
13

lInguíStIca



14 1º Congresso Integrado do ConheCImento: VIda, soCIedade e Futuro



15ano 1, nº 1, Vol. 1, 2007, p. 

o uSo argumentatIvo Da metáfora no DIScurSo jornalíStIco

jeane lucaS 
leonor aParecIDa SIlva v. gayean

O trabalho objetiva refletir a respeito do emprego da metáfora e os seus desdobramentos tais como as mo-

tivações do autor, os efeitos para o leitor, a incidência e os processos linguísticos envolvidos na utilização 

de tal recurso na coluna de jornal, texto pertencente ao gênero opinativo. Ele se justifica pela necessidade 

de : discutir o emprego da metáfora e suas especificidades num texto de natureza técnica e jornalística e 

fornecer subsídios para o professor de Língua Portuguesa. Partimos de algumas considerações atuais so-

bre o discurso metafórico e caracterizamos o texto “coluna de jornal”. Por fim, analisamos os mecanismos 

linguísticos empregados numa coluna publicada no caderno “Dinheiro” da Folha de São Paulo.

reSumo

Desde Aristóteles, a metáfora tem sido uma das 
preocupações de variadas áreas do conhecimen-
to. Na tradição aristotélica, ela tem sido tratada 
como um fenômeno retórico, ou melhor, como 
um ornamento sem valor conceitual, segundo 
Zanotto (1995). Entretanto, no final da década de 
70, surgiram inúmeros estudos que trouxeram à 
luz a virada cognitiva da metáfora ou a expansão 
da metaforicidade. Tal mudança de paradigma 
fez com que o dogma retórico da metáfora fos-
se questionado em suas bases, como afirma Za-
notto (1995). Conforme esse novo paradigma, a 
metáfora tornou-se inteligível como uma instân-
cia reveladora da capacidade humana para fazer 
sentido. Com isso, a metáfora passou a ser situ-
ada nos processos mais profundos e mais gerais 
da interação humana com a realidade.

Dentre os estudiosos do fenômeno metafóri-
co, destacamos o trabalho de Lakoff e Johnson  

(2002) que representa um importante divisor 
de águas no estudo da metáfora.  Segundo eles 
(p. 45), a metáfora é considerada, usualmente, 
como uma característica restrita à linguagem, 
uma questão mais de palavras do que de pensa-
mento ou ação. Entretanto, por meio de inúmeras 
pesquisas eles contradizem tal acepção, pois as-
severam que ela está infiltrada no cotidiano  não 
somente na linguagem, mas também na ação e 
no pensamento, visto que nosso sistema concep-
tual ordinário, em termos do qual não só pensa-
mos mas também agimos é fundamentalmente 
metafórico por natureza”.

Lakoff e Johnson (2002) trabalham com metá-
foras conceituais como “Discussão é guerra”, 
“Tempo é dinheiro”. Metáforas do cotidiano que 
envolvem temas como “violência”, “medo”, e  
corrupção” também poderiam ser acrescenta-
das. Tais estudiosos asseveram que  “A essência 
da metáfora é entender e experienciar uma coisa 
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em termos de uma outra” (p. 5). Ou seja, “as me-
táforas não são meras palavras”, mas uma ativi-
dade complexa de natureza cognitiva. Concluin-
do, o que caracteriza a teoria contemporânea 
da metáfora, é a consciência da forma pela qual 
conceitualizamos um domínio mental em termos 
de outro. Para estes autores, as metáforas mais 
fundamentais são ligadas diretamente as nossas 
percepções de mundo. Portanto, o começo de 
toda a atividade cognitiva seria a experiência hu-
mana de lidar com o mundo externo. 

Abreu (2005) traz uma outra contribuição para 
os estudos da metáfora. Partindo de uma classifi-
cação do processo metafórico, elaborada por Jen-
sen (1975), o autor afirma que o uso da metáfora 
contribui para o esfriamento do texto, noção esta 
baseada na teoria de McLuhan (1964). Segundo 
este autor, os meios de comunicação dividem-se 
em quentes e frios. Estes oferecem informações 
diluídas em baixo grau de tensão e complexidade, 
isto porque elas são transmitidas de maneira con-
densada, deixando espaços a serem preenchidos 
pelo receptor que interage intensamente com a 
mensagem. Já os meios quentes são aqueles que 
prolongam um único sentido em “alta definição”, 
ou seja, numa saturação de dados, promovendo, 
desta forma, pouca ou baixa participação do re-
ceptor. Com isso, dois textos escritos sobre um 
mesmo assunto podem ser frios ou quentes, de-
pendendo do grau de participação do leitor. 

Importa ressaltar que o repertório dos destina-
tários, também influencia na “temperatura” do 
texto. Para Abreu (2005, p. 90), a metáfora tem 
exatamente a função de “pescar no repertório 
do leitor uma imagem de que ele possa se servir 
para entender o conteúdo proposicional de um 
texto”. Por isso, ela contribui para o ‘esfria-
mento’ do texto, visto que deixa lacunas que 
devem ser preenchidas a partir do repertório 
do indivíduo. O discurso metafórico, segundo 
tal concepção, pode tornar o texto mais claro, 
mais participativo, dependendo do repertório 
do leitor. 

A partir de tais considerações, o autor passa a 
classificar a metáfora conforme foi proposto por 
Jensen (1975). Para este estudioso existem os se-
guintes tipos de metáforas: metáforas de restau-
ração, de percurso, de unificação, criativas e na-
turais. Esta classificação, entretanto, não esgota 
a tipologia da metáfora, por isso poderíamos falar 
em metáforas militares, sexuais e outras.

Ricoeur (1975) também traz novos rumos sobre 
o estudo da metáfora. Para ele a finalidade da 
metáfora é criar uma ilusão ao apresentar o mun-
do sob um aspecto novo. Para que isso ocorra, é 
necessário que façamos uma espécie de jogo de 
aproximações não freqüentes, ou, ainda, junções 
entre objetos sob um ponto de vista pessoal; é 
preciso, portanto, que se criem relações. Por isso 
as metáforas são importantes para a argumenta-
ção do texto e para seu esfriamento.

Charaudeau e Maingueneau (2002) apresentam 
algumas funções para a metáfora. Para fins deste 
trabalho, destacaremos somente a função cog-
nitiva (explicação por meio de analogias de algo 
novo ou de pouco conhecimento) e a função per-
suasiva (os diversos discursos – políticos, morais 
– usam a metáfora como forma de impor opiniões 
de maneira não explícita).

Para verificarmos o que foi acima exposto, esco-
lhemos o gênero coluna que, de acordo com Melo 
(2003, p. 65) caracteriza-se por emitir opiniões 
temporalmente contínuas, “sincronizadas com 
o emergir e o repercutir dos acontecimentos” 
e por incorporar “a mediação com a ótica da 
comunidade ou dos grupos sociais que a ins-
tituição se dirige” (p.67).

Escolhemos a coluna assinada por Paulo Rabello 
de Castro, intitulada A cratera, que foi publicada 
no Jornal Folha de São Paulo. A estrutura do tex-
to é ancorada numa construção metafórica que 
associa “carga tributária” à “cratera”.Tal associa-
ção, já presente no título da coluna, é o fio condu-
tor das idéias defendidas pelo colunista.

A escolha da metáfora “cratera” como um dos 
pólos da associação, “CARGA TRIBUTÁRIA” – 
“CRATERA”, revela uma preocupação com a ex-
pressividade do texto já que tal imagem faz parte 
do conhecimento prévio do leitor e foi pinçada da 
sua realidade mais imediata, visto que a notícia 
do acidente do Metrô de São Paulo, ocorrido al-
guns dias antes da publicação do texto, bombar-
deava os leitores, a todo o momento. Essa opção 
do autor potencializa o significado de “cratera”, 
criando uma metáfora inusitada que foge à con-
dição de clichê fossilizado e gasto (catacrese), 
porque um fato do contexto social (acidente do 
Metrô) fortalece e amplia sua expressividade, fa-
zendo com que o leitor entenda e experimente a 
noção de uma expressão da linguagem da econo-
mia, (“carga tributária”) em função de outra que 
se constrói a partir da interação do leitor com a 
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realidade que o circunda (“cratera” do metrô). 
Com isso, um termo de uma área (fenômeno na-
tural – ‘cratera’) contamina outra (linguagem da 
economia – ‘carga tributária’).

Importa salientar que o emprego dessa imagem, 
provoca um rejuvenescimento da metáfora que 
faz parte daquelas imagens espacializadas, isto 
é, construídas com elementos que se referem aos 
espaços vazios, situados abaixo do nível da terra 
e que são empregadas com a utilização de subs-
tantivos como “buraco”, “buraco negro”, “abis-
mo”, “fosso”, “túnel” e verbos como “afundar”, 
“enterrar”. Tais metáforas são classificadas por 
Jensen (1975) como metáforas naturais.

A “metáfora-mãe” já aparece no título e chama a 
atenção do leitor pelo inusitado de A cratera ser 
título de uma coluna do caderno de economia. 
Tal emprego pouco familiar e imprevisto no dis-
curso jornalístico faz uma analogia excepcional 
e apresenta a significação de carga tributária de 
um modo inteiramente novo e pessoal. A imagem 
é título do texto e é retomada no seu parágrafo 
inicial, com a função de estabelecer a ligação da 
palavra ‘cratera’, empregada literal ou metafori-
camente, de forma genérica à cratera real, parti-
cular, que o leitor vê e ouve a todo o momento,: “A 
cratera que nos devora súbita e inapelavelmente 
é um filme de horror tornado realidade pela tra-
gédia da última semana.”

Após a leitura da primeira frase, o leitor ainda 
não sabe de que cratera o texto vai falar, mas já 
fez a relação da cratera que ainda não tem seu 
sentido metafórico claro com a cratera do aci-
dente na linha do Metrô, mostrando como afir-
mara Abreu (2005) que a metáfora teve a função 
de “pescar no repertório” do leitor uma imagem 
de que ele possa se servir para entender o conte-
údo de um texto.  Ocorre, por isso, a analogia de 
carga tributária com cratera, imagem inusitada, 
forte e amedrontadora que faz parte da memória 
do destinatário e o contexto em que essa imagem 
é utilizada, gerando, assim, uma metáfora de alto 
valor expressivo que esfria o texto, deixando es-
paços a serem preenchidos pelo receptor. 

No segundo parágrafo, “cratera” tem sentido me-
tafórico, mas se relaciona às diferentes áreas do 
serviço público e a imagem é retomada com pa-
lavras do mesmo campo semântico: “cratera da 
segurança”, “vala da saúde”, “grotões da educa-
ção pública”: “... a começar pela cratera da segu-
rança, caindo na vala da saúde, passando pelos 

grotões da educação pública...”

Tal emprego revela a versatilidade da metáfora, 
cuja expressividade pode ser deslocada facilmen-
te para contextos diversos, comprovando que a 
metáfora, longe de ser um ornamento estilístico, 
pode estar infiltrada na experiência cotidiana, 
como um processo de perceber uma realidade ou 
um conceito pela memória da vivência que já te-
mos de outra realidade ou conceito.

Na seqüência, ”cratera” passa a ser empregada 
referindo-se à área que é o foco da coluna, a eco-
nomia, só que ainda não diretamente, mas com a 
citação de elementos ligados à idéia de “cratera”, 
numa decomposição da imagem nos seus vários 
componentes “até cairmos no tedioso estanca-
mento de uma economia que patina e derrapa en-
tre paus, pedras e lama derramados morro abaixo 
sobre nossas cabeças.”

Somente no início do 3º parágrafo, o autor es-
clarece para o leitor o recurso em que o texto se 
apóia: “Sem licença metafórica, a maior cratera 
que nos engole a todos, todos os dias, é a assom-
brosa tributação”.

Definidos claramente para o leitor os dois ele-
mentos do processo metafórico, a imagem espa-
cial, “metáfora natural”, conforme Jensen (1975), 
vai significar sempre, no decorrer do texto, tribu-
tação excessiva e será retomada em “É um fosso 
que cresce”, reforçada pela comparação “É um 
fosso que cresce, como trinca tectônica...” para, 
finalmente, aparecer adjetivada por “tributária” 
em “... estamos todos, ou quase todos, metidos 
numa enorme cratera tributária. Só ela avança no 
país.” O emprego de cratera, personificada como 
um ser vivo e móvel que “avança” e “nos engole 
a todos” sem que haja possibilidade de “ resgate”  
continua até o final do texto.

A idéia de “resgate” de quem está no fundo da 
cratera continua quando o texto se refere ao 
“PAC”, como uma tentativa  de resgatar os que 
estão dentro da cratera: ‘Vêm agora os que estão 
no alto do buraco nos lançar cordas de resgate, 
como o  anunciado e já adiado PAC .... evidente-
mente à custa de empurrar mais gente e patrimô-
nios para dentro da cratera”.

Lembrando que os textos opinativos visam a per-
suadir o leitor com sutilezas ou de modo ostensi-
vo, conforme Melo (2003), podemos perguntar 
que implicações traz ao texto o emprego de um 
construção alegórica, com uma metáfora central 
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que vai sendo retomada e se desdobra?

A opção do colunista por tal recurso revela cla-
ramente uma posição ideológica frente aos fatos 
em discussão. O texto é fortemente crítico e a 
opção pelo emprego da imagem ”cratera” torna 
esse viés mais explícito. A palavra cratera, ou me-
lhor, abertura por onde sai a lava de uma vulcão 
e, em sentido figurado, calamidade ou origem 
de desgraças, significando tributação excessi-
va é uma metáfora que atinge o leitor de forma 
contundente, porque desperta  idéias de perigo, 
afundamento, queda, morte. O emprego de tal 
recurso apela ao repertório do leitor que faz a sua 
leitura, influenciado pelas visões, sentimentos e 
sensações nele despertados por tal imagem. 
Portanto, a metáfora traduz melhor do que 
qualquer outro recurso, a repulsa do autor pela 
tributação que considera excessiva e pelo go-
verno que administra as variantes econômicas. 
A opção por tal imagem, repetimos, é reforçada 
pelo contexto em que ela é utilizada, contexto 
que, como foi dito, atualiza, renova e aproxima 
a imagem da vivência cotidiana do leitor, pro-
movendo o esfriamento do texto. 

Concluindo, a presença da metáfora “cratera”, 
na coluna de Rabello de Castro, é uma figura do 
discurso com função cognitiva e persuasiva à 
medida que explica, por meio de analogia, algo 
novo, complexo, ou de pouco conhecimento e im-
põe opiniões relativas a um universo político. O 
emprego desse recurso provoca, como foi dito, o 
esfriamento do texto, dando concretude a idéias 
abstratas e vagas para o leitor; aproxima o assun-
to do universo do destinatário impactando-o com 
imagens que acionam a sua memória, tornando 
um assunto, que tem um viés técnico e raciona-
lista, próximo de sua sensibilidade.  Dito de outra 
maneira, o assunto em foco, a tributação excessi-
va, que atinge de maneira tão concreta o cotidia-
no do leitor, mas que é usualmente tratado como 
algo distante e pertencente a outra uma dimen-
são que só interessa  aos economistas e a outros 
profissionais especializados, torna-se próximo 

desse leitor e prende a sua atenção pela analogia 
inusitada que supera a aridez da linguagem tecni-
cista. Considerar tal emprego da metáfora fora do 
texto literário torna-se, pelo que foi mencionado, 
uma necessidade, no cotidiano escolar de alunos 
do ensino fundamental e médio, já que o estudo  
dos textos que circulam socialmente precisa levar 
em conta a diversidade dos gêneros do discurso, 
bem como a variedade  dos recursos empregados 
em sua construção. 
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a Pontuação e a conStrução Do SentIDo: um eStuDo Da 
Interrogação retótrIca noS textoS De ProPaganDa

marlene SIlva SarDInha gurPIlhareS

Considerando-se que a Gramática Tradicional trabalha os fatos linguísticos numa abordagem sintático-

semântica, esta pesquisa objetiva examinar a função discursiva da interrogação retórica, contribuindo, 

para o ensino da Gramática Normativa. Acresce que as propostas atuais para o ensino do Português 

postulam que este seja feito a partir dos gêneros discursivos, justificando um estudo que ultrapasse os 

limites sintático-semânticos. Como referencial teórico utilizamos a Teoria dos Atos de Fala, os Moda-

lizadores e a visão da Gramática Tradicional. O “corpus” consta de propagandas, examinando-se nelas 

a função discursiva das interrogações retóricas

reSumo

IntroDução

Considerando-se o papel importante da pontua-
ção na construção do sentido do texto, quaisquer 
que sejam os gêneros considerados, este traba-
lho se justifica, na medida em que objetiva exa-
minar a interrogação retórica, numa abordagem 
pragmático-discursiva, contribuindo assim com 
os estudos gramaticais, uma vez que a gramática 
tradicional opera uma linha sintático-semântica.

Como referencial teórico esta pesquisa conside-
ra: a abordagem da gramática normativa quanto 
à interrogação retórica; a Teoria dos Atos de Fala, 
especificamente no que concerne aos atos ilocu-
tórios; uma visão geral da Semântica Argumenta-
tiva, no que diz respeito aos indicadores modais 
ou índices de modalidade.

O “corpus” selecionado consta de “propagan-
das”, extraídas de revistas de grande divulgação 
nacional. A escolha deste gênero se justifica em 
razão do alto grau de argumentatividade inerente 
a tais textos.

Partindo do pressuposto que as interrogações 

retóricas são atos ilocutórios indiretos, os tex-
tos são analisados, apontando-se o mecanismo 
argumentativo do emprego desses sinais de 
pontuação.

a Interrogação retórIca na

gramátIca traDIcIonal

A gramática tradicional, em razão do objetivo 
que lhe é próprio, qual seja, transmitir a norma 
padrão, não dá conta de certos mecanismos da 
língua, por exemplo, o aspecto discursivo. 

Nesta perspectiva, é lícito afirmar que ela só dá 
conta dos textos formais, enquanto para aque-
les gêneros que fogem aos cânones da Norma 
Padrão, como é o caso da pontuação nas pro-
pagandas, torna-se necessária uma abordagem 
pragmático-discursiva.

Examinando-se dois gramáticos bem conceitua-
dos na comunidade intelectual brasileira - Celso 
Cunha e Evanildo Bechara- observa-se que o tra-
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tamento dado à interrogação retórica é muitíssi-
mo limitado. Em Bechara (1999, p. 607) encon-
tramos: ”Ponto de interrogação- Põe-se no fim da 
oração enunciada com entonação interrogativa 
ou de incerteza, real ou fingida, também chama-
da retórica”.Em Cunha (1977, p. 603) encontra-
mos: ”O ponto de interrogação – É o sinal que se 
usa no fim de qualquer interrogação direta, ainda 
que a pergunta não exija resposta.”

a teorIa DoS atoS De fala

A Teoria dos Atos de Fala surgiu no interior da 
Filosofia da Linguagem. Mais tarde a Pragmática 
incorporou-a. Coube a Austin refletir sobre a pos-
sibilidade de uma teoria que explicasse questões, 
exclamações e sentenças que expressam coman-
do. A teoria se baseia em conferências de Austin 
publicadas postumamente em 1962.

A obra do autor intitula-se “How to do things 
with words?” (1990).A teoria concebe a lingua-
gem como uma atividade construída pelos inter-
locutores- a linguagem não é uma descrição do 
mundo, mas ação.

Austin estabelece a distinção entre 3 tipos de 
atos: locucionários, ilocucionários :e perlocu-
cionários (1). O ato locucionário: consiste na 
emissão de um conjunto de sons, organizados de 
acordo com as regras da língua. O ato ilocucioná-
rio atribui à proposição uma determinada força: 
de pergunta, de asserção, de ordem de promessa, 
etc. Esse ato pode ser realizado de forma explíci-
ta, como -“Eu asseguro que a Terra é redonda”; 
de forma implícita, como “A Terra é redonda”. O 
ato perlocucionário se destina a exercer certos 
efeitos sobre o interlocutor: convencê-lo, agradá-
lo, assustá-lo, etc., efeitos que podem realizar-se 
ou não. Por exemplo, um ato de persuasão pode 
não persuadir o interlocutor. ¨O ato ilocucioná-
rio, em contrapartida, pelo simples fato de ser 
enunciado, realiza a ação que nomeia. É preciso 
observar que todo ato de fala é, ao mesmo tem-
po, locucionário, ilocucionário e perlocucionário, 
caso contrário não seria um ato de fala” (KOCH; 
VILELA, 2001, p. 418), ou seja, quando se fala 
profere-se um enunciado com determinada for-
ça, que irá produzir no interlocutor determinado 
efeito, ainda que não aquele que o locutor tinha 
em mente .

O ato de fala é direto quando se realiza por for-
mas linguísticas específicas, como - “Que dia é 
hoje?” (interrogação) -“Deixe-me só” (ordem), 
esse último expresso pelo imperativo.

O ato de fala indireto realiza-se por recursos a 
formas típicas de outro tipo.

Exemplo: 

 - Quer fechar a porta?(ordem)

 Você tem um cigarro?(pedido)

 Como está abafado!(solicitação)

Partículas modais

Também chamadas de indicadores modais ou 
modalizadores, são importantes na constru-
ção do sentido do texto e na sinalização do 
modo como aquilo que se diz é dito. Ao conte-
údo proposicional, elas indicam a modalidade 
sob a qual ele deve ser  interpretado.

Exemplo: 

 - Felizmente, ninguém se machucou.

 Então, tudo está bem?

Interrogação retórIca, atoS De fala e 
PartículaS moDaIS

Nessa perspectiva, adotamos a proposta de Ra-
mos (2000), para quem as perguntas retóricas, 
frequentemente, podem funcionar como atos ilo-
cutórios indiretos (ordens, pedidos), e no caso de 
ordem, com alto valor impositivo.Nesse caso, a 
ordem é frequentemente disfarçada de pergunta 
,com intenção impositiva.

Com relação às partículas modais, a proposta do 
autor é examinar, em que medida tais elementos 
lingüísticos bastam ou contribuem para marcar a 
sua retoricidade.

Essas partículas não se classificam, em nossas 
gramáticas, entre as categorias gramaticais. Os 
gramáticos as denominam de palavras denota-
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tivas, partículas de realce, etc. No entanto, re-
presentam fortes mecanismos argumentativos, 
como veremos.

análISe Do ‘corPuS’

Com base no exposto, passamos à análise de pro-
pagandas expressas por interrogações retóricas.

 Propaganda 1

 “E ENTÃO

 vamos começar

 A DISTRIBUIR?  

Pesquisa (intersciense) mostra que as classes 
média e baixa esperam melhorar de vida”

1 - Contexto

Veículo de divulgação - Revista CARTA CA-•	
PITAL, n° 224. Política, economia e cultura 
(22/01/03)

Objetivo - formação de opinião.•	

Público-alvo - classes média e alta.•	

Tiragem - 55.000 exemplares•	

Espaço-capa da revista, na qual, além do •	
texto acima, u´a mão , cujos dedos portam 
anéis caríssimos.

2 - Pressuposto

A capa traz elementos que induzem a uma •	
resposta afirmativa: a riqueza de poucos e 
a pobreza de muitos (expressas pelos anéis 
e pelo desejo das classes média e baixa em 
melhorar de vida).

3 – Partícula modal: E então

Trata-se de uma interrogação retórica porque 
não exige uma resposta. Na verdade tem o valor 
de um ato ilocutório indireto, de ordem. A inter-

rogação surge nesse contexto como estratégia 
de persuasão, levando o alocutário a se engajar 
num movimento que leve à distribuição equili-
brada de renda.Podemos deduzir daí um caráter 
impositivo.A partícula modal, nesse caso,reforça 
a retoricidade, visto que , mesmo sem a partícula 
, a pergunta seria retórica.

 Propaganda 2

 “VOCÊ GASTOU 

 MAIS DE

 US$ 2 MIL E SEU

 FILHO PENSA.

 QUE É APENAS 

 UM FLIPERAMA?”

1-Contexto

Veículo de divulgação-Revista CASA CLÁU-•	
DIA – N° 9, SET 96.

Propaganda de revistas sobre computador•	

Público-alvo: - classes média e alta.•	

Tiragem-não encontrada•	

Espaço - páginas internas (240-241), onde •	
aparecem, além do texto acima, outro, o qual 
enfatiza a atualização da revista HOME PC, 
mostrando outras realidades do computa-
dor.

2 - Pressuposto            

A importância da revista, pois esta fornece •	
subsídios para que o computador seja uti-
lizado para outros fins, e não apenas para 
jogos.

3 - Partícula Modal - apenas

Trata-se, sem dúvida, de uma pergunta retó-•	
rica. O contexto induz a uma resposta afir-
mativa, ao comentar sobre o conteúdo da 

17-20.17-20
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referêncIaSrevista HOME PC. Também, nesse caso, a 
partícula modal reforça a retoricidade. Tra-
te-se de um ato ilocutório constativo, porque 
constata que o computador está sendo usa-
do só para jogos.

breve concluSão

Pelo exposto, é lícito afirmar que a pontuação é 
uma marca eficaz da argumentação. Chamamos 
a atenção para a importância do estudo da pon-
tuação, numa abordagem discursiva, no ensino/
aprendizagem de Língua Portuguesa, visto que 
muitos gêneros discursivos são pródigos nesse 
uso da pontuação.
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contrIbuIçõeS Da lInguíStIca Para o enSIno Da gramátIca: 
reflexõeS Sobre a colocação PronomInal no PortuguêS Do 
braSIl

ISabel roSângela DoS SantoS ferreIra

Numa reflexão sobre as diferenças entre o que propõe a gramática normativa da língua portuguesa 

quanto à colocação pronominal e as variações de uso dos pronomes oblíquos na língua portuguesa 

do Brasil, abordamos o tema à luz da Linguística Aplicada. Exercícios que partem de uma concepção 

descritiva e produtiva, para chegar a uma concepção normativo-prescritiva, podem desencadear uma 

atitude integradora entre os conhecimentos linguístico e gramatical, algo significativamente positivo 

na formação de um leitor proficiente e  redator eficiente, pois permite que o aluno reflita sobre a varia-

ção existente na língua, porquanto o estimula a observar as opções possíveis e as implicações sociais 

do uso de uma ou outra possibilidade.

reSumo

Neste estudo, propomos uma reflexão acerca do 
que propõe a gramática normativa quanto à co-
locação pronominal e, de modo especial, sobre  
as variações de uso dos pronomes oblíquos na 
língua materna. O uso dos pronomes oblíquos 
átonos ME, TE, SE, O(S), A(S), LHE(S) e NOS em 
relação ao verbo é bastante livre no Brasil: depen-
de muito do ritmo, da harmonia, da ênfase e prin-
cipalmente da eufonia. A colocação pronominal 
em nossa língua difere da empregada na língua 
portuguesa de Portugal. O português brasileiro é 
essencialmente proclítico, isto é, preferimos usar 
o pronome na frente do verbo na maior parte do 
tempo. Entretanto, adverte Lopes-Rossi (2006): 
“essa visão simplificadora não se confirma em to-
dos os casos.  Há algumas orientações e regras a 
serem seguidas que os alunos precisam conhecer 
e dominar”.

Considerando que a gramática, desde a sua ori-
gem, prioriza a norma padrão e focaliza a língua 
numa abordagem sintático-semântica, nos pro-

pomos a tratar algumas questões gramaticais 
na perspectiva da Lingüística Aplicada. Entendi-
da como disciplina autônoma e transdisciplinar, 
“articuladora de múltiplos domínios do saber, 
em diálogo constante com vários campos do co-
nhecimento que têm preocupação com a lingua-
gem” (CELANI, 1998, apud DAMIANOVIC, 2005, 
p.186); a LA é uma ciência que investiga, entre 
outros interesses, o aprendizado, os usos e ação 
da língua na prática social (uma sala de aula, uma 
reunião de empresários, uma reunião de pessoas 
da 3ª idade, um grupo de professores, uma comu-
nidade científica etc). 

Tomando como temas os problemas de ensino e 
aprendizagem relacionados a aspectos de inte-
ração professor-aluno, a aprendizagem de uma 
segunda língua com enfoque em dificuldades 
gramaticais e o ensino de tópicos gramaticais em 
grande variação na língua falada, a LA entende 
que cabe à escola ensinar ao aluno a língua ma-
terna, desenvolvendo-lhe a capacidade comuni-
cativa, tornando-o apto a adequar a sua fala e a 
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sua escrita a toda e qualquer situação de uso da 
língua. A escola deve, também, ensinar sobre a 
língua, para que o aluno, conhecedor da gramá-
tica normativa e das variantes linguísticas, seja 
capaz de analisar e refletir sobre os fatos do seu 
idioma. O grande desafio do professor de língua 
materna é ensinar os tais fatos da língua, dentro 
de um processo reflexivo acerca dos recursos 
oferecidos por ela, contribuindo de modo signifi-
cativo para a formação de leitores proficientes e 
redatores eficientes.  

A palavra “gramática”, vinda do grego (gramma = 
letra), foi, desde a sua concepção, utilizada para 
designar a sistematização dos fatos da lingua-
gem. Essa gramática, elaborada na Antigüidade 
clássica, sistematizada pela Idade Média e pelo 
Renascimento, apurada pela filosofia dos gramá-
ticos de Port-Royal, segue, até nossos dias, sendo 
retomada e revisitada, tanto pelos gramáticos, 
quanto pelos linguistas, pois desempenha papel 
fundamental na vida da sociedade e na escola.  

Em conformidade com Silva, E. e Gurpilhares 
(2006, p.55), acreditamos que “o professor não 
pode alijar o ensino da norma-padrão das aulas de 
língua portuguesa. É preciso que todos tenham a 
oportunidade de conhecê-la e de saber empregá-
la, já que esta é o suporte para a elaboração de 
textos formais”. Continuando, as autoras colocam 
que é preciso discutir com urgência como ensinar 
essa modalidade da gramática e como torná-la 
efetivamente útil ao aluno. “É nesse sentido que 
a Linguística se mostra sobremaneira útil, pois os 
novos estudos podem contribuir para dilatar a 
compreensão de certos aspectos da língua, pro-
vocando a reflexão e o entendimento necessário 
à produção textual. Esses acréscimos precisam 
ser incorporados ao ensino da gramática” (SILVA, 
E. e GURPILHARES, 2006, p.55).

Para Bechara (1989) é necessária a colaboração 
entre os lingüistas e os gramáticos, pois “a gra-
mática de tipo tradicional também se insere nesse 
rol de disciplinas que necessitam de ser comple-
mentadas por não poderem resolver problemas 
que ultrapassam seus fundamentos e critérios”. 
Assim, os aspectos semânticos, estéticos, discur-
sivos e pragmáticos presentes em um texto, que 
necessitam da compreensão das pistas linguísti-
cas e extralinguísticas, podem não ser totalmen-
te explicados pela gramática normativa. Somente 
uma atitude integradora entre os conhecimentos 
gramatical e linguístico é que pode levar a um 

bom resultado, por permitir que o aluno reflita 
sobre a variação existente na língua e comece a 
observar as opções possíveis e as implicações so-
ciais do uso de uma ou outra possibilidade. Nem 
sempre a forma padrão é a mais adequada à situ-
ação (pode ser muito pedante), por outro lado, às 
vezes, a forma padrão é a indicada. 

Nessa esteira, entre tantos outros construtos das 
aulas de Língua Portuguesa, encontra-se o estu-
do  dos pronomes oblíquos do português brasilei-
ro, cujas peculiaridades carecem de ser comenta-
das. Nas palavras de Lopes-Rossi (2006, p.1): “na 
comparação entre a gramática normativa e o uso 
popular é possível perceber dificuldades e cami-
nhos para o ensino e aprendizagem desse tópico 
gramatical numa concepção descritiva e produti-
va de ensino.” 

Assim, em conformidade com o que propõe Lo-
pes-Rossi (2006), nossos objetivos na discussão 
do assunto, são:

demonstrar que existem diferenças entre •	
o que prescreve a gramática normativa  e  
as características desses pronomes na fala 
coloquial; 

lembrar que para o estudo da colocação •	
pronominal é necessário fazer referência 
aos pronomes pessoais retos (do caso reto) 
tanto quanto aos pronomes oblíquos não 
reflexivos (do caso oblíquo), porque  na lin-
guagem coloquial os pronomes retos assu-
mem o lugar dos oblíquos em muitos casos.  
Isso é um dos fatores de dificuldade para o 
aprendizado da norma padrão dos prono-
mes oblíquos. Há também a estratégia de 
apagamento do pronome pessoal reto, re-
sultando num vazio na posição de objeto, 
que tem sido cada vez mais frequente  no 
português brasileiro atual;

lembrar que o pronome “você”, definido •	
pela gramática normativa como pronome 
de tratamento,  é usado como pronome 
pessoal  reto há muito tempo  e também as-
sume a posição de pronome oblíquo em al-
guns casos.  Esse pronome, no entanto, não 
aparece no quadro de pronomes pessoais 
apresentado pelas gramáticas;

demonstrar que  sintagmas nominais como •	
a gente, o pessoal,  a turma, a galera, entre 



25ano 1, nº 1, Vol. 1, 2007, p. 

outros, têm presença marcante na posição 
de pronome pessoal reto e oblíquo para as 
1a  e 3a  pessoas do plural; 

demonstrar, pela comparação entre a gra-•	
mática normativa e o uso popular,  a exis-
tência de certas  dificuldades e caminhos 
para o ensino e aprendizagem desse tópico 
gramatical numa concepção descritiva e 
produtiva de ensino.  A gramática normati-
va ignora que certas formas  dos pronomes 
oblíquos estão fora de uso há décadas, que 
a língua falada coloquial apresenta outra 
gramática com relação aos pronomes oblí-
quos;

atentar para o fato de que certos aspectos •	
de variação sociolinguística no português 
do Brasil são muito fortes e precisam ser 
considerados para se entender melhor a 
dificuldade do uso da norma padrão e as 
alternativas empregadas pela fala coloquial 
(popular); 

demonstrar que a língua escrita formal •	
usada na imprensa brasileira determina 
um certo padrão formal culto que se impõe 
com sucesso e não coincide exatamente 
com a norma padrão; 

esclarecer que  a abordagem do assunto •	
nas aulas de língua portuguesa  exige do 
professor um bom senso na reflexão sobre 
todas essas possibilidades e na seleção dos 
casos e das regras que deve apresentar aos 
alunos, numa sequência didática que parta 
dos casos mais frequentes  e necessários à 
sua produção textual; 

evidenciar que os PCN propõem que se •	
ofereçam aos alunos exercícios numa con-
cepção descritiva e produtiva de ensino, 
inicialmente, para depois chegarmos numa 
concepção normativo-prescritiva, fican-
do descartados desses exercícios iniciais 
de análise linguística  quaisquer tarefas 
que exijam apenas conhecimento da me-
talinguagem gramatical, memorização  ou  
preenchimento de lacunas, como: Grife 
os pronomes oblíquos das frases abaixo; 
Complete corretamente com o pronome 
oblíquo;

atentar para o fato de que as provas de •	
concursos e de vestibulares  exigem a ob-

servância estrita da gramática normativa, 
razão pela qual as prescrições da colocação 
pronominal devem ser ensinadas aos alu-
nos das séries mais adiantadas, quando já 
estão prontos para tal aprendizado.
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oS textoS e oS gêneroS DIScurSIvoS: um aPrImoramento Da 
caPacIDaDe comunIcatIva

neIDe aParecIDa arruDa De olIveIra

A existência de inúmeros gêneros discursivos e a grande variedade de características linguístico-textuais típi-

cas de cada gênero, incluindo todos os aspectos gráficos, que podem ser observados, estudados e conhecidos 

pela materialidade do texto e de seu suporte podem representar, em um primeiro momento, um fator de des-

motivação para o aluno desenvolver sua habilidade comunicativa. Cabe aos professores, alunos e instituições 

trabalharem, concomitantemente, no processo de ensino e aprendizagem para facilitar esse desenvolvimento 

cognitivo e pragmático. 

reSumo

IntroDução

Este trabalho tem por objetivo oferecer aos alu-
nos do ensino superior  técnicas textuais, discur-
sivas e linguísticas de gêneros diversos, que os 
auxiliem na produção de textos ligados à realida-
de sociocultural destes e que transcendam a sala 
de aula, possibilitando uma efetiva circulação 
social. 

Inicialmente, este estudo tem como premissa as 
etapas de produção  de textos que já foram bem 
descritas em estudos psicolinguísticos, como de 
Hayes e Flower (1980, apud KATO, 1986) e que 
mostram que escrever bem não é uma questão de 
pura inspiração, mas, sobretudo, um trabalho de 
planejamento e organização.

Algumas circunstâncias colaboram para a falta 
de sucesso do aprendiz na elaboração dos textos: 
o ensino ainda subsidiado nas tipologias narrati-
va, descritiva e dissertativa; atividades confina-
das à sala de aula, sujeitas à apreciação apenas 
do professor, sem a possibilidade de uma efetiva 
circulação na sociedade (LOPES-ROSSI, 2002, p. 
24). Esse panorama é frustrante para professo-
res, alunos e instituições de ensino.

Diante do exposto, conclui-se que é necessária 
uma mudança de concepção no ensino e apren-
dizagem de produção escrita. As propostas atu-
ais encontram-se nos Parâmetros Curriculares 
Nacionais de Língua Portuguesa – PCN (BRASIL, 
1998) que propõem aulas de leitura e produção 

de  textos com base nos gêneros discursivos, a 
partir das idéias de Bakhtin (1992).

PerSPectIva teórIca

A reforma da Educação propõe uma mudança 
profunda na maneira como a disciplina Língua 
Portuguesa deve ser examinada e ensinada. 
Recusa-se o conhecimento de natureza enciclo-
pédica, os conteúdos sem significado prático. 
Nessa nova perspectiva, deve-se trabalhar, em 
primeiro lugar, com a construção do conheci-
mento linguístico e discursivo. O ensino sob essa 
orientação se inspira “no sociointeracionismo, na 
teoria enunciativa e na linguística textual, cujos 
enfoques teóricos dirigem o ensino da língua 
(agem) para o uso e funcionamento discursivos, 
enquanto sistema semiótico, contextualizado e 
determinado sócio-historicamente”, como afir-
ma Costa (2000, apud LOPES-ROSSI, 2002, p. 
24).O conceito de gênero discursivo, de acordo 
à teoria bakhtiniana, refere-se a formas típicas de 
enunciados (falados ou escritos) que se realizam 
em condições e com finalidades específicas nas 
diferentes situações de interação social. Por ver 
a língua como algo concreto, fruto da interação 
social dos participantes da situação de comuni-
cação, o autor mostrou a necessidade de os estu-
dos considerarem o processo linguístico, que se 
materializa pelas enunciações. Um diálogo, uma 
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entrevista, uma discussão são exemplos de gêne-
ros discursivos orais existentes. Notícia, reporta-
gem, propaganda, charge, e-mail são exemplos 
de gêneros discursivos escritos. Sobre a organi-
zação textual dos gêneros, a Linguística Textual, a 
partir dos anos 80, abordou com bastante ênfase 
sob a denominação de superestrutura textual. De 
acordo com Fávero (1995:69), a superestrutura 
textual pode ser caracterizada como a “forma 
global de um texto, que define sua organização e 
as relações hierárquicas entre seus fragmentos”. 
E ainda: “ são elementos de natureza cognitiva, 
culturalmente dependentes, resultantes de pro-
cessos de descrição de diferentes tipos de tex-
tos”. O que Fávero chamou de “tipos de texto” é 
hoje denominado “gêneros discursivos”, à luz da 
proposta de Bakhtin (1992).

Conforme Loppes-Rossi (2002, p. 27), na pers-
pectiva atual, “devemos considerar como parte 
da organização textual não apenas o texto verbal, 
mas também todos os elementos não-verbais 
que compõem os gêneros discursivos”. Uma capa 
de revista, por exemplo, permite a construção de 
inúmeros significados pelo leitor, a partir  do ta-
manho e tipo de letras – especialmente  do título, 
da chamada de capa, foto, cores, posição na pá-
gina, tipo de leitor que a revista pretende atingir, 
posicionamento ideológico da revista, entre ou-
tros. Além das características linguístico-textuais 
típicas dos gêneros, incluindo todos os aspectos 
gráficos, que podem ser observadas, estudadas 
e conhecidas pela materialidade do texto e de 
seu suporte, existem outras características dis-
cursivas que não são visíveis. Estas, de modo 
geral, referem-se às condições de produção e de 
circulação do gênero na sociedade. Loppes-Rossi 
(2002, p. 29) afirma:

Para um aluno ser capaz de agir como um su-
jeito ativo na produção de textos, no sentido 
de perceber as condições de produção e de 
circulação dos gêneros e de saber utilizar os 
recursos expressivos possíveis e necessários 
a cada caso, é preciso que tenha sua compe-
tência comunicativa desenvolvida. Esta deve 
incluir, além de conhecimentos linguísticos 
referentes ao léxico e à estrutura da língua, 
também conhecimentos específicos a res-
peito dos diferentes gêneros discursivos.

É importante ressaltar que o conhecimento e o 
domínio de um gênero não implica o domínio de 
todos. Por suas inúmeras características e singu-

laridades, cada gênero tem de ser conhecido e 
praticado em experiências sociais ou escolares 
significativas. A partir do momento em que o alu-
no tem consciência do que seja o gênero discur-
sivo, ele deve antes de produzi-lo, passar pelas 
seguintes etapas, de acordo com Loppes-Rossi 
(2002, p. 33): 

a)  leitura do gênero para conhecimento de 
suas características discursivas e linguístico-
textuais (relativas às situações de produção, 
temáticas e formas mais gerais observadas 
na realização social do gênero escolhido, par-
ticularidades linguísticas da forma e organi-
zação textual, aspectos gráficos típicos);

b)  produção escrita do gênero, envolvendo as 
várias etapas de : organização, planejamen-
to para obtenção das informações neces-
sárias de acordo com as condições reais de 
produção do gênero; elaboração da primeira 
versão do texto – dependendo do gênero, 
pode incluir texto não-verbal e planejamen-
to gráfico específico; revisão colaborativa 
do texto com participação do professor, de 
alunos e até de outros colaboradores, elabo-
ração de outras versões (com revisão cola-
borativa) até a versão final do texto;

c)  divulgação ao público, de acordo com a for-
ma típica de circulação do gênero.

Pasquier e Dolz (1996, apud Loppes-Rossi, 2002, 
p. 30) afirmam que o desenvolvimento de habi-
lidades da escrita é um processo lento e longo, 
que o ensino e a aprendizagem devem ser “em 
espiral”, ou seja, os gêneros discursivos devem 
ser produzidos várias vezes, em vários níveis de 
escolaridade, com exigências crescentes.
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