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DEVIATIONS IN GRAPHEMATIC REPRESENTATION BY LEARNERS OF
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A análise de um corpus de produções escritas por uma amostra de informantes
selecionada – um grupo de Professores do Ensino Secundário Técnico-Vocacional
de Timor-Leste – permitiu perceber que a representação grafemática das consoantes fricativas se afigura como a área mais sensível no domínio do sistema consonântico do Português Europeu que, neste contexto de plurilinguismo e de contacto
de línguas, se assume como Língua Oficial e L2 para a maioria dos timorenses.
Nesta conformidade, este artigo visa não só proceder ao levantamento dos desvios
na representação da relação grafema/fonema mas também determinar as eventuais
causas que possam estar na sua origem.
Palavras-chave: Português Língua Segunda; competência linguística; norma ortográfica; desvios na representação grafemática; consoantes fricativas
The analysis of a corpus of written texts produced by a sample of selected informants – a group of Secondary Technical and Vocational School Teachers of East
Timor – allowed us to realize that the graphematic representation of fricatives
appears to be the most sensitive area in the consonant system of European Portuguese, in this context of multilingualism and language contact, where it is both the
official language and L2 for most Timorese. Accordingly, this article aims not only
to survey the deviations in the representation of the grapheme/phoneme relation
but also to determine their causes.
Keywords: Portuguese Second Language; linguistic competence; standard orthography; deviations in graphematic representation; fricatives
Queremos aqui manifestar o nosso sincero agradecimento à Doutora Anabela Rato pela leitura crítica que fez deste artigo.
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0. Introdução
Este estudo surge enquadrado no contexto poliglóssico de Timor-Leste e
pretende constituir-se como uma reflexão sobre os desvios na representação grafemática(1) produzidos por um grupo de falantes não nativos do
português – uma amostra do universo de professores do Ensino Secundário
Técnico-Vocacional (ESTV), atualmente a lecionar em escolas públicas ou
privadas timorenses –, restringindo-se, em particular, às dificuldades na
transposição dos segmentos fricativos para o sistema ortográfico do Português Europeu (PE), por se revelar este domínio, quantitativamente, o mais
proeminente em termos de desvios no sistema consonântico.
Nesta amostra de informantes, o português – consagrado como Língua
Oficial (LO) e Língua de Instrução (LI) do país – coexiste a par do tétum,
das Línguas Nacionais (LN) e dos dialetos locais, do indonésio e do inglês,
é aprendido como L2 e, como resultado dessa aprendizagem, é expectável que seja usado no sistema de ensino como LI. Nesta conformidade, o
português surge, assim, como objeto de estudo e, paralelamente, veículo
de transmissão de conhecimentos, pois os professores aprendem a língua
para poderem ensinar nessa mesma língua, decorrendo estes processos em
simultâneo.
Este artigo tem como principais objetivos: (i) analisar e sistematizar
os desvios em palavras encontradas num corpus de textos que impliquem
a produção escrita de consoantes fricativas de acordo com as formas ortográficas atestadas no PE padrão; (ii) perceber as dificuldades na representação das consoantes fricativas (relação grafema-fone/fonema, com especial
incidência sobre as sibilantes); (iii) detetar as hipotéticas causas que estão
na origem dos desvios linguísticos.
Este estudo incidirá apenas sobre o domínio da escrita, mais concretamente sobre os desvios na representação da relação grafema-fone/fonema
fricativo em aprendentes de PL2, e tentará dar resposta à seguinte questão:
quais as causas mais frequentes dos desvios na representação grafemática,
em relação à norma ortográfica do PE, de unidades consonânticas fricativas?
(1) Rio-Torto (1999: 601) define os desvios grafemáticos como “erros que afectam a representação ortográfica/grafemática da palavra, mas não a sua configuração auditiva, os mais representativos são os erros etimológicos. Na maior parte dos casos os erros etimológicos não alteram
a estrutura fónico-auditiva da palavra, mas atingem a sua configuração grafemática canónica,
fortemente condicionada pela sua matriz etimológica. Trata-se de erros de difícil superação,
por duas ordens de razões: em primeiro lugar, porque radicam na actual imotivação da representação escrita das palavras, na não correspondência isomórfica entre grafema e fonema; e
em segundo lugar, porque são fruto do desconhecimento da etimologia da palavra.”
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Os desvios aqui considerados serão estudados numa perspetiva analítica e construtiva e esse estudo terá sempre como intuito tentar compreender como se processa a aprendizagem do PL2 em Timor-Leste, tendo
subjacentes as seguintes questões enunciadas por Saville-Troike (2006:
2-3): “(i) What exactly does the L2 learner come to know?; (ii) How does
the learner acquire this knowledge?; (iii) Why are some learners more successful than others?”
Em relação ao processo de aquisição/aprendizagem do português no
território leste-timorense, a tendência inicial será pensar que existe uma
influência positiva. De facto, essa inferência é válida, pois o tétum e o
português partilham um repositório vocabular comum, conforme atestam
as seguintes unidades lexicais: <televizaun> (tét.) / <televisão> (port.),
<kamiza> (tét.) / <camisa> (port.), <anju> (tét.) / <anjo> (port.), <estadu
sivíl> (tét.) / <estado civil> (port.).
Assim sendo, se, por um lado, a aprendizagem do português se afigura
facilitada pelas afinidades que estabelece com o tétum, nomeadamente nos
planos lexical (unidades lexicais), da fala (sons) e da língua (fonemas),
por outro, essa vantagem pode, em certos momentos, contribuir para a
fossilização de determinadas estruturas desviantes no plano grafemático.
Por exemplo, se pensarmos concretamente no domínio da oralidade, nota-se uma evidente transferência positiva a nível lexical porque há palavras
em tétum e em português que se realizam foneticamente de forma igual
(<anju> (tét.) / <anjo> (port.)), o que possibilita a estes falantes de PL2
uma maior abrangência de vocabulário, cujo reflexo no discurso será altamente enriquecedor. Todavia, se pensarmos num registo escrito, embora
este possa ser diversificado a nível vocabular – transferência positiva –,
nota-se, igualmente, uma transferência linguística negativa, que se manifesta na fossilização dos desvios, pois os aprendentes tendem a importar
diretamente a ortografia das palavras em tétum para o português (<*anju>
(port.)), o que não corresponde à ortografia oficial em PE.
É ainda de assinalar que estas questões relativas ao domínio da
ortografia do PE (o sistema fonético-fonológico do português, a complexidade das relações de correspondência entre o sistema fónico e o sistema
ortográfico e as especificidades da norma ortográfica instituída) assumem
um papel preponderante na compreensão dos mecanismos envolvidos na
aquisição/aprendizagem e desenvolvimento de uma L2.
Estruturalmente, na secção 1., procede-se ao enquadramento teórico
que servirá de base para a análise dos dados em estudo, com enfoque,
sobretudo, na exploração de alguns conceitos relativos à aprendizagem da
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ortografia de base alfabética em contexto de L2; na 2., descrevem-se as
consoantes fricativas do PE e do Tétum; na 3., aborda-se o estudo empírico: a caracterização da amostra em estudo (perfil sociolinguístico dos
informantes) e a metodologia de recolha dos dados para a constituição do
corpus; na 4., analisam-se os dados e discutem-se os resultados obtidos; e,
por fim, na 5., apresentam-se as principais conclusões.

1. Aprendizagem da ortografia de base alfabética em
contexto de L2
De acordo com Barbeiro (2006), nos sistemas alfabéticos, como é o caso
das línguas europeias (em que se inclui o português), que têm por base um
alfabeto, existe uma correspondência entre os fonemas – sons mínimos
que não podem ser divididos em unidades mais pequenas – e os grafemas.
Assim, uma palavra resulta de uma combinação de unidades mínimas e
o número necessário de símbolos para representar as palavras acaba por
ser muito mais reduzido do que em outros sistemas de escrita, tais como o
tipo ideográfico (ou logográfico) e o tipo silábico (um dos subtipos do tipo
fonográfico, a par do tipo alfabético).(2)
(2) Barroso (2011: 177-179) afirma que “há diversos tipos e/ ou sistemas de escrita, com diferentes organizações e com uma quantidade variável de sinais para representar as respectivas
línguas orais que lhes servem, naturalmente, de referência.”
Sobre os tipos e/ ou sistemas de escrita, o autor afirma que “os diversos sistemas de escrita
usados no mundo (e são muitos)” podem agrupar-se da seguinte forma:
“1. O tipo ideográfico (ou logográfico) de escrita – também designado por alguns autores
citados por Barroso (2011) de escrita por palavras e escrita de referência morfémica – tem por
referência unidades do conteúdo, ou seja, cada símbolo deste tipo de escrita representa uma
ideia ou uma palavra (ou um morfema). (…) O chinês é o exemplo clássico de um sistema
de escrita deste tipo. O japonês é-o só em parte;
2. O tipo fonográfico de escrita tem, ao invés, por referência unidades do plano da expressão, isto é, os símbolos deste tipo de escrita representam sílabas ou fonemas (e, indirectamente, também fones):
2.1. O tipo silábico de escrita – se a referência for a sílaba, estamos na presença do
tipo silábico de escrita. Este tipo implica, pois, um número de signos-base (ou unidades de
escrita) bastante mais reduzido: os inventários nunca ultrapassam o milhar. O japonês, por
exemplo, é uma língua de estrutura silábica simples e possui um número que anda à volta
das cem unidades;
2.2. O tipo alfabético de escrita – se a referência for o fonema, temos o tipo alfabético
de escrita. Este é o tipo que menor número de unidades de escrita (ou signos-base) apresenta:
os seus inventários oscilam entre as 20 e as 50/60. É, por conseguinte, o tipo mais fácil de
aprender e de usar mas, porque aumenta consideravelmente o comprimento das palavras, o
menos económico. (…) É que a grande vantagem dos sistemas alfabéticos de escrita reside,
não na sua fidelidade fonológica (e/ ou fonética) – que em caso algum existe a cem por cento
–, mas na sua economia de sinais (gráficos).”
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No entanto, Barbeiro (2006) salienta ainda o facto de que, associado
a estes princípios de economia e eficácia dos sistemas alfabéticos, surge
a complexidade das relações de correspondência entre fonemas e grafemas e vice-versa, unidades consideradas necessárias para a transposição do
oral para o escrito. Essa complexidade (menor ou maior correspondência
grafia-fonia) traduz-se em sistemas ortográficos “transparentes ou superficiais” – a língua tende a ser representada na escrita a um nível estritamente
fonológico, estando-se muito próximo da biunivocidade entre grafema-fonema – ou “opacos ou profundos” – quando refletem, em grande escala, a
morfologia da língua.
O sistema alfabético do português é um sistema de base fonológica
ou fonográfico de escrita, o que significa que o grafema (unidade gráfica)
representa um fonema (unidade fónica abstrata), sendo essa unidade uma
unidade mínima do ponto de vista segmental (Mateus, 2002; 2006).(3)
Mateus (2002; 2006) sublinha igualmente o facto de que qualquer língua natural evolui e sofre variação. No entanto, o plano fónico das línguas vivas caracteriza-se por duas dimensões de funcionamento: a abstrata,
invariável (dimensão fonológica), e a da atualização, variável (dimensão
fonética, o que significa que a ortografia não reflete ‘foneticamente’ determinadas regras fonológicas, sejam elas de variação dialetal ou contextual).
Barroso (2011: 180), refletindo sobre a questão da adequação/ inadequação entre sinal sonoro e sinal gráfico (ou vice-versa) no português de
hoje, afirma:
Apesar de o português utilizar um sistema de escrita do tipo alfabético,
que se caracteriza, idealmente, por a um sinal gráfico [rigorosamente: grafema, constituído este ou por uma 1) letra simples, ou por uma 2) sequência
(dígrafo, trígrafo, etc.) de letras – da mesma natureza ou de natureza distinta –, acompanhados, quer uma quer outra, de diacríticos, ou simplesmente,
por um 3) sinal diacrítico] corresponder um sinal sonoro [rigorosamente:
fonema, realizado este, na fala, habitualmente, por um fone; às vezes, porém,
por dois ou mais fones (= alofones): quando previsíveis, são ‘variantes combinatórias’; quando não previsíveis mas disponíveis na norma de pronúncia
– podendo os falantes servirem-se ora de uma, ora de outra e/ ou outras, ora
de todas –, são ‘variantes livres’ ou ‘facultativas’; quando não previsíveis nem
disponíveis na norma de pronúncia, mas que os falantes usam de acordo com
(3) Barroso (2011: 180) reitera o facto de não haver “sistemas de escrita puros. O português (bem
como muitas outras línguas indo-europeias e não indo-europeias), por exemplo, servindo-se
do tipo alfabético de escrita, usa também símbolos de natureza ideográfica (exs.: + = ‘mais’;
= = ‘igual a’; % = ‘percentagem’/ ‘por cento’; 5 = ‘cinco’; etc.).”
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os seus próprios hábitos articulatórios, determinados estes por razões várias,
são ‘variantes individuais’] ou vice-versa: um sinal sonoro ser representado
por apenas um sinal gráfico (adequação perfeita), são bem patentes as discrepâncias (correspondência imperfeita) existentes entre as unidades do sistema
fonemático e as do sistema grafemático do português de hoje (como o foi,
aliás, já no passado e como o será, muito provavelmente, no futuro).

A ortografia do português aproxima-se da fonologia, não podendo, portanto, ser suscetível a variações não significativas, sejam elas individuais ou
coletivas. Isto significa que o registo ortográfico deve constituir-se como um
sistema unificado e estável e que os sistemas alfabéticos, assentando numa
relação entre unidade fónica e unidade gráfica, privilegiam a relação com o
plano fonológico (Mateus, 2002; 2006; cf. Barroso, 2011: 180).
Barbeiro (2007), corroborando Mateus (2002; 2006), salienta também
que a ortografia do português não representa os sons de uma forma biunívoca, ou seja, um mesmo grafema pode representar mais do que um som
da fala e o inverso também se verifica: um mesmo som pode ser representado por mais do que um grafema. Esta inconsistência na correspondência
grafema-fonema, e vice-versa, de que a língua portuguesa é portadora, contribui para uma certa complexidade e dificulta uma ortografia que corresponda à norma instituída.
Perante esta dificuldade, Fernandes (2008: 72) formula a seguinte
questão: “Em termos práticos, qual seria então o sistema ideal?”
Para responder à questão, M. Fayol & JP. Jaffré (1999: 149), citados
por Fernandes (2008: 72), afirmam: “«le système idéal ferait correspondre
à chaque configuration sonore de la langue une configuration graphique
unique.» Assim, esse sistema comportaria «un nombre égal de lettres et de
phonèmes en correspondance biunivoque. Chaque phonème se transcrirait
par une lettre (ou graphème) et une seule.»”
De facto, como é evidente, um sistema com as características supramencionadas não existe. Barroso (2011: 180) aponta a etimologia, as transformações fonológicas (e fonéticas) e as reformas ortográficas como as
principais razões que estão na base desse fenómeno. A língua portuguesa
apresenta, assim, na sua (orto)grafia, uma importante componente de base
fonológica, embora as suas irregularidades e as suas especificidades a tornem uma língua com uma certa complexidade (Barbeiro, 2007).(4)
(4) “Seymour (1997) – citado por Barbeiro (2007: 46) – apresenta a seguinte escala de classificação para sistemas ortográficos de línguas europeias, tendo em conta o grau decrescente de
transparência: 1 – finlandês, italiano, espanhol; 2 – grego, alemão; 3 – português, holandês;
4 – islandês, norueguês; 5 – sueco; 6 – francês, dinamarquês; 7 – inglês (apud Vale, 1999: 24).”
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Pode concluir-se, deste modo, que a aprendizagem da ortografia(5) da
língua portuguesa comporta inúmeras dificuldades em contexto de L1, dificuldades essas acrescidas se tivermos em consideração um contexto de
L2, como é o caso de Timor-Leste, no qual estão subjacentes os conceitos
de interlíngua (termo introduzido por Selinker (1972)) e de transferência,
precisamente para referir o tipo de língua produzido por esses aprendentes,
inclusivamente no domínio da ortografia.
Isto significa que a interlíngua é um fenómeno transversal a todos os
aprendentes que adquirem uma L2, independentemente da sua L1. Ou seja,
a interlíngua não é nem a L1 nem a L2 (“Unlike L1 grammars, no two
individuals have the same L2 grammar” (Gass & Selinker, 2008: 174)),
mas sim o produto da interação entre os dois sistemas linguísticos (L1 +
L2), até se atingir a Língua-alvo de aprendizagem (L2). Quanto ao conceito
veiculado pelo segundo termo, Ellis (2003: 51) afirma: “a transferência
manifesta-se da L1 para a L2 do aprendente. Na aquisição da L2, comparando com a aquisição da L1, raramente a aquisição da L2 resulta numa
fluência nativa. O que costuma acontecer é que a L1 do aprendente interfere com a L2, acabando por prejudicar a sua performance linguística.”
Mateus et al. (2009) afirmam, inclusivamente, que a transferência pode ser
positiva ou negativa (no caso de a L1 facilitar/dificultar a aprendizagem da
L2, respetivamente).(6)
Nesta conformidade, os desvios linguísticos produzidos por aprendentes de uma L2 constituem, precisamente, uma consequência inevitável do
seu estádio de interlíngua.
No que concerne à questão dos desvios, Ellis (2003: 17) estabelece a
distinção entre “erro” (sistemático) e “falta, lapso” (assistemático):
We need to distinguish errors and mistakes. Errors reflect gaps in a learner’s
knowledge; they occur because the learner does not know what is correct.
(5) A aprendizagem da ortografia implica ter presente a noção de norma ortográfica, pois “condenar e eliminar o erro só é possível depois de termos uma visão clara daquilo que é correcto,
depois de termos estabelecido um padrão de correcção, em contraste com o qual se recorte o
que é incorrecto.” (Castro, 1991: 4). Quer isto dizer que, se não existir uma norma definida,
também não existe desvio, pois o desvio é sempre considerado em relação à norma adotada.
(6) Saville-Troike (2006: 35) designa a transferência negativa de “interferência”: “negative
transfer (or interference), when an L1 structure or rule is used in an L2 utterance and that use
is inappropriate and considered an “error.” “The transfer is called positive (or facilitating)
when the same structure is appropriate in both languages - when an L1 structure or rule is
used in an L2 utterance and that use is appropriate or “correct” in the L2 -, as in the transfer of
a Spanish plural morpheme -s on nouns to English (e.g. lenguajes to languages). The transfer
is called negative (or interference) when the L1 structure is used inappropriately in the L2.”
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Mistakes reflect occasional lapses in performance; they occur because, in a
particular instance, the learner is unable to perform what he or she knows.

Ellis (2003) corrobora, assim, a distinção proposta por Corder (1967),
citado por Gass & Selinker (2008: 102):
Mistakes are akin to slips of the tongue. That is, they are generally one-timeonly events. The speaker who makes a mistake is able to recognize it as a
mistake and correct it if necessary. An error, on the other hand, is systematic.
That is, it is likely to occur repeatedly and is not recognized by the learner as
an error. The learner in this case has incorporated a particular erroneous form
(from the perspective of the TL) into his or her system.

Saville-Troike (2006: 39) vai ao encontro da posição de Corder (1967),
afirmando: “systematic errors (which result from learners’ lack of L2
knowledge) and mistakes (the results from some kind of processing failure
such as a lapse in memory).”
Além desta distinção, Corder (1967), citado por Gass & Selinker
(2008: 102), propõe igualmente a diferenciação entre erros interlinguísticos e intralinguísticos:
In comparison, there are two main error types within an error analysis framework: interlingual and intralingual. Interlingual errors are those which can be
attributed to the NL (i.e., they involve cross-linguistic comparisons). Intralingual errors are those that are due to the language being learned, independent of
the NL. One would therefore expect similar intralingual errors to occur from
speakers of a wide variety of first languages.

Saville-Troike (2006: 39) partilha igualmente da perspetiva de Corder
(1967), afirmando o seguinte:
Two of the most likely causes of L2 errors are interlingual (“between languages”) factors, resulting from negative transfer or interference from L1 and
intralingual (“within language”) factors, not attributable to cross-linguistic
influence. Intralingual errors are also considered developmental errors and
often represent incomplete learning of L2 rules or overgeneralization of them.

Gass & Selinker (2008: 102) concluem que, na perspetiva de Corder
(1967), “errors are not just to be seen as something to be eradicated, but
rather can be important in and of themselves.”
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Sobre a questão “How can we distinguish errors and mistakes?”, Ellis
(2003: 17) considera que:
One way might be to check the consistency of learners’ performance. If they
consistently substitute ‘contain’ for ‘contained’ this would indicate a lack of
knowledge – an error. However, if they sometimes say ‘contain’ and sometimes ‘contained’, this would suggest that they possess knowledge of the correct form and are just slipping up – a mistake.

No presente artigo, a categoria “desvios” em relação à norma ortográfica da Língua-alvo é abrangente e não contempla a distinção proposta
pelos autores supramencionados, ou seja, inclui aleatoriamente exemplos
de todo o tipo de erros (de performance e de competência) na representação grafemática das consoantes fricativas do PE.

2. Descrição das consoantes fricativas do PE e do Tétum
Tendo em consideração a natureza e o ponto do obstáculo supraglótico, ou
seja, o modo e o ponto de articulação, as fricativas do sistema consonântico
do PE e do Tétum são comuns.
Assim, em relação ao vozeamento, estas classificam-se em surdas ou
[-vozeadas] (/f, s, ʃ/) e sonoras ou [+vozeadas] (/v, z, Z/). Relativamente ao
ponto de articulação, as consoantes fricativas classificam-se em labiodentais ([+anteriores] e [-coronais], nos casos de /f, v/), alveolares ([+anteriores] e [+coronais], nos casos de /s, z/) e palatais ([-anteriores] e [+coronais],
nos casos de /ʃ, Z/) (cf. Tabelas 1 e 2, elaboradas com base em Mateus et
al. (2005)).

Tabela 1. Consoantes fricativas do PE e do Tétum
Ponto de articulação

Modo de articulação e Vozeamento
Não Vozeadas

Vozeadas

Labiodentais

/f/

/v/

Alveolares

/s/

/z/

Palatais

/ʃ/

/ʒ/
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Tabela 2. Matriz fonológica das consoantes fricativas do PE e do Tétum
Traços distintivos

/f/

/v/

/s/

/z/

/ʃ/

/ʒ/

Vozeado

-

+

-

+

-

+

Anterior

+

+

+

+

-

-

Coronal

-

-

+

+

+

+

Apesar de o tétum ser uma língua tipologicamente aparentada com as
línguas da família austronésica e de o português ser uma língua românica,
o paralelismo entre ambos os sistemas sonoros (fonético e/ou fonológico)
evidencia uma semelhança absoluta no que se refere aos fones que representam as consoantes fricativas. Refira-se, no entanto, que o sistema do
tétum acabou por incorporar os fones [v], [z], [ʃ] e [ʒ] (entre outros), em
virtude do empréstimo de palavras em que estão presentes, sobretudo de
origem portuguesa (lusismos) (Hull & Eccles, 2005: 233).(7)
Relativamente aos segmentos consonânticos fricativos do PE, é de
salientar que a categoria das sibilantes – contrariamente ao que acontece no
tétum – se caracteriza pela plurivocidade de relações fone-fonema/grafema
(em posição de Ataque – início absoluto ou interior da palavra – ou Coda),
o que evidencia, portanto, um claro desajuste entre os níveis fónico e gráfico, sendo, por isso mesmo, as consoantes sibilantes (alveolares e palatais)
bastante expressivas em termos de “erros” ortográficos (cf. Tabela 3(8)).

(7) De acordo com Hull & Eccles (2005: 233), “há duas espécies de consoantes em tétum-praça:
as herdadas com o léxico nativo e as adoptadas do malaio e do português. […] Uma característica surpreendente do tétum pré-malaio e pré-português era que nenhuma consoante tinha
um equivalente sonoro ou surdo (i.e. havia [b] mas não [p], [s] mas não [z]).”
(8) Tabela elaborada a partir de Freitas et al. (2007: 24).
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Tabela 3. Representação das consoantes fricativas no sistema ortográfico
do PE e do Tétum em posição de Ataque e de Coda
Fonemas

Fones

/v/

Grafemas
PE

Tétum

[v]

<v>

[z]

<z>
<s>
<x>

/ʒ/
/f/

/z/

/s/

/ʃ/

Exemplos
PE

Tétum

<v>

vacina, revisão

vasina, revizaun

<z>
<z>
<z>

zero, razão
abusa
exame

zeru, razaun
abuza
ezame

[ʒ]

<j>
<g>
<s>
<z>

<j>
<j>
<z>

justiça, anjo
giz, religião
mesmo
felizmente

justisa, anju
jís, relijiaun
mezmu

[f]

<f>

<f>

fungo, conforme

fungu, konforme

[s]

<s>
<c>
<ç>
<ss>
<x>

<s>
<s>
<s>
<s>

sapato
centavo, acidente
licença
assembleia
próximo9

sapatu
sentavu, asidente
lisensa
asembleia

[ʃ]

<ch>
<x>
<z>
<s>

<x>
<x>
<s>
<s>

chá, borracha
xarope, enxoval
capaz
castelo, grátis

xá, borraxa
xarope, enxovál
kapás
kastelu, gratis

(9)

Apresenta-se, de seguida, uma lista de exemplos que ilustram a representação fonológica (e respetivas atualizações fonéticas) dos segmentos /ʃ/
e /ʒ/, em posição de Coda e seguidos de Consoante, no sentido de aferir as
correspondências grafemáticas por semelhança e por contraste na ortografia padronizada do PE e do Tétum (cf. Tabela 4).

(9) Em PE, o grafema <x> pode realizar-se foneticamente como [ks] (ex. prefixo), correspondendo, na ortografia do tétum padrão, ao dígrafo <ks> (ex. prefiksu).
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Tabela 4. Representação fonológica (e atualizações fonéticas) dos
segmentos /ʃ/ e /ʒ/ (em posição de Coda e seguidos de Consoante)
Grafemas
Fonemas

Fones

/ʃ/

[ʃ]

/ʒ/

[ʒ]

PE
<sc>
<xc>

Tétum
<x>

Exemplos
Ortografia do
PE

Ortografia do
Tétum

disciplina

dixiplina

excelência

exelénsia

<sb>

<zb>

esboço

ezboço

<sd>

<zd>

desde

dezde

<sg>

<zg>

resgatar

rezgata

<sl>

<zl>

islâmico

izlámiku

<sm>

<zm>

capitalismo

kapitalizmu

<xn>

<zn>

ex-namorado

eiznamoradu

Sobre as variedades históricas do tétum, Hull & Eccles (2005: 225226) salientam que:
a variedade mesolectal (“dialecto intermédio”) do tétum-praça [era] falada
em todo Timor-Leste pelas pessoas instruídas não fluentes em português e,
fora de Díli, por numerosas pessoas fluentes em português. Faltam a esta
variedade alguns ditongos portugueses e consoantes estrangeiras. As variedades basilectais (“dialecto baixo”) do tétum-praça, utilizadas por pessoas
iletradas que não sabem falar português e (no caso dos falantes de outros vernáculos) muitas vezes não completamente fluentes em tétum. Nas suas formas
mais puras, faltam a estas variedades, arcaicas e agora em completo declínio,
todos os ditongos portugueses e todas as consoantes estrangeiras.

No que concerne às consoantes fricativas do tétum, Hull & Eccles
(2005) chamam a atenção para o facto de existirem consoantes plurivalentes que estão na base da substituição de cinco consoantes portuguesas,
sendo que três são substituídas na variedade mesoletal e as outras duas na
basiletal (cf. Tabela 5, adaptada(10) de Hull & Eccles (2005: 239)).
(10) Apesar de os autores apresentarem uma transcrição fonológica das palavras (plano da língua,
o que não varia), optou-se, neste artigo, por apresentar uma transcrição fonética, de modo a
representar o plano da fala (as atualizações).
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Tabela 5. Pronúncia/grafia de unidades sonoras fricativas em três
variedades históricas do Tétum
Grafema

Fone

Fone
substituto

Variedade
acroletal

Variedade
mesoletal

<v>

[v]

[b]

[vɐ´rɐ̃dɐ]

[bɐ´rɐ̃dɐ]

Variedade
basiletal

<j>

[ʒ]

[z]

[ʒɐ´nɛlɐ]

[zɐ´nɛlɐ]

<x>

[ʃ]

[s]

[´ʃa]

[´sa]

<z>

[z]

[s]

[vi´zitɐ]

[bi´sitɐ]

<j>

[ʒ]

[d]

[ʒé´tiu]

[dĩ´tiu]

Como veremos, a influência do tétum e a transferência do sistema consonântico desta língua para o português constituem uma das causas que
explica grande parte dos desvios produzidos pelos informantes da amostra
em estudo na ortografia do PE padrão (cf. secção 4).

3. Estudo empírico
3.1. Caracterização da amostra em estudo (perfil sociolinguístico
dos informantes)
A seleção dos informantes recaiu sobre uma amostra de 15% do universo
de professores do ESTV (estima-se que o universo seja constituído, no
total, por 490 professores): 75 aprendentes, adultos, que, no momento da
recolha dos dados/textos, se encontravam a lecionar em escolas públicas e
privadas de 9 municípios do país, com um perfil sociolinguístico idêntico,
para quem a Língua Portuguesa (L2) foi/é aprendida em contexto formal.
Acrescente-se ainda que a seleção dos informantes obedeceu a um único
requisito, que consistia em ser professor do ESTV e estar a frequentar o
Curso de Língua Portuguesa (CLP) de preparação para o Exame Nacional
de Certificação de Competências em Língua Portuguesa (ENCCLP), independentemente do município ou da escola onde lecionasse, da disciplina,
dos anos de experiência, da formação académica, do domínio linguístico,
entre outros aspetos.
A seleção deste público-alvo em específico prendeu-se com a necessidade de tentar perceber a performance linguística – restringindo-nos ape-
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nas à competência da Expressão Escrita e, mais especificamente, dado o
âmbito do trabalho, aos desvios ortográficos à norma do PE – de um grupo
de professores do ESTV, dado que, neste nível de ensino, as disciplinas
são lecionadas, paralelamente, em português, tétum e indonésio, apesar de,
teoricamente, a Língua Portuguesa assumir já um caráter obrigatório no
Ensino Secundário e de o Currículo, os Programas, os manuais e demais
materiais de apoio didático estarem redigidos em português. Além disso,
de acordo com o Estatuto da Carreira Docente (2010), a Língua Portuguesa
constitui-se como a “língua principal de instrução e de aquisição da ciência
e do conhecimento”.
Relativamente ao questionário aplicado para delinear o perfil sociolinguístico da amostra em análise, este tinha como objetivo principal apurar
algumas variáveis qualitativas do grupo de informantes que poderiam ser
determinantes para o estudo em causa e que teriam, certamente, reflexo
na produção do corpus. Nesta conformidade, procedeu-se à aplicação do
questionário, em 9 municípios (Aileu, Baucau, Covalima, Díli, Ermera,
Lautém, Liquiçá, Oecusse e Viqueque), durante a primeira semana de
março de 2014, pelos docentes portugueses afetos ao Projeto de Formação
Inicial e Contínua de Professores (PFICP).
A priori, não obstante a amostra se afigurar como um grupo relativamente homogéneo (talvez a variedade linguístico-cultural constitua o principal fator distintivo entre os informantes), os dados recolhidos permitiram
caracterizar os informantes, por analogia e/ou contraste, em aspetos diversificados, mas com particular enfoque no que diz respeito aos conhecimentos linguísticos no momento da recolha de dados, assim como em relação à
proficiência geral no domínio da Língua Portuguesa.
A análise dos dados biográficos do questionário permitiu concluir que
os 75 informantes que constituíram este grupo, 44 do género masculino e
31 do género feminino, se encontravam com idades compreendidas entre
os 24 e os 56 anos. Isto significa que já não estamos perante um grupo
jovem, com predomínio do género masculino. No que diz respeito à naturalidade dos informantes, todos os municípios de Timor-Leste estão representados (os 13). Regista-se, ainda, a Indonésia, com 4 respondentes que,
apesar de serem desta nacionalidade, residem em Timor-Leste há muitos
anos. No entanto, é de salientar que a atual residência dos informantes é
representativa apenas de 9 municípios.
Em relação às habilitações académicas da amostra de informantes, os
dados recolhidos mostram que estamos perante 5 professores que detêm
apenas o Secundário, 2 que ainda não concluíram o Bacharelato, 26 que
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detêm o grau académico de Bacharelato, 41 licenciados e apenas 1 com o
mestrado.
Podemos ainda concluir que esta amostra de informantes compreende
18 LMs diferentes (baikeno, bunak, cai-rui, fataluku, idaté, indonésio,
kemak, makasae, mambae, manggarai, mbay, nauete, saáni, tétum, tétum
térik, tukudede, waima’a, wekais)(11), sendo que as 2 LMs que se destacam
são o mambae e o makasae (17 e 12 ocorrências, respetivamente), seguindo-se o tétum térik (8 ocorrências), o fataluku e o baikeno (7 ocorrências
cada). Há ainda a registar o facto de 10 LMs não serem expressivas em
termos de resultados, pois apresentam apenas 1 ocorrência cada. No que
concerne à segunda língua adquirida pelos informantes, o tétum (50 ocorrências, equivalente a 67%) é a mais representativa, seguindo-se o indonésio (20 ocorrências, correspondente a 27%).
Quando questionados sobre a língua usada mais frequentemente em
casa, esperava-se que indicassem apenas uma, mas tal não aconteceu, o
que revela que, também ali, estamos perante um cenário de diglossia, com
predominância do tétum, a liderar a tabela com um total de 38 ocorrências.
No que concerne à(s) língua(s) predominante(s) ao longo da escolarização dos informantes, depreende-se, pelas respostas, que a escolarização
da maioria dos informantes decorreu em língua indonésia e que a língua
mais frequente em todos os níveis de ensino foi o indonésio.
É ainda de assinalar o facto de a maioria dos informantes dominar 3
(30 dos 75 informantes) ou 4 ou mais línguas (30 dos 75 informantes).
Quando questionados acerca da língua mais usada em contexto informal,
a resposta recaiu, como seria de esperar, no tétum (70 ocorrências). No
âmbito da pergunta acerca da língua mais usada em contexto formal, as
respostas dividiram-se entre as duas LO, o tétum e o português, embora a
primeira tenha sido a língua de eleição de quase todos os informantes (71
ocorrências).
Relativamente à autoavaliação da proficiência linguística em português, os informantes admitem que a principal dificuldade consiste na
expressão oral (a média geral, numa escala de 1 a 5, foi de 2,7 (Bom),
sendo a competência da leitura a que registou o valor mais elevado (3,1)
e a competência da oralidade a que registou o valor mais baixo (2,2)(12)).
No que diz respeito às línguas em contexto profissional, o indonésio
continua a ser uma língua significativa em termos de ocorrências, embora,
(11) Como referência para a grafia do nome das línguas – e dado não haver uma norma padrão
definida –, recorreu-se à ortografia adotada na página de internet www.ethnologue.com.
(12) Escala utilizada: 1 – Insuficiente; 2 – Suficiente; 3 – Bom; 4 – Muito Bom; 5 – Falante nativo.

20

Ana Caetano / Henrique Barroso

de uma forma geral, com resultados inferiores ao tétum e ao português, o
que significa que as LO estão assumidas como línguas de instrução. Na
questão referente à língua usada pelo professor com os alunos, dentro e
fora da sala de aula, a discrepância nos valores da língua portuguesa é
bastante expressiva: 53 ocorrências dentro da sala de aula, por oposição a
10 ocorrências fora da sala de aula. Portanto, o português não é, definitivamente, a língua privilegiada na interação professor/alunos fora do espaço
da aula, ou seja, ainda não é usada espontaneamente.
Os dados permitem ainda perceber que o tétum é a língua dominante, a
língua de eleição de todos os informantes em quase todos os contextos relacionados com a vida escolar. É ainda possível perceber que o português é
igualmente uma língua que assume um estatuto privilegiado em contextos
formais no espaço da escola, contrariamente ao indonésio que se afigura,
na maioria das situações, como uma língua com resultados menos expressivos em termos de ocorrências do que o português.

3.2. Metodologia de recolha dos dados para a constituição do
corpus
Não obstante o caráter limitado desta amostra, pelo seu universo de informantes extremamente reduzido, pretendia-se um estudo rigoroso acerca do
fenómeno em questão, assim como determinar o perfil de competências
deste grupo de aprendentes no domínio da escrita, de modo a perceber as
fragilidades mais recorrentes, as dificuldades na estabilização do mecanismo de associações fonemas/fones e grafemas e as lacunas na apropriação do sistema fonético-fonológico do português (sendo que, no caso das
consoantes fricativas, os fonemas/fones são comuns em ambas as línguas
(cf. Tabela 3)).
Quanto às tarefas propostas, estas contemplavam quatro exercícios
distintos: um exercício de produção escrita, um exercício de ditado e duas
listas de palavras lacunares para completar com o grafema correto (uma
com 115 e outra com 12 palavras).
Dado o âmbito e os objetivos do presente artigo, centrámos o nosso
estudo apenas nos dados obtidos na primeira tarefa. Assim, foi solicitado
a todos os informantes selecionados para este estudo que redigissem uma
composição, com uma extensão compreendida entre 20 e 30 linhas, subordinada ao tema “A minha experiência profissional como Professor”. O
tema surgia acompanhado de algumas sugestões, por forma a que houvesse
alguma uniformidade em termos de conteúdo nos textos produzidos e tam-
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bém para evitar que resultassem produções demasiado sintéticas. Saliente-se que um exercício deste tipo confere alguma liberdade em termos de
resposta, o que poderia revelar-se um pouco contraproducente, dadas as
possibilidades de evitação que se oferecem numa tarefa desta natureza.
O processo de análise dos dados consistiu na identificação do desvio no
seu contexto, na categorização formal (de acordo com a Tabela 6) e numa
descrição baseada em critérios fonológicos (analisando as respetivas implicações na estrutura fónica e silábica da palavra) e motivacionais (sendo
considerados, para esse efeito, os fatores que desencadeiam os “erros”,
nomeadamente: a “opacidade” sincrónica que se regista na relação entre
grafemas e fonemas/fones e vice-versa; a motivação histórico-etimológica;
a eventual interferência da oralidade do português na escrita; a influência
da ortografia da L1 (tétum) na L2 (português)).
Tabela 6. Tipologia de desvios: categorização formal
1.

No sistema vocálico

1.1.

Fones / Fonemas orais

1.2.

Fones / Fonemas nasais

1.3.

Ditongos orais

1.4.

Ditongos nasais

2.

No sistema consonântico

2.1.

Oclusivas orais

2.2.

Oclusivas nasais

2.3.

Fricativas

2.4.

Líquidas laterais

2.5.

Líquidas vibrantes

2.6.

Dífonos

3.

Fronteira de palavra

4.

Acentuação

5.

Outros desvios à norma padrão do PE

Resta referir que se procedeu à contabilização do número de palavras
gráficas dos textos que constituíam o corpus de análise, assim como à
média de desvios por categoria e por informante, de modo a tentar perceber qual o desvio mais frequente e quais as eventuais causas que estariam
na sua origem.
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4. Análise dos dados e discussão dos resultados obtidos
Convém, antes de mais, referir que a análise e a discussão dos resultados se
cingem apenas a uma parcela dos dados obtidos na primeira tarefa (Exercício de Produção Escrita), designadamente, às consoantes fricativas.
Os textos que constituem o corpus de análise deste exercício – formado por um total de 10.889 palavras gráficas – permitiram contactar
com e recolher um vasto manancial de diferentes tipos de desvios à norma
padrão do PE atual.
A Tabela 7 apresenta a síntese de dados relativos ao corpus do Exercício de Produção Escrita que constitui a base empírica de análise desta parte
do estudo.
Tabela 7. Síntese de dados do corpus do Exercício de Produção Escrita
Total de
Média da
palavras
% de descom desvios
vios por
ortográficos
informante /
por munimunicípio
cípio

N.º de
informantes

Total de
palavras
gráficas

Média de
palavras
por informante /
município

Aileu

7

838

119,71

60

7,16%

Baucau

Município

4

727

181,75

78

10,73%

Covalima

7

1.002

143,14

134

13,37%

Díli

34

5.345

157,21

527

9,86%

Ermera

5

671

134,2

111

16,54%

Lautém

4

518

129,5

52

10,04%

Liquiçá

5

477

95,4

42

8,81%

Oecusse

5

846

169,2

48

5,67%

Viqueque

4

465

116,25

87

18,71%

TOTAL

75

10.889

145,19

1.13912

10,46%

A análise dos dados da Tabela 7 permite as seguintes leituras em relação à amostra dos 75 informantes:
(13)

(13) O total de palavras que apresenta desvios corresponde a 1.139. No entanto, há palavras que
apresentam múltiplos desvios, o que perfaz um total de 1.190 ocorrências.
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1. Produção de textos que perfazem um corpus com um total de
10.889 palavras gráficas;
2. Média ponderada de 145,19 palavras por informante/produção
escrita;
3. Um total de 1.139 palavras que apresentam desvios ortográficos, o
que corresponde a uma percentagem de 10,46% do total de palavras
que constituem o presente corpus de análise;
4. Média de 15,18 desvios ortográficos por informante.
A Tabela 8 apresenta o total de desvios na representação dos segmentos fonológicos do sistema consonântico do PE padrão relativos ao grupo
de informantes em análise. Os desvios foram elencados de acordo com o
modo de articulação, relegando, assim, para um segundo plano, o contraste
de vozeamento existente entre muitas unidades consonânticas: oclusivas
orais (surdas/sonoras) e nasais (sonoras), fricativas (surdas/sonoras), líquidas laterais (sonoras) e vibrantes (sonoras).

Tabela 8. Desvios na representação dos segmentos fonológicos do sistema
consonântico do PE padrão

Aileu

Baucau

Covalima

Díli

Ermera

Lautém

Liquiçá

Oecusse

Viqueque

Total

MUNICÍPIOS

1.

Oclusivas orais

1

0

0

8

4

4

0

0

2

19

2.

Oclusivas nasais

3

0

0

1

4

1

0

0

0

9

3.

Fricativas

13

8

22

13

101 31

10

9

16

223

4.

Líquidas laterais

0

0

0

2

4

3

0

1

0

10

5.

Líquidas vibrantes

2

0

1

12

5

2

1

0

5

28

Categorização Formal

289
(24%)14
(14)

Relativamente ao total de desvios no sistema consonântico (289, o
que corresponde a 24% do total de desvios do corpus), a categoria refe(14) Percentagem calculada em relação ao total de 1.190 ocorrências desviantes.
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rente aos desvios na representação grafemática das consoantes fricativas é,
sem dúvida, a mais relevante em termos de desvios (223), sendo, por esse
motivo, o objeto de estudo do presente artigo.
Apresentam-se, de seguida, os contextos de ocorrência que ilustram
as dificuldades na representação dessas consoantes (fonemas sibilantes e
chiantes: /s/, /z/ e /ʃ/, /ʒ/; e fricativos labiodentais: /f/ e /v/):
1. Desvios na representação do fone consonântico [s]: em relação à
realização do fonema fricativo alveolar não vozeado /s/, registam-se diversas possibilidades de grafias incorretas na transposição da relação fone-fonema/grafema.
1.1. Desvios na relação segmento fónico/grafema [s]  <s>: os seguintes desvios devem-se ao facto de o fonema /s/ ser indevida e/ou indistintamente representado pelos grafemas <ç> e <c>.
Exemplos: compreenção (PEDL40) <compreensão>, encina (PEBA03
/ PEDL19) <ensina>.
1.2. Desvios na relação segmento fónico/grafema [s]  <c>: os exemplos que se seguem revelam dificuldades na transposição para a grafia do
fonema /s/, que aparece representado indevida e/ou indistintamente pelos
grafemas <s>, <ç>, <ss>, <z> e <ø>.
Exemplos: Nasional (PEBA03) <Nacional>, liçença (PEBA03)
<licença>, ciênssia (PEDL40) <ciência>, cruzial (PEDL25) <crucial>,
disøiplina (PEAL02 / PEBA03 / PEDL31 / PEER01 / PEER02) <disciplina>.
1.3. Desvios na relação segmento fónico/grafema [s]  <ss>: a grafia
do segmento fónico [s] apresenta os desvios <s> e <ç>.
Exemplos: interesante (PEAL01) <interessante>, proffição (PEBA03)
<profissão>.
1.4. Desvios na relação segmento fónico/grafema [s]  <ç>: estes desvios revelam dificuldades na relação entre a unidade sonora [s] e o grafema
<ç>, pois aparecem representados de acordo com as seguintes possibilidades: <c> e <s>.
Exemplos: educacão (PEVQ02) <educação>, comesou (PEAL06 /
PEDL09) <começou>.

Desvios na representação grafemática por aprendentes de Português L2 em Timor-Leste

25

A representação dos fonemas sibilantes do PE comporta, assim, dificuldades acrescidas pelas múltiplas representações gráficas que os segmentos
podem assumir. Recorde-se que, em tétum, o fonema /s/ representa-se sempre pelo grafema <s>,(15) contrariamente ao que pode acontecer em português (cf. Tabela 3).
2. Desvios na representação do fone consonântico [ʃ]: a representação
gráfica do fonema /ʃ/ também não se afigura pacífica, dadas as suas possibilidades gráficas: <x>, <ch>, <s>, <z>.
2.1. Desvios na relação segmento fónico/grafema [ʃ]  <x>: os desvios são motivados pelo uso de sibilante alveolar /s/, em coda de sílaba,
para realizar o segmento palatal /ʃ/).(16)
Exemplos: esprerencia (PEAL02) <experiência>.
2.2. Desvios na relação segmento fónico/grafema [ʃ]  <ch>: em
tétum, a consoante /ʃ/ é plurivalente, o que significa que a pronúncia é
diferente nas variedades acroletal ([ʃ]) e mesoletal ([s]). O exemplo que se
segue evidencia claramente essa transferência do fenómeno de substituição
da unidade consonântica [ʃ]  [s].
Exemplo: asu (PELT01) <acho>.
2.3. Desvios na relação segmento fónico/grafema [ʃ]  <s>: os desvios devem-se ao uso incorreto de grafema, em final de palavra, para realizar foneticamente a unidade sonora [ʃ].
Exemplos: atravez (PEDL36) <através>, inglesh (PEDL31) <inglês>.
2.4. Desvios na relação segmento fónico/grafema [ʃ]  <z>: os desvios devem-se ao uso incorreto de sibilante alveolar /s/, em final de palavra, para realizar o fonema consonântico /ʃ/.
Exemplos: talvés (PEBA01 / PEVQ01) <talvez>, pas (PELQ10)
<faz>.
(15) No entanto, em termos fonéticos, Hull & Eccles (2005: 248) afirmam que “o fonema /s/ tem o
alofone [ʃ] na variedade acrolectal do tétum de Díli, uma influência portuguesa neste dialecto.
Ocorre na posição final da palavra e antes de consoantes surdas (ex.: eskola [eʃ’kɔla]).” O
fonema /k/ admite apenas uma única representação gráfica - o grafema <k> -, contrariamente ao
português que, para o fonema /k/, admite duas representações gráficas: <c> (quando se seguem
os grafemas <a>, <o> ou <u>) ou <qu> (quando se seguem os grafemas <e> ou <i>).
(16) Em tétum, a sequência sonora [eʃ] é representada graficamente pela sequência gráfica <es>. Pelo
contrário, em português, sempre que se regista em início de palavra a unidade sonora [ʃ], esta
pode corresponder, graficamente, às sequências <es> (ex.: escola) ou <ex> (ex.: expressão).

26

Ana Caetano / Henrique Barroso

2.5. Desvio por supressão do segmento fónico [ʃ]: em relação ao caso
de omissão, o exemplo seguinte representa um contexto distinto de (não)
ocorrência do grafema <s>, correspondente à fricativa não vozeada palatal
em coda de sílaba [ʃ].
Exemplo: eøcola (PELQ06) <escola>.
3. Desvios na representação do fone consonântico [z]: em português,
existem três possibilidades gráficas para a realização do segmento fónico
[z]: <z>, <s> e <x> (cf. Tabela 3). No entanto, dificuldades idênticas passam-se em relação à transposição para a grafia do fonema /z/, que suscita
muitas dúvidas e confirma que os informantes ainda não têm sistematizado
o sistema fonológico do português nem se apropriaram das regras contextuais, conforme atesta o seguinte exemplo:
3.1. Desvios na relação segmento fónico/grafema [z]  <z>
Exemplo: Desembro (PEBA04) <dezembro>.
3.2. Desvios na relação segmento fónico/grafema [z]  <s>: estes
exemplos comprovam a transferência do sistema fonológico do tétum. Em
tétum, quando a unidade sonora é [z], a grafia é sempre <z>, ou seja, há
uma correspondência direta entre o plano fónico e o plano gráfico, mas o
mesmo não acontece em português, pois este segmento sonoro apresenta
múltiplas opções de representação gráfica (cf. Tabela 3).(17)
Exemplos: dezenvolvimento (PEBA03) <desenvolvimento>, recidencia (PEBA04) <residência>, possitivos (PEDL35 / PEOE01) <positivos>,
preçencas (PEDL35) <presenças>.
4. Desvios na representação do fone consonântico [ʒ]
4.1. Desvios na relação segmento fónico/grafema [ʒ]  <g>: o exemplo que se segue evidencia uma nítida transferência do tétum, pois a fricativa sonora, /ʒ/, independentemente da vogal seguinte, é representada, na
grafia, sempre como <j>.
Exemplo: sujestão (PECV02) <sugestão>.

(17) De acordo com Hull & Eccles (2005: 225; 239), o fonema /z/ – fricativo alveolar sonoro –
integra a categoria das consoantes estrangeiras e pode aparecer em posição inicial ou no interior da palavra. Os autores acrescentam ainda que o fonema /z/ pode alternar com o fonema
/ʒ/ quando se passa de uma variedade acroletal para uma variedade mesoletal (ex.: [ʒɐ´nɛlɐ]
(acroletal) → [zɐ´nɛlɐ] (mesoletal)).
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4.2. Metátese: existe também um caso de metátese de fonemas em sílabas contíguas.
Exemplo: aprendijazen (PEDL25) <aprendizagem>.
4.3. Desvios na relação segmento fónico/grafema [ʒ]  <j>: verifica-se também um caso de troca do fonema palatal vozeado, /ʒ/, pelo alveolar
não vozeado, /s/.
Exemplo: aisudar (PEER02) <ajudar>.
5. Desvios na representação do fone consonântico [f]: a transposição
para a grafia do fonema /f/ também suscita algumas dificuldades, conforme
se pode observar através dos seguintes exemplos.
5.1. Desvios na relação segmento fónico/grafema [f]  <f>
Exemplos 1: invantil (PECV07) <infantil> (troca do fonema labiodental não vozeado, /f/, pelo vozeado, /v/).
Exemplos 2: puncões (PEER02) <funções>, pasilitar (PEER02)
<facilitar> (troca de fonema fricativo, /f/, por fonema oclusivo, /p/, em
início de palavra).
Exemplos 3: emprenta (PEDL03) <enfrenta>, impormacão (PEER02)
<informação> (troca de fonema fricativo, /f/, por fonema oclusivo, /p/, em
Ataque de sílaba).
5.2. Dígrafo consonântico não atestado no PE padrão: registam-se
ainda desvios em algumas palavras, muito provavelmente por influência
da grafia do inglês. A epêntese da consoante /f/, em Ataque silábico, dá
origem ao dígrafo <ff>, não atestado em PE.
Exemplos: officio (PEDL29) <ofício>, proffição (PEBA03) <profissão>.
6. Desvios na representação do fone consonântico [v]: a transposição
para a grafia do fonema /v/ também suscita algumas dificuldades, conforme
se pode observar através dos seguintes exemplos.
6.1. Desvios na relação segmento fónico/grafema /v/  <v>: em
tétum, a consoante [v] é plurivalente, o que significa que a pronúncia é
diferente nas variedades acroletal ([v]) e mesoletal ([b]). Os exemplos que
se seguem evidenciam claramente essa transferência do fenómeno de substituição/troca da consoante /v/  [b].
Exemplos: responsabel (PEAL03) <responsável>, lebanta (PEBA01)
<levanta>.
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5. Conclusão
Este estudo permite concluir que a amostra de 75 professores do ESTV, de
uma forma geral, ainda possui muitas fragilidades no domínio da norma
ortográfica das consoantes fricativas do PE, com especial incidência nas
sibilantes. Percebe-se, igualmente, que o mecanismo de associações grafemas-fonemas/fones ainda não está interiorizado, daí a pertinência da
colocação da questão inicial: quais as causas mais frequentes dos desvios
na representação grafemática, em relação à norma ortográfica do PE, de
unidades consonânticas fricativas?
A análise dos dados permite perceber que as dificuldades na transposição das unidades sonoras fricativas para o sistema ortográfico do PE se
devem, sobretudo: (i) à opacidade da língua portuguesa no que diz respeito
às relações grafema-fonema/fone e vice-versa (por contraste com a transparência da língua tétum), que se manifesta nas relações plurívocas que se
estabelecem entre grafemas/fonemas (um fonema é representado por mais
do que um grafema e/ou um grafema representa mais do que um fonema), o
que provoca, necessariamente, problemas na correspondência biunívoca da
língua; (ii) à transposição direta, em alguns casos, do sistema fonético-fonológico/grafemático do tétum para a representação grafemática do PE, o
que resulta em desvios à norma ortográfica instituída (embora os exemplos
não permitam generalizar nem afirmar que se trata de um comportamento
sistemático); (iii) à influência do léxico comum que ambas as línguas partilham, o que, em determinados casos, resulta numa transferência negativa,
pois conduz a uma tendência para a interferência da ortografia do tétum na
ortografia do português, o que já foi salientado, por exemplo, por Leiria
(2006: 246): “também a nível da ortografia, quanto mais afastada é a L1
menos ela interfere na L2”.
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Cognitive Semantics studies can provide the connection between linguistic and
conceptual models of the world. Language is seen as the means of accessing mental processes in speaker’s mind and, more broadly, the worldview and culture of
a language community. However, research methods used in Cognitive Semantics
studies rely on introspection, and linguists call for incorporation of more objective
empirical quantitative methods. These requirements can be met by using corpora.
Corpus-based studies involve looking at frequency and usage patterns to make
generalizations about norms of language use. Taking up this approach, cognitive
linguists would be able to look into non-elicited language data on large scale to
reach conclusions about cognitive patterns of a language community. This paper
describes how corpus-based approach can be used in Cognitive Semantics research.
Keywords: concept, Cognitive Semantics, corpus, frequency, collocation
A semântica cognitiva pode fornecer o elo de ligação entre os modelos linguísticos e concetuais do mundo. A língua é uma via de acesso aos processos mentais
que se desenrolam na mente do falante e, mais genericamente, à visão do mundo
e à cultura de uma comunidade linguística. No entanto, os métodos de investigação da semântica cognitiva baseiam-se na introspeção, embora se reconheça a
necessidade de aplicar métodos quantitativos empíricos mais objetivos. A solução
poderá residir na utilização de corpora. Os estudos baseados em corpora analisam
padrões de frequência e de uso para fazer generalizações sobre as normas de uso
da língua. A adotar esta abordagem, os linguistas cognitivos passariam a dispor
de uma grande quantidade de dados não-elicitados, que lhes permitiria identificar
os padrões cognitivos de uma comunidade linguística. Este artigo explica de que
forma a metodologia da linguística de corpus pode ser aplicada à investigação em
semântica cognitiva.
Palavras-chave: conceito, semântica cognitiva, corpus, frequência, colocação
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0. Introduction
Cognitive Semantics assumes that the meaning of a language unit is rooted
in the conceptual system that encodes encyclopaedic knowledge of the
world (Langacker, 2001). The reason for the increased interest in Cognitive
Semantics is its ability to provide the connection between linguistic and
conceptual models of the world. Thus, language is increasingly seen as the
means of accessing mental processes in speaker’s mind and, more broadly,
the worldview and culture of a language community.
Even though Cognitive Semantics offers no unified approach to the
explanation of language phenomena, most of the methods used involve
qualitative analysis and introspection. Even though such methods bring
valuable results, they can hardly be suitable for making generalizations
about conceptual structures characteristic of the whole language community. Currently more linguists call for incorporation of empirical quantitative methods, claiming that such analysis would make the results of
Cognitive Linguistics research more objective (Gries, 2014; Geeraerts,
2006: 21–300). These requirements can be met by using corpora, i.e.
carrying out quantitative analysis in a collection of written texts or transcribed utterances. This approach involves looking at frequency and usage
patterns to make generalizations about norms of language use. Taking
up corpus-based approach, cognitive linguists would be able to look into
non-elicited language data on large scale to reach conclusions about cognitive patterns of a language community.
However, it can be argued that Corpus Linguistics research mostly
relies on the analysis of particular words or word forms, while concepts
and conceptual structures can be expressed by several linguistic items (Stefanowitsch, 2006: 64). This paper describes how corpus-based approach
can be used in Cognitive Semantics research. The objective of the article is
reviewing procedures of Cognitive Semantics analysis in order to establish
Corpus Linguistics techniques that can be used in conceptual research. The
study begins with a brief overview of the ways, in which human experience
and knowledge can be encoded in a conceptual system and subsequently
expressed in a language. The paper proceeds to determine how meaning
is treated in Cognitive Semantics studies. Finally, the study attempts to
outline the corpus-based procedures linguists can use to study Cognitive
Semantics.
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1. Concepts as Units of Cognition
In Cognitive studies human experience, feelings, sensations, and knowledge gained about the objective reality are the basis for the formation of
mental categories. Categorization can be listed among general cognitive
abilities along with abstraction and schematization (Langacker, 1999: 25).
It is the process of assigning an object or phenomenon to a category by
similarity; it is based on hyponymy - hyperonymy relations and deals with
objects or phenomena in the real world (Margolis, 1994; Teixeira, 2001:
66). Categories, in their turn, become subject to mental transformation or
cognitive-semantic conversion. This mental process systematizes categories and organizes them into concepts; the latter can be regarded as mental
structures derived from reality and based on sensations (Teixeira, 2001: 8).
Delineation between real world and mental phenomena is further stressed
in Eastern Europe where Cognitive Studies use different terms to refer to
cognitive representation of abstract notions (term ‘concept’) and the notions
in question. In Cognitive language studies researchers use umbrella term
‘concept’ (Степанов, 2001: 40-76) or more specific research units, such
as ‘linguocultureme (mental unit combining linguistic and culture-specific
information)’ (Воркачев, 2007; Демьянков, 2001), ‘mythologeme (unit of
thinking based on mythological beliefs encoded by language)’ (Базылев,
2000)), ‘logoepistheme (epistemic mental unit that can be accessed through
language)’ (Бурвикова, 2001; Верещагин, 1999: 7). Nevertheless, studies
that adopt the abovementioned terms deal with the analysis of mental representation resulting from categorization of objects and phenomena of the
world. The difference in the coined terms stems from scholars’ focus on
cultural relevance of the concept (‘mythologeme’ and ‘linguocultureme’)
or its rational component (‘logoepistheme’). The present study adopts the
broad term ‘concept’.
Views on relationship between human knowledge and its presentation
in a language vary from approaches within the framework of traditional
semantics to purely mental understanding of a concept as a unit that is
not expressed by language (Кубрякова, 1991: 85; Petersen, 2007: 426).
Nowadays linguists use one of the two major approaches to concept analysis: cognitive or linguo-cultural. The first approach treats concepts as units
encoding memories and experiences of a person. In this view concepts
are treated as primary nonverbal units of thinking. However, these mental
units can be expressed by language means. However, language verbalizes
only part of conceptual structure, the elements that are the most signifi-
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cant and relevant for the given language community. Therefore linguists
analyse what components of concept(s) are reflected in the language in
order to access the conceptual structure of the whole language community
(Стернин, 1998: 24-27).
Linguo-cultural approach treats concepts as multidimensional mental
units that are verbalized in language and reflect specific features of culture, i.e. they reflect culturally relevant experiences. In this view, concepts
are not units of person’s memory, but elements of culture and collective
memory of a language community (Воркачев, 2007; Карасик, 2001: 4;
Степанов, 2001: 41). Therefore, concepts do not only represent real world
phenomena or abstract notions, but also contain information about speakers’ (collective) experience with the phenomenon in question, i.e. what the
phenomenon is associated with, how it is evaluated, whether it is important for the language community. However, no matter which of the two
approaches linguists favour, they rely on the language means in order to
study concepts.
In cognitive studies concepts are seen as multidimensional structures.
Being mental units, they include not only the knowledge of the real world
phenomena, but also broader cultural relevance of the notions or objects
they represent. Concepts are believed to be linked to primary bodily sensations and perceptions that become mental structures as a result of abstraction. Being units of thinking, concepts are organized according to the way
different elements of reality (objects, events) influence human perception.
Thus, through repeated exposure associative relationship between a phenomenon of the world and the impact it has on perceptual or somatic sphere
of an individual is formed. This relationship results in the creation of a
generalized image, mental “footprint” of the qualities and properties of the
element of the physical world that becomes a concept (Чекулай, 2006: 16).
Concepts emerge as rational (notional) and perceptive (sensations-based)
components of human experience are combined. Rational (logical) component of the concept is the result of the process of conceptualization; it reflects
the structure and characteristics of the relevant phenomena and notions
(Воркачев, 2001: 56). From the realm of individual’s mental sphere concepts are transferred to the collective realm of culture. There mental units
undergo evaluation and acquire a set of associations. Evaluation of the concept constitutes interpretive field or periphery of a concept. It includes such
elements as figurative component (conceptual metaphor), and axiological
(value) component. Therefore, concepts can be seen as complex units made
of different layers. Some of them are crucial to the formation of a concept
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and are therefore its core; others are results of interpretation or assessment
of the notion. Core of the concept contains the most significant information
about the results of the speakers’ conceptualization. It combines components that are formed as a result of human cognitive and sensory perception of the world, in other words rational (logical) and perceptive layers.
The combination of the rational and perceptual conceptual components is
possible through the mental operation of image schema creation (Johnson,
1987: 29; Turner, 1991). The latter “help to explain how our intrinsically
embodied mind can at the same time be capable of abstract thought. As
patterns of sensory-motor experience, image schemas play a crucial role
in emergence of meaning and in our ability to engage in abstract conceptualization and reasoning that is grounded in our bodily engagement with
our environment” (Johnson, 2005: 15). Image schema is an embodiment
of prelinguistic experience. It motivates conceptual mappings and operates
as a dynamic pattern of relating perceptual interactions or motor programs
structuring human experience. Without such integrating procedure human
experience would be chaotic and incomprehensible (Johnson, 1987: xix;
Kövecses, 2006: 207). Image schemas make it possible to rely on the structure of sensory and motor operations to understand abstract concepts and
draw inferences about them. They are repeated patterns of sensory-motor
experience of the individual (Johnson, 1987: XIV).
Analysis of concepts is a series of procedures to clarify characteristics
of concepts as units of cognition and describe their relations within system.
Currently concept analysis focuses on concept system in terminological
analysis and nursing science (Nuopponen, 2010; Walker, 1994). In concept
analysis the structure of concepts is presented as basic, structural, origination, development, activity, transmission, causation or dependency models.
Basic model helps to establish concept’s place in generic (logical) concept
system, structural model reveals spatial relations between referents of the
concepts. Origination and developmental models are used to establish relations between the core concept and phenomena that either are connected
to its origin or reflect stages in its development. Activity and transmission
models connect the core concept (representing activity) and phenomena
involved in this activity. Causation and dependency models establish relations between cause and effect, patient affected by the core concept, types
of effect. Components from all models can be used at different stages of
research depending on research objectives. They can be integrated in a
single concept map model (Nuopponen, 2010: 10-12). Although existing
models were not elaborated within the context of cognitive semantics, they
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stress that the analysis of a concept is basically the analysis of its lexical representation and its usage, an examination of how the word(s) that
denote concept is related to other units of language (Walker, 1994: 38-41).

2. Cognitive Semantics and Study of Concepts
Cognitive Semantics assumes that language reflects conceptual system
and can provide access to conceptual structuring of the world. One of the
guiding principles in Cognitive Semantics equates semantic and conceptual structures because language deals with mental representations of the
objective reality in speakers’ mind and not directly with the real world phenomena (Evans 2007, p. 6). In the central postulate of Cognitive Semantics meanings are seen as motivated mappings from conceptualization to
expression (Sinha, 1999: 231). However, scholars do not perceive the two
structures (cognitive and semantic) as identical. Even though language
conceptualization is rooted in pre-linguistic or non-linguistic schematization, it forms only a subset of the concepts as mental units. In this view
conceptualization is not necessarily supported by language means; even
basic cognitive operations of prototype formation are seen as being “compatible with the language”, but not necessarily language-supported (Allwood, 1999: 4-6). Scholars see meanings as dynamic entities formed in the
discourse practise and not as equivalents of concepts and schemata (Sinha,
1999: 233-237).
Conceptual structure is believed to give access to a vaster repository
of knowledge derived from sensory-motor and proprioception systems
as well as subjective experience. This knowledge is encyclopaedic in its
nature and cannot be fully reflected in language semantics. This approach
has led some scholars, namely V. Evans, to distinguish lexical concepts
from cognitive models (Evans, 2007). In this view, lexical concepts that
encode linguistic knowledge are reflected in semantic structure, while conceptual structure is non-linguistic in its nature and is reflected in conceptual system. The latter derives from human experience in the world and its
perceptual nature does not allow it to be encoded in language. However,
conceptual structure can take informational form that can be directly represented in a language. Therefore lexical concepts can be seen as related to
non-linguistic conceptual structures and are treated as the form the latter
take to be directly encoded in language (Evans, 2009: 30). This approach
to Cognitive Semantics analysis assumes that lexical form can give access
to the inventory of lexical concepts it expresses (Evans, 2010). Therefore,
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two main trends in Cognitive Semantics research can be singled out: 1)
research looking into semantics of a language unit to establish concept(s)
it represents (direction: from language unit(s) to concept(s)); 2) studies
aimed at establishing the language means a concept as a mental unit takes
in language (direction: from concept to language unit(s)).
Analysis of concepts focuses on uncovering cognitive mechanisms
that underlie the formation of knowledge about the real world phenomena and abstract notions. In the broad sense, conceptual analysis is the
study of properties and characteristics of concepts and their relations to
other concepts. In Cognitive Semantics conceptual analysis is the method
of identifying and studying the structure of verbalized concepts, i.e. results
of human cognition reflected by language means. Language semantics
is rooted in the system of concepts that encodes human experience and
worldview. Semantics can give a key to understanding individual language
units and mechanisms of human knowledge about the world. However,
study of concepts does not equal analysis of word semantics. The former
tries to establish general concepts, while the latter deals with the meaning
of separate words. Meaning of language units is built of concepts; therefore
semantics can relate words to the world. In this view, words are mapped
onto conceptual structure and polysemous words can verbalize several
concepts (Kurteš, 2006: 1200).
In Cognitive Semantics there is no universal method to the study
concepts; therefore scholars rely on a combination of techniques whose
priority is determined by research objectives. Research procedures used
by linguists can be based on: 1) methods borrowed from philosophy and
anthropocentric linguistics: a) logical approach; b) ethnocentric approach;
2) knowledge processing analysis; 3) eidetic analysis. In order to study
language phenomena linguists utilize logical models, such as frames
and scripts (Fillmore, 1982). Ethnocentric studies use metalanguage to
describe the meanings of language units and establish underlying universals represented by languages (Wierzbicka, 1985). Analysis in terms of the
knowledge processing method seeks to establish how human experience
is interiorized by cognition. It relies on conceptual metaphor, metonymy,
and image schemas (Clausner, 1999). Eidetic analysis attempts to uncover
natural categories in language; the studies are conducted within the framework of prototype theory (Rosch, 1976). Yet, in these approaches linguists
rely on their own judgement and/or language intuition when they establish
the connection between language units and mental structures.
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Cognitive Semantics developed two approaches to the analysis of concepts: 1) cognitive interpretation; 2) concept modeling. Cognitive interpretation approach relies on the analysis of semantics of language units
that name the concept under study. Firstly, it is established what language
means are used to reflect the knowledge of a certain phenomenon. Those
language means are regarded as name(s) of the concept; they are often
retrieved through the dictionary definitions analysis. Then, scholars establish lexical compatibility of the language phenomena in question. In this
approach definitions of names of the concepts under analysis are used to
establish cognitive properties of the concept. Researchers try to describe
the meaning of language units and then utilize the techniques of cognitive
interpretation of the results to model the structure of a concept. The study
of the semantic structure of the lexical units that verbalize the concept is
seen as the key to the mechanisms of conceptualization (Жаботинская,
2005: 53-55; Gladkova, 2008; Łodej 2012). In this view semantic structure
of name(s) of concept is mapped onto mechanisms of knowledge processing. Within the second approach concept is regarded as a multidimensional
unit that reflects human perception of certain elements of reality. Different
dimensions of concept as unit of cognition correspond to different layers in its structure. Like cognitive interpretation, research starts with creating inventory of language means that represent the concept. However,
concept modeling focuses not only on semantics of language means, but
also takes into account cultural context those means exist in. Scholars use
the contexts name of the concept is used in to access information about
the language community’s views on the phenomenon that concept represents. This approach studies meaning of language units in broader context.
Semantic analysis is regarded as a stage in conceptual analysis in the present study. Therefore, the study of concepts in Cognitive Semantics requires
interpretation of associations that reflect stereotyped knowledge, beliefs,
assumptions, and evaluations that are associated with the phenomenon
concept represents.
Within the context of cognitive semantics concept modeling is singling
out a number of components (modes) in the concept under analysis. The
number of components or layers in verbalized concepts varies depending
from research objectives. Characteristics of concepts as units of cognition
reviewed in the previous section of the paper can be reduced to three major
concept components: notional, perceptive and axiological layers. Notional
component of a concept encompasses its language representation, its name.
This component is established through analysis of semantic structure of
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language units that verbalize concept; its characteristics as compared to
other groups of concepts are also established. Perceptive component verbalizes visual, auditory, tactile, taste characteristics of objects or events
reflected in human consciousness (Воркачев, 2001: 49). Cognitive semantics seeks to uncover what scenarios of embodied knowledge acquisition
the name of the concept is involved in. This task is achieved by looking
into collocation patterns of language units under analysis. The task of
conceptual analysis is to present a concept in schematic form as a structure made of central (core) layers and the periphery. According to R. Langacker, language usage profiles the most significant parts of the content of
the concept that serve as the speaker’s focus of attention (Langacker, 1987:
145). Verbal explication of the actualized seme is the linguistic operation
similar to profiling (Стернин, 2006: 77-78). The study of rational (logical)
component and perceptive modes of concept is identification of the semes
in the names of the concept that are ‘profiled’ in the context. The study of
the structure of rational (logical) layer of the concept provides an inventory of its components that are verbal equivalents of notional components
of concept. Somatic knowledge that is part of conceptualization can be
studied through the analysis of conceptual metaphors which are the result
of cognitive operations of correlation between the structure of the source
domain and the target domain (Ruiz de Mendoza, 2005: 250). Evaluation
of objects and phenomena is verbalized in the axiological mode of a concept (Бєссонова, 2007: 227). This layer is analyzed by establishing the role
and place of the phenomenon in culture because concepts exist as units of
reasoning and perception, and the latter involves evaluation. In cognitive
semantics this layer is modeled through the study of connotation as well
as evaluative meaning that manifests itself in collocations that language
units form.
No matter which of the approaches linguists take, they look at word
usage in real contexts in order to study meaning. However, scholars should
be warned not to make generalizations about underlying cognitive structures using small language samples. Researchers suggest that very often
“basic cognitive concepts are postulated on the grounds of poor linguistic
data and their cognitive relevance is then “proved” by finding them realized
in the investigated language” (Blank, 2003: 44). By addressing larger language samples linguists would be able to formulate more feasible hypotheses about cognitive structures reflected by language(s).

40

Anastasiia Belyaeva

3. Corpus Linguistics Application for Cognitive Studies
Corpus-based research in linguistics relies on using automated techniques
and quantitative (statistical) methods in order to uncover patterns of language usage or determine similarity and difference between language units.
Since corpus queries are largely based on the search for individual word
forms, this approach does not seem immediately relevant for semantics
studies. The limited applicability of corpus techniques can be grounded in
the nature of semantic investigation. As G. Sampson stresses “corpora have
limited relevance (though some relevance) to the study of semantics (…)
because the study of semantics is not an empirical scientific discipline at all,
but something more like a branch of philosophy” (Sampson, 2011: 203).
However, maintaining the right balance between qualitative and quantitative models of analysis, linguists gain new insights into word meaning.
Among major findings of corpus-based semantics is the notion of semantic
prosody (Charteris-Black, 2004; Stubbs, 2001). The evidence of evaluative
meaning that manifests itself in repeated patterns of typical word use, i.e.
semantic prosody, was gained owing to qualitative analysis of word collocations retrieved from corpora. Therefore, the study of the collocations
of a word is among the most widely used corpus-based research procedure in semantic analysis. Collocation can be seen as a lexical relation
between words that co-occur in a natural text in a statistically significant
way (Stubbs, 1995; Lewis, 2002). This method is helpful in the studies
of connotative and discursive meaning of language units; it gives insight
into the changing norms of language use and acceptability of collocations;
it can be incorporated into error analysis in language acquisition studies.
However, relevance of corpus-based techniques in Cognitive Semantics
and the study of concepts is yet to be established.
Corpus-based approach can be of benefit for Cognitive Semantics studies if it develops methodology appropriate for both qualitative (creating the
inventory of language means that reflect concepts) and quantitative (techniques to extract language units, their collocates, calculate their frequency)
analysis. The study of the word collocations can give insight into the difference between language units that verbalize concepts, since even though “two
words can be conceptually similar in their basic and even extended meanings,
but the collocational patterns are usually highly language specific” (Verdauguer, 2003: 634-635). What is more, linguists assume that “(…) from habitual, i.e. typical and frequent, expressions of a language we can infer a speech
community’s habitual ways of conceptualization” (Schönefeld, 2007: 298).
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The starting point for establishing connection between conceptual
and semantic relations can be found in J. Saeed’s views on the nature of
conceptual knowledge: “words are in a network of semantic links with
other words and it is reasonable to assume that conceptual structures are
similarly linked” (Saeed, 1997: 38). Therefore, linguists conducting corpus-based research into Cognitive Semantics turn to lexical reference systems like WordNet (www.wordnet.princeton.edu) (Ahrens, 2011; Davies,
2007; Fellbaum, 1998). In this resource lexical units (nouns, verbs, adjectives, adverbs) representing underlying concepts are organized into synonym sets. Having retrieved the set of lexical units that represent concept(s)
under analysis, linguists can proceed to look for the collocations these
words enter using corpus queries. As K. Krawczak states: “it is possible
to reveal the conceptual structure behind language by analysing its contextualized recurrent use, both qualitatively and quantitatively” (2014: 446).
Nowadays, two major approaches to corpus-based studies in semantics
are Latent Semantics Analysis (relying of statistical analysis of collocations) and Multifactorial Usage-Feature analysis (relying on multivariate
statistics of array of language features) (Glynn, 2009). In the first approach
quantitative analysis helps to determine the degree of typicality of collocation and find out what characteristics of the concept under study are
important for the language community. Nowadays, Latent Semantics Analysis is used in studies of cognitive metaphors and words belonging to a
specific conceptual domain. Semantic corpus-based analysis can rely on
frames, key lexemes that form cognitive metaphor models, image schemas and lexical units that represent them, units of Natural Sematic Metalanguage. In cognitive-semantic studies of metaphors linguists determine
what should be searched for in a corpus using lexical units associated either
with: 1) a specific conceptual model, for example K. Ahrens (2011) used
WordNet to identify key lexemes representing metaphoric models in US
presidential speeches; 2) a specific target domain, for example emotions in
research conducted by A. Stefanowitsch (2006) or physical environment
and plants in the corpus-based study of metaphor in political discourse by
J. Charteris-Black (2002; 2004). Image schemas as basic pre-conceptual
representations of human sensory-motor experience determine the choice
of verb collocations, namely posture verbs, in cognitive comparative corpus-based study of posture scenarios by D. Schönefeld (2007). Universal
primary meanings encoded in Natural Sematic Metalanguage (developed
by A. Wierzbicka and C. Goddard) determined the choice of lexical units
in corpus-based contrastive study aimed at reconstruction of concept TOL-
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ERANCE in the investigation conducted by A. Gladkova (2008). Affiliation with conceptual domain CLERGY motivated the selection of language
units in diachronic corpus-based research conducted by S. Łodej (2012).
In case of idioms, cognitive metaphors or concepts that are represented by
several language units linguists can start by looking at a corpora sample to
qualitatively analyze linguistic expressions and narrow the scope of items
to be further searched for and quantitatively assessed. In this type of analysis scholars can rely on frequency of a certain language unit or word in
a corpus in order to make conclusions about speakers’ cognitive patterns.
Once the array of language units is established, it can be analyzed using
concordance and statistical corpus-research tools. Quantitative data is used
to determine what collocations, and subsequently underlying mental patterns, are more typical of or acceptable in the given language community.
In Multifactorial Usage-Feature analysis a sample of data extracted
from the corpora is qualitatively analyzed and manually annotated using
a combination of usage and meaning criteria. Then the linguists use the
sample corpus to determine the significance and behavior probability of
a certain language unit, i.e. they apply quantitative techniques to the sample set of data to make predictions about language behavior (Krawczak,
2014). For example, D. Glynn used semantic frames in the research on
polysemous words using corpora downloaded from the web (Glynn, 2009:
83-84). However, this technique has some limitations that make it difficult
to apply to Cognitive Semantics research. Firstly, the analysis is carried
out on a relatively small set of data, because Multifactorial Usage-Feature
annotation is done manually, which would not completely meet the objectivity criteria. Secondly, categories for manual annotation are established
prior to corpus analysis and not necessarily through analysis of language
units. In current studies Multifactorial Usage-Feature annotation includes
a combination of formal, semantic, and sociolinguistic features (Krawczak,
2104). Therefore, it is not suitable for research aimed at establishing an
array of concepts that underlie language units. It favors only the studies
that start with concept(s) and then proceed to language means used to
express them.
As the concept has a complex structure, its analysis has to combine
a number of methodologies. The structure of concept in cognitive semantics can be established following two major stages of analysis. During the
first stage lexical units that verbalize the concept are established, cognitive
properties of the concept are then defined. Concept analysis calls for the
creation of “semantic inventory” of the means that language under study
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uses to express certain concept. This stage relies on the study of semantic
structure of words representing a concept in a language to reveal the principles according to which information is organized in mind. At this stage corpus-based model of Latent Semantics Analysis, namely quantitative study
of keywords would help narrow the scope of language units that verbalize
the concept. In order to give a key to understanding the mechanisms of
conceptualization, this stage should involve analysis of rational (logical)
component of the concept structure as well as its perceptive component.
This stage also looks into figurative components of concepts represented
by cognitive metaphors. Corpus-based collocation analysis would provide
the foundation for the study of actualized semes in context looking into the
frequent and/or typical words that the name(s) of the concept is combined
with. Next procedure involves looking into axiological (value) component
of concept. Corpus-based technique that would allow looking into this layer
of concept structure is the analysis of collocations to study semantic prosody (see Charteris-Black, 2004; Stubbs, 2001). The outcome of the first
stage is modeling a concept structure. Next step in concept system analysis
is establishing the place of concept in a generic concept system and attempt
to reveal its relations (coordination, subordination, and superordination) to
other concepts. At this stage concept analysis needs to establish concept
hierarchy. Even though a study may focus on a single concept, concepts
never exist in isolation. Concept relation types are based on structures and
categorizations of the world and conceptual hierarchies can be based on
hierarchies of semantic relations (Nuopponen, 2010: 10). There are semasiological and onomasiological components in this stage. Cognitive semasiological analysis takes into account different parts of speech that denote
a concept. Frames are used to represent different relations between lexical
units that verbalize the concept (Кустова, 2004). Cognitive onomasiological analysis is an attempt to locate concepts depending on the level of
their abstraction (Селиванова, 2000). Second stage in the analysis relies
on Multifactorial Usage-Feature model. Once the scope of the language
units that verbalize the concept under analysis is narrowed down through
quantitative and qualitative collocation analysis, the most frequent and/or
typical ones can be manually annotated for usage and meaning criteria in
order to access broader cultural significance of the concept.
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4. Conclusions
The conclusions drawn from the research suggest that the complex nature
of human language allows it to be both a tool of world understanding and a means of storing and transferring the knowledge gained. The
results of categorization of real world objects and phenomena constitute
conceptual representation of the world. Since learning about objects and
phenomena people use both their senses and cognitive abilities, concepts
can be regarded as units combining rational and perceptual components.
As parts of culture concepts also include associations and evaluation. In
this view concepts can be regarded as multidimensional structures made
of several layers. Concepts may be expressed by language means. Cognitive Semantics analysis of linguistic units that name concepts can give
access to conceptual model of the world. This paper suggests that empirical methods characteristic of corpus-based approach can be suitable for
Cognitive Semantics studies because they would provide a more feasible
foundation for generalizations about worldview of a language community.
Even though corpus-based approach is often used in semantics research,
there is no unified view on the procedures applicable for Cognitive Semantics. Complex nature of concepts as mental units that can be represented
in language only partially makes it necessary to combine quantitative corpus-based methods with well-established Cognitive Semantics procedures
of language analysis. Delimitation of language units that verbalize a concept would be a starting point for further corpus- based research. In case
linguists favor a different approach to concept analysis, i.e. they consider
that one language unit expresses several concepts, an array of concepts that
a language unit expresses is established prior to corpus queries. This stage
can benefit from quantitative analysis techniques aimed at establishing
keywords in corpus. Looking into collocational patterns linguists would
gain insight into the place concept occupies in conceptual system of the
community, understand what other notions or phenomena it is typically
associated or considered alongside with. Once the quantitative analysis of
collocations is interpreted, its results could be used in more sophisticated
Multifactorial Usage-Feature analysis. The paper advocates the combination of the two corpus-based approaches to semantics analysis where Latent
Semantics Analysis provides a more objective (quantitatively-tested) and
language-based foundation for Multifactorial Usage-Feature annotation.
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Este artigo tem por objetivo estudar as sequências textuais argumentativas no
gênero de discurso “comentário do leitor”, publicado diariamente no jornal Folha
de São Paulo na secção Painel do Leitor. Fundamentamos nossas análises sobre os
aspectos teóricos da Análise Textual dos Discursos (ATD), em especial, os estudos
realizados por Jean-Michel Adam acerca das sequências argumentativas em seu
princípio dialógico. Visamos a considerar este princípio não só no plano textual
de cada amostra selecionada, mas, mormente, na situação de comunicação que
a instância jornalística instaura ao dispor, no jornal, três comentários de leitores
sobre o mesmo tema. Consideramos que essa estratégia tem por escopo instaurar
um debate mais amplo atinente à questão da polarização partidária e da divisão do
país decorrente do cenário político instaurado.
Palavras-chave: sequências textuais argumentativas – tipo de discurso - gênero de
discurso – princípio dialógico.
This article aims to study the textual argumentative sequences in the genre ‘reader
comments discourse’, published daily in the newspaper Folha de São Paulo in the
Letters addressed to the Editor section. We base our analysis on the theoretical
aspects of Textual Analysis of Discourses (TAD), in particular, studies by JeanMichel Adam about argumentative sequences in view of the dialogic principle. We
intend to consider within this principle not only the textual plan for each selected
sample, but, especially the situation of communication that the journalistic instance
render available, in the newspaper via, three comments from readers on the sameis
topic. We believe that this strategy has the purpose to establish a broader debate
regardings the issue of partisan polarization and division of the country as a consequence, of the political scene established.
Keywords: textual argumentative sequences - discourse genre- dialogic principle.
*
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0. Introdução
Esse trabalho tem por objetivo estudar as sequências textuais argumentativas no gênero “comentário do leitor” do jornal Folha de São Paulo (doravante, Folha). Focalizamos três textos publicados na secção Painel do
Leitor deste periódico. Privilegiamos como aporte teórico-metodológico
a Análise Textual do Discurso (ADT), mormente, os estudos de Jean-Michel Adam sobre a estrutura da sequência argumentativa. Partimos, assim,
da seguinte questão: de que forma são constituídas as sequências textuais
argumentativas no gênero de discurso “comentário do leitor” da Folha?
Dividimos o presente trabalho em três secções. Na primeira, assumimos
uma concepção de gênero de discurso e tipos de discurso pela qual classificamos os textos selecionados. Na segunda, discutimos as considerações
de Adam (2011) e outros estudiosos acerca das sequências textuais argumentativas. Por fim, na terceira secção, analisamos os textos escolhidos
à luz das propostas teórico-metodológicas da ATD acerca das sequências
argumentativas em seu princípio dialógico.

1. Gêneros e tipos de discurso
A categoria de gênero de discurso é baseada em critérios situacionais
como o papel dos interlocutores, o objetivo, o suporte, a organização textual, o tempo e o lugar. Os gêneros são condicionados sócio-historicamente e mudam de acordo com a necessidade comunicativa. A partir dos
empreendimentos de Bakhtin, os estudos acerca dessa noção ampliaram a
diversidade dos gêneros de discurso, implicando-os na noção de eventos
comunicativos.
Contudo, a possibilidade do surgimento de diversos gêneros de discurso se deve a certa estabilidade dos aspectos internos dos textos produzidos nas sociedades, isto é, gerados no domínio de uma dada formação
sociodiscursiva. As práticas discursivas, à medida que foram se consolidando dentro de cada formação sociodiscursiva, produziram os gêneros de
discurso. Por outro lado, à medida que novas formações sociodiscursiva
vão surgindo, novos gêneros de discursos podem emergir.
Podemos considerar, portanto, que o gênero “comentário do leitor”
passou a existir a partir do tipo de discurso jornalístico que, por sua vez,
dependeu da existência de uma formação sociodiscursiva ligada a essa atividade socioprofissional associada à atividade da imprensa. Deste modo,
“tipos e gêneros de discurso estão, assim, tomados por uma relação de
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reciprocidade: todo tipo é uma rede de gênero; todo gênero se reporta a um
tipo” (Maingueneau 2015: 66). Mas por que considerar o comentário do
leitor um gênero de discurso que integra o discurso jornalístico?
A princípio, pelo fato de esse gênero ser vinculado, de modo exclusivo,
pela instância jornalística. Não vemos comentários de leitores aparecerem
publicados em livros ou blogs pessoais. Não obstante, esse não pode ser
considerado um critério essencial, já que gêneros de discurso como artigo
de opinião, crônica e entrevista, nascidos para e no jornal, são, muitas
vezes, compilados e reunidos em livros, blogs e sites. Diante disso, devemos nos ater a vários critérios como “o tipo de conteúdos, a organização
interna desses conteúdos, aspectos formais, o estatuto socioprofissional e
os papéis sociais do locutor e do alocutário etc.” (Silva 2012: 81).
Focalizemos este último critério: os papéis sociais do enunciador e do
coenunciador. Qual o papel social do enunciador do gênero “comentário
do leitor”? Certamente, não é do lugar de leitor que fala o enunciador do
comentário. Os papéis, neste caso, se invertem. O leitor/enunciador toma
a palavra, legitimado por um estatuto socioprofissional conferido apenas
àqueles que fazem parte da imprensa. Neste sentido, ele também está apto a
discutir os conteúdos selecionados pela instância jornalística, desde que se
submeta aos aspectos formais do gênero em questão de maneira a respeitar
certa organização dos conteúdos.
Deste modo, seguindo os critérios do modelo instaurado pela instância
jornalística, o leitor/enunciador produz um texto de forma a adequá-lo em
dada situação de comunicação. No caso da secção Painel do Leitor do jornal Folha, a situação de comunicação diz respeito àquilo que é de natureza
extralinguística, mas que se encontra materializada linguisticamente pela
situação de enunciação a qual o leitor está inserido, ou seja, o modelo de
texto que o jornal consagrou.
Cada situação de enunciação é condicionada, entre outros fatores, pelos papéis
sociais dos interlocutores, pela sua localização temporal e espacial e pelo tema
abordado. Segundo a sua competência linguística e a sua competência comunicativa [...] o locutor gera um texto que, desejavelmente, se caracteriza pela sua relevância para a situação de enunciação em que está a se comunicar (Silva 2012: 87).

Assim, os textos produzidos pelos leitores e publicados no jornal pertencem ao discurso jornalístico, pois emergem por meio de interlocutores
inseridos nessa atividade socioprofissional. Logo, “o conjunto de indivíduos que, numa dada comunidade, se dedica à atividade de produzir textos
de imprensa (nos jornais, na rádio, na televisão e na internet) constitui uma
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formação sociodiscursiva, que é responsável por um determinado tipo de
discurso: o discurso jornalístico” (Silva 2012: 55).
Cabe lembrar que é por intermédio dos editores que os textos dos
comentários dos leitores são selecionados para exercer os papéis sociais
dos interlocutores em cada sociedade. Em última instância, o jornal instaura um debate cujos rumos e conteúdos podem ser controlados por ele.

2. As sequências argumentativas
Entre os tipos de textos propostos por Werlich (1975) e retomados por
Adam (2011), encontram-se os textos argumentativos. Neles notamos, de
maneira geral, duas características: a análise e o posicionamento do enunciador. Podemos apontar, com isso, dois funcionamentos da argumentação
na produção verbal.
O primeiro diz respeito ao processo de apresentação de um ponto de
vista (A), elidindo ou refutando uma tese anterior (B) e propondo uma
nova tese (C). Essa estrutura composicional de escrita foi bastante usada
na filosofia pelo menos até o século XVII. O segundo, que não elimina
a sequência (A) - (B) - (C), baseia-se, sobretudo, na organização de um
conjunto de enunciados, podendo vir a aparecer em meio a outros tipos de
textos e em qualquer gênero de discurso.
Essas perspectivas resultam em duas acepções gerais de argumentação.
Uma que se fundamenta na qualidade de persuadir ou convencer o interlocutor ao propor uma nova tese, independente de uma lógica formal, ou
seja, independente da verdade ou falsidade de uma proposição. E outra que
se configura pelo modo de organização enunciativa, resultado da passagem
do período argumentativo à sequência argumentativa (Adam 2011). Nesta
última acepção, alicerçamos nosso trabalho.
De acordo com Silva (2012), enquanto perspectivada sobre o modo
de organização enunciativa, as sequências argumentativas se distinguem
das sequências narrativas, descritivas e explicativas. Contudo, enquanto
perspectivada sob o enfoque retórico, as sequências narrativas, descritivas,
explicativas e dialogais, considerando o contexto pelas quais são produzidas, podem ter uma orientação argumentativa. Isso significa dizer que
fábulas, contos, canções populares, publicidades, notícias, conversas informais etc., podem, mesmo por outros gêneros de discurso, ‘querer’ persuadir ou convencer seus interlocutores.
No esquema abaixo, podemos visualizar os movimentos de demonstrar-justificar uma tese e refutar uma tese ou certos argumentos de uma
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tese. Esse esquema, proposto por Adam (2011), se aproxima do protótipo
de proposição enfocada pela Lógica Formal.

Esquema 1. (Adam 2011: 233)

No esquema 21, Adam (2011), baseado nas considerações de Toulmin
(1993), observa que a passagem entre os dados (D) e a Conclusão (C),
configura-se pelos procedimentos argumentativos (W), (B) e (C), como
apresentado abaixo:

(D) Dados

(C) Conclusão

(W) Garantia ou Certificação

(B) Suporte ou Apoio

(Q) Modalizador (R) Restrição

Esquema 2.

Esquema 2.

Toulmin (1958) exemplifica o esquema acima da seguinte maneira: (D)
Harry nasceu nas Bermudas. (W) As pessoas nascidas nas Bermudas são
geralmente cidadãos britânicos. (B) Dados os estatutos vigentes. (Q) (R)

54

Anderson Ferreira

A menos que os pais de Harry sejam estrangeiros. (C) Harry é cidadão
britânico. Notemos que, neste esquema, os modalizadores (Q) e (R) nem
sempre vêm escritos nas sequências argumentativas, eles podem ser inferidos pelo interlocutor. Esse dado revela que as sequências argumentativas,
na perspectiva de Toulmin, não podem ser tomadas como sequências axiológicas, já que elas podem ser refutadas ou reformuladas, caso os modalizadores venham a se confirmar.
Com base nesse modelo, Adam (2011) elabora a sua teorização acerca
da estrutura macroproposicional prototípica da sequência textual. Vejamos
o esquema 22.

Esquema 3. (Adam 2011: 234)

Observamos, por esse esquema, um salto em relação à Lógica Formal e
à Retórica no que se refere à veracidade ou à falsidade de uma proposição e
ao processo de persuasão, respectivamente. Adam (2011: 234) acrescenta,
tomado por um princípio dialógico, a Tese Anterior (P.arg 0), com a qual o
movimento argumentativo dialoga (P.arg 2) e (R) e contra a qual se posiciona a Conclusão (C) ou (nova) Tese (P.arg 3).
Segundo o autor, esse esquema não obedece a uma ordem linear obrigatória, comportando dois níveis: o nível justificativo e o nível dialógico ou
contra-argumentativo. No primeiro, como na Lógica Formal, o interlocutor
é desconsiderado. No segundo, o interlocutor tem a função de um contra-argumentador, “a estratégia argumentativa visa a uma transformação dos
conhecimentos” (Adam 2011: 235). Portanto, o modo de ordenação das
Premissas e Conclusão pode aparecer na ordem progressiva: [Premissas,
[logo] Conclusão] ou na ordem regressiva: [Conclusão [porque] Premis-
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sas]. Seja em que ordem apareça, verifica-se a estrutura macroproposicional do esquema 22 supracitado.
A inclusão da macroproposição Tese Anterior (P.arg 0), proposta por
Adam (2011), postula o conceito de dialogismo. Neste sentido, constata-se
que qualquer texto, mesmo monologal, responde a outros textos, implicando, por vezes, novas respostas.

Tese anterior

Nova Tese

Resposta, refutação ou reformulação
Novas respostas

Dialogismo

Esquema 4.

Segundo Silva (2012), nem sempre as macroproposições previstas no
esquema elaborado por Adam (2011) precisam ocorrer no texto. Contudo,
caso não ocorram, faz-se necessário, para uma adequada compreensão,
recuperá-las, quando possível, de modo inferencial. As sequências argumentativas podem ser observadas em seu estado “puro”, isto é, separadas
de outros tipos textuais. Todavia, a estrutura de uma sequência argumentativa pode tornar-se mais complexa ao integrar fases narrativas, descritivas
ou explicativas.
Como acrescenta Silva (2012), os estudos de Toulmin (1958), Moeschler (1985) e Adam (1992; 2011), mesmo distanciados no tempo, concorrem em uma ideia base: a essência de qualquer esquema argumentativo
remete ao movimento entre as Premissas e a Conclusão.

3. As sequências argumentativas no gênero “comentário do
leitor”
Passemos, então, às análises dos textos selecionados. Trata-se de três comentários do leitor publicados na secção Painel do Leitor da Folha de São
Paulo. O jornal disponibiliza um canal pelo qual os leitores podem participar
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enviando notícias, comentários, fotos ou vídeos. Esse material é selecionado
e publicado na supramencionada secção. Trata-se de se comunicar com o
leitor da Folha, dando-lhe meios para interagir com a construção do jornal.

Comentário 1
Agora que Dilma venceu, vemos uma profusão de palpites sobre o que ela deve
fazer de seu governo – curiosamente, vindo de cidadãos que não votaram nela.
Gostaria de lembrar que as ideias e as práticas da presidente foram referendadas
pela maioria do eleitorado. Portanto, mais modéstia e contenção! Todo mundo
pode sugerir o que quiser, mas as linhas mestras do governo serão traçadas por
quem conquistou democraticamente nas urnas o poder de governar o país.
José Cláuver de Aguiar Junior (Santos, SP)

No comentário 1, podemos aplicar o esquema 21 de Adam (2011: 233).

Dados

Asserção

(Premissas)

Conclusiva

Fato(s)

(C)
Apoio

Esquema 5.

Esse esquema nos permite separar os Dados (D) [Dilma venceu], Conclusão (C) [o país será governado por quem conquistou democraticamente
este direito nas urnas] e o Apoio (B) que se vale de macroposições que,
embora não estejam articuladas à conclusão, não a invalidam: [vemos uma
profusão de palpites sobre o que ela deve fazer de seu governo], [vindo de
cidadãos que não votaram nela]. O enunciador propõe, na Conclusão (C),
que as eleições foram justas e democráticas, no entanto aqueles que, porventura, não votaram na presidente Dilma não podem “dar palpites” sobre
os rumos de seu governo. Ora, num Estado democrático de direito, como é
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o Brasil, uma das funções da democracia é a proteção dos direitos humanos
fundamentais como a liberdade de expressão.
De outro modo, é por meio de inferências que podemos recuperar as
macroproposições consideradas por Toulmin (1958) como a Garantia ou
Certificação (W), o Modalizador (Q) e a Restrição (R), as quais garantem
a eficácia da Conclusão (C). Assim, se o enunciador conclui que o país será
governado por quem conquistou esse direito democraticamente nas urnas,
podemos inferir que as eleições constituem um sistema democrático; mas
que, segundo ele, quem as vence pode governar o país segundo seus propósitos; e, contrariamente a um sistema democrático, quem não votou no
candidato vencedor não tem direito de opinar acerca de questões políticas
no âmbito federal. O funcionamento do esquema argumentativo, então,
pode ser disposto como na tabela a seguir:

Tabela 1. Comentário 1.
__________________________________________________________________________________________
(D) Dados

Dilma venceu.

___________________________________________________________________________
(W) Garantia ou Certificação

As eleições constituem um sistema democrático.

___________________________________________________________________________
(B) Apoio

Vemos uma profusão de palpites sobre o que ela deve
fazer de seu governo; vindo de cidadãos que não
votaram nela.

___________________________________________________________________________
(Q) Modalização que remete para uma
Restrição (R)

Quem não votou no candidato vencedor não tem
direito de opinar acerca de questões políticas no
âmbito federal;
Quem vence as eleições pode governar o país
segundo seus propósitos.

___________________________________________________________________________
(C) Conclusão

O país será governado por quem conquistou
democraticamente este direito nas urnas.

___________________________________________________________________________
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Em (W), (Q) e (R), temos a recuperação por inferência, estas proposições nos leva a crer que as democracias se submetem à vontade das maiorias. Todavia, (W) se encontra em posição de confronto com (Q) e (R), no
sentido de que, como sabemos, um sistema democrático admite a participação de todos os cidadãos, bem como entende como sadio o conflito de
ideias e, também, considera como válida uma oposição político-ideológica
ao governo democraticamente eleito. Para elucidar este confronto interno
na sequência argumentativa no comentário 1, recorremos a Adam (2011)
que, à luz de um princípio dialógico, propõe a entrada da Tese Anterior
(P.arg 0) em vista a uma (nova) Tese (P.arg 3). Exploraremos essa proposta na próxima análise que versa sobre o mesmo assunto.

Comentário 2
O PSDB não teve a capacidade de ganhar do PT, que perdia para ele mesmo.
Simples a razão: em três eleições presidenciais, o PSDB lançou três candidatos. Não firmou nenhum nome. E o pior: na hora de ganhar, colocou um
candidato que governou Minas Gerais por oito anos e não conseguiu sequer
ganhar nesse Estado. A sigla perdeu por seus candidatos não respeitarem a
hora certa de cada um.
Rômulo Gobbi (Santa Bárbara d’Oeste, SP)

Observemos a seguinte tabela baseado no esquema 22 proposto por Adam
(2011: 234).
Tabela 2. Esquema 22 de Adam (2011).
__________________________________________________________________________________________
Tese anterior
Dados
Apoio das inferências
logo
Conclusão
__________________________________________________________________________________________
a menos que
(nova) Tese
(Restrição)
__________________________________________________________________________________________
só se
(Especificação)
__________________________________________________________________________________________
P.arg 0
P.arg 1
P.arg 2
P.arg 4
P.arg 3
__________________________________________________________________________________________

Baseados no esquema 22 de Adam, divididos os enunciados do comentários 2 alocando-os em Dados e Apoio das inferências, deixamos vazios a
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Tese Anterior (P.arg 0) e a (nova) Tese (P.arg 3), mas poderíamos considerar a instância jornalística arranja o modo de apresentação na secção do
Painel do Leitor para que (P.arg 0) do comentário 2 parta do assunto do
comentário 1 [Dilma venceu], e (P.arg 3) do comentário 2, como apoio da
Restrição/Especificação, proponha uma nova organização interna do partido PSDB na disputa das próximas eleições, como veremos na Tabela 4.
Por ora, consideremos a tabela a seguir:

Tabela 3. Comentário 2.
__________________________________________________________________________________________
P.arg 0
P.arg 1
P.arg 2
P.arg 4
P.arg 3
__________________________________________________________________________________________
Tese anterior
Dados
Apoio das inferências
logo
Co nclusão
__________________________________________________________________________________________



O PSDB não teve a
capacidade de ganhar
do PT.

Em três eleições
presidenciais, o PSDB
lançou três candidatos.

a menos
que



__________________________________________________________________________________________


[...] que perdia para
ele mesmo

Não firmou nenhum
nome.





__________________________________________________________________________________________



A sigla perdeu por
seus candidatos não
respeitarem a hora
certa de cada um.

Na hora de ganhar,
colocou um candidato
que governou Minas
Gerais por oito anos e
não conseguiu sequer
ganhar nesse Estado.

só se



__________________________________________________________________________________________

Pelos pressupostos de Adam (2011) a inclusão da Tese Anterior (P.arg
0) nas sequências argumentativas permite-nos conceber o funcionamento
dialógico do texto. Neste caso, observamos que um texto responde a outros
textos. O comentário 2, põe em curso uma reformulação ou complementação do comentário 1. Esta constatação só é plausível se considerarmos a
função social que exerce o gênero comentário do leitor no jornal. Trata-se,
portanto, de uma sequência argumentativa mais ampla que inclui, como
veremos, o comentário 3 que retoma os dois anteriores.
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Contudo, o comentário 2 não retoma uma Tese Anterior (P.arg 0) do
comentário 1, mas, sim, o tema e o fato de o PSDB ter perdido a eleição.
O comentário 2 consiste em uma justificativa pela derrota do PSDB que,
o arranjo proposto pelo jornal na secção Painel do Leitor, põe em diálogo com o comentário1. A instância jornalística produz, assim, a partir da
inclusão do comentário 2, uma situação de debate entre dois interlocutores, nomeadamente mobilizado pelo enunciador do comentário 2, já que o
enunciador do comentário 1 assume uma posição mais “radical” no debate.
Deste modo, inverte-se o ponto de saída dos Dados (D) para dar voz
a outro ponto de vista (PdV) sobre o resultado das eleições. Assim, no
comentário 1, temos [Dilma venceu] e, no comentário 2, temos, [O PSDB
não teve a capacidade de ganhar do PT]. O enunciador, no comentário
2, focaliza a polarização entre PSDB e PT, justificando os motivos pelos
quais o PSDB saiu derrotado das eleições presidenciais, atribuindo a derrota a gestão do próprio partido na corrida presidencial, atenuando, desse
modo, a força do adversário. De outro modo, o enunciador do comentário
1 é mais categórico e deixa pouco espaço para o debate.
Esses pontos de vista (PdV) acerca do resultado das eleições e do rumo
do país são postos em correlação pela instância jornalística, visando a instaurar um debate sobre o evento eleitoral ocorrido. Observamos que tanto
no comentário 1 quanto no comentário 2 não estão marcadas as restrições
que Adam (2011) classifica de (P.arg 4). Em ambos os comentários, essa
ausência (∅) revela que o esquema argumentativo se encontra no nível
justificativo em que “o interlocutor é pouco levado em conta. A estratégia argumentativa é dominada pelos conhecimentos colocados” (Adam
2011: 234) e não no nível dialógico, cujo escopo consiste em transformar
o conhecimento. Desta forma, temos que (P. arg 1) + (P. arg 2) + (P. arg
3) no caso do nível justificativo, correspondem aos Dados, à Sustentação e
à Conclusão, respectivamente, sendo esta última omitida no comentário 2.
Não obstante, se olharmos o gênero comentário do leitor pela situação
de comunicação instaurada pela instância jornalística, observaremos um
nível dialógico em que podemos inferir (P.arg 0) e (P.arg 4). A Tese Anterior (P.arg 0) pode ser recuperada se considerarmos as condições sócio-históricas de produção dos gêneros em análise. Trata-se de certa divisão
no país instituída por disputas pelo poder entre formações sociodiscursivas
no âmbito da política partidária. Essa polarização motivou práticas discursivas de violência propagadas, em especial, nas redes sociais. De outro
modo, podemos observar que o (P.arg 4) do esquema 22 de Adam (2011),
no comentário 2, pode ser inferido por uma restrição [a menos que] ou por
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uma especificação [só se] recorrendo-se à Tese Anterior (P.arg 0) específica da participação do PSDB em eleições presidenciáveis. Sabemos que
três candidatos do PSDB concorreram, nos últimos doze anos, às eleições
para a presidência da República. Deste modo, o enunciador do comentário 2, baseado em (P.arg 2), não marca, linguisticamente, as restrições da
macroproposição.
Quanto à Conclusão (C) ou (nova) Tese (P.arg 3), o texto do comentário 2 não está organizado em ordem linear. Logo, a proposição [A sigla
perdeu por seus candidatos não respeitarem a hora certa de cada um], disposta no final no texto, representa uma paráfrase daquilo que foi posto na
Sustentação (P.arg 2) por isso a alocamos juntos aos Dados (D). Recuperamos, portanto, (P.arg 4) e (P.arg 3) por meio de inferências. Assim, temos:
Tabela 4. Inferências da (nova) Tese, comentário 2.
__________________________________________________________________________________________
P.arg 2

P.arg 4

P.arg 3

___________________________________________________________________________
Apoio das inferências
logo
Conclusão (nova) Tese
__________________________________________________________________________________________
Em três eleições presidenciais,
o PSDB lançou três candidatos

A menos que [se lance apenas
um candidato]

PSDB ganhará as eleições para
presidente.

__________________________________________________________________________________________
Não firmou nenhum nome

A menos que [se firme um
nome]

O PSDB ganhará as eleições para
presidente.

__________________________________________________________________________________________
Na hora de ganhar, colocou
um candidato que governou
Minas Gerais por oito anos e
não conseguiu sequer ganhar
nesse Estado.

Só se [colocar um candidato que
ganhe em seu próprio estado].

O PSDB ganhará as eleições para
presidente.

__________________________________________________________________________________________

Vemos, portanto, que, no comentário1, o ponto de vista (PdV) sobre o
tema é favorável ao PT e no comentário 2 é desfavorável ao modo como o
PSDB organiza e administra sua candidatura e escolhe seus representantes
ao governo. Todavia, no comentário 2, o enunciador argumenta a favor de
mudanças no PSDB para que seja possível ganhar as eleições, ao passo que
o enunciador do comentário 1 ‘exclui’ da participação no novo governo
aqueles que não votaram na presidente Dilma.
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Comentário 3
A eleição foi marcada pela liberdade de opinião que os eleitores de direita e de
esquerda tiveram nos meios de comunicação. Podemos usá-los para exigir mudanças. Que os acalorados debates e discussões partidárias se transformem em cobranças. Assim realizaremos nossos papéis de cidadãos, exigindo melhorias, criando
fóruns na internet, indo às ruas. Não podemos deixar que continuem acomodados.
Henrique Yochi (Monte Alto, SP)

No comentário 1, os Dados (D) são [Agora que Dilma venceu]. No
comentário 2, os Dados (D) são [O PSDB não teve capacidade de ganhar].
Já no comentário 3 os Dados (D) são [A eleição foi marcada pela liberdade
de opinião que os eleitores de direita e de esquerda tiveram nos meios de
comunicação]. Neste último, é nítido o efeito de sentido de neutralidade
que o texto visa a instaurar.
Os Dados (D) do comentário 3, retoma os outros dois comentários à
medida que os aloca nas formações sociodiscursivas marcadas pelos itens
lexicais esquerda e direita. Deste modo, a Tese Anterior (P.arg 0), no
comentário 3, diz respeito ao tema abordado pelos outros dois comentários, mas, por meio do percurso argumentativo, objetiva-se reformulá-los.
Na sustentação (P.arg 2), o enunciador propõe validar sua Conclusão
(C) ou (nova) Tese: [Que os acalorados debates e discussões partidárias se
transformem em cobranças], [Assim realizaremos nossos papéis de cidadãos,
exigindo melhorias, criando fóruns na internet, indo às ruas], enunciando de
forma negativa (P. arg 2) [Não podemos deixar que continuem acomodados].
Esta (nova) Tese (P.arg 3) instaura um diálogo com os dois outros
comentários, reavaliando o conceito de democracia, refutando a Tese do
comentário 1 em que se declara que o país será governado apenas por
aqueles que votaram no PT. Também, reformula o comentário 2 que argumenta acerca de estratégias para o PSDB se sair vitorioso nas eleições,
minimizando o fato de esse partido poder contribuir em outras frentes com
o fortalecimento da democracia no país. Por fim, a (nova) Tese (P.arg 3),
no comentário 3, convoca os cidadãos brasileiros para que, por meio dos
movimentos sociais e participação política, cobrem dos políticos eleitos
ações que visem à construção de um país mais igualitário e justo.
A instância jornalística dispôs, estrategicamente, de modo global, no
Painel do Leitor, uma sequência textual argumentativa que resulta em uma
(nova) Tese (P.arg 3) contrária à Tese Anterior (P.arg 0) que tinha por escopo
a polarização partidária e a divisão da sociedade brasileira entre esquerda e
direita, pobres e ricos, nordeste e sudeste ou, ainda, entre PT e PSDB.
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Com efeito, essa estratégia argumentativa acionada pelo gênero de discurso “comentário do leitor” deve ser considerada não só pelos conteúdos,
pela organização interna desses conteúdos, pelos aspectos formais, pelo
estatuto socioprofissional e pelos papéis sociais dos interlocutores, mas
também pelo tipo de discurso instaurado por uma formação sociodiscursiva.
Todavia, embora o comentário 3 tente instaurar um efeito de neutralidade diante do debate mobilizado pela instância jornalística - o qual, por
sua vez, reproduz, pelos comentários 1 e 2, os pontos de vistas (PdV) produzidos no Brasil no meses que antecederam as eleições – o enunciador
fala do lugar da oposição (P.arg 2): [Não podemos deixar que continuem
acomodados], e, em última instância, fala do lugar do cidadão, politicamente, engajado que considera que o governo que se reelegeu estava “acomodado” no poder. No gênero de discurso “comentário de leitor” no Painel
do Leitor da Folha, o esquema abaixo pode ser elucidativo:
__________________________________________________________________________________________

Tabela 5. Plano global da sequência argumentativa do Painel do Leitor.

P.arg 0
P.arg 1
P.arg 2
P.arg 4
P.arg 3
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
P.arg 0
P.arg 1
P.arg 2
P.arg 4
P.arg 3
Tese anterior
Dados
Apoio das inferências
logo
(nova) Tese
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
Tese anterior
Dados
Apoio das inferências
logo
(nova) Tese
Comentário
1e2
Comentário 3
Comentário 3
Comentário 3
Comentário 3
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
Comentário 1 e 2
Comentário 3
Comentário 3
Comentário 3
Comentário 3
A eleição foi
Não
__________________________________________________________________________________________
Dilma venceu.
A menos que
Que os
marcada pela
podemos
[participemo
acalorados
liberdade
de
A
eleição
foi
O país
será
Nãoque
Dilma
venceu.
deixar
menos
que
sAdos
debates
Que ose
debates
opinião
os
marcadaque
pela
governado por
podemos
[participemo
continuem
políticos]
acalorados
discussões
eleitores de
liberdade
de
quem
conquistou
O país será
deixar que
s dos debates
acomodados
direitaque
e deos
debates ese
partidárias
opinião
democraticament
governado por
esquerdade
continuem
políticos]
.
discussões
eleitores
transformem
e
este
direito
nas
quem conquistou
tiveram
acomodados
direita enos
de
partidárias
em se
urnas.
democraticament
meios
de
esquerda
.
transformem
cobranças.
e este direito nas
comunicação.
tiveram nos
em
urnas.
meios de
cobranças.
comunicação.
__________________________________________________________________________________________
Assim
Só se [não
__________________________________________________________________________________________
A eleição foi
O PSDB não
realizaremos
Não podemos
ficarmos de
marcada pela
teve a
nossos
papéis de
Assim
liberdade
de
Só se
deixar que
fora
do[não
vida
A
eleição foi
O PSDB não
capacidade
de
cidadãos,
realizaremos
opinião que
Não
podemos
ficarmos
de
marcada
pela
continuem
política do
tevedoa PT.
ganhar
exigindo
nossos
papéis de
os eleitores
liberdade
de
deixar que
forapaís]
do vida
acomodados.
capacidade de
melhorias,
cidadãos,
deopinião
direitaque
e de
continuem
política do
A
sigla do
perdeu
ganhar
PT.
criando
fóruns na
exigindo
osesquerda
eleitores
acomodados.
país]
por seus
internet,
indo às
melhorias,
detiveram
direitanos
e de
A sigla perdeu
candidatos
não
criandoruas.
fóruns na
meios
de
esquerda
por seus a
internet, indo às
respeitarem
comunicação.
tiveram nos
ruas.
candidatos
hora certa não
de
meios de
respeitarem
cada um. a
comunicação.
hora certa de
cada um.
__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________
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4. Conclusão
Argumentar, num sentido amplo, consiste em utilizar a atividade verbal a
fim de persuadir ou convencer o outro. De outro modo, consiste em colocar
um ponto de vista sobre determinada questão. Temos muitas maneiras de
argumentar, o que resulta em boas argumentações ou argumentações fracas.
As argumentações podem ser apresentadas por meio de textos por excelência argumentativos ou por textos narrativos, descritivos, explicativos ou
dialogais. Esta última forma torna sua apreensão mais complexa. Também,
todos os gêneros de discurso podem ter uma orientação argumentativa.
Neste sentido, estudar as sequências argumentativas que compõem esses
textos e gêneros de discurso significa revelar como os indivíduos constroem
seus conhecimentos em uma dada sociedade. Nos textos dos comentários
do leitor por nós selecionados, podemos compreender a construção desses
conhecimentos em dois níveis.
O primeiro diz respeito às sequências argumentativas no plano textual
de cada gênero de discurso publicado na Folha. Em cada um deles, podemos observar a proposição de Adam (2011) pela inclusão da Tese Anterior
(P.arg 0) e do destaque à (nova) Tese (P.arg 3) que indica um procedimento
diferente da Conclusão (C) proposta por Toulmin (1958). Tanto (P.arg 0)
quanto (P.arg 3) assinalam que o discurso retoma e revela outros discursos,
evidenciando o conceito de dialogismo proposto por Bakhtin (2010).
O segundo nível refere-se aos efeitos de sentido que uma análise global
dos três comentários pode suscitar. Isso significa dizer que se olharmos os
três textos dispostos pela instância jornalística como tomados pela situação
de comunicação, veremos que a noção de dialogismo torna-se ainda mais
presente, já que, nesse enfoque, o jornal, ao publicar os comentários de
seus leitores, instaura uma função-leitor que visa ampliar o debate atinente
aos assuntos abordados, logo o efeito de sentido das sequências textuais
argumentativas, como apontou Adam (2011), pode ser evidenciado.
Em suma, o gênero constituído no Painel do Leitor da Folha não
trata apenas das ‘opiniões’ dos leitores sobre as eleições presidenciais, a
instância jornalística visou a produzir um efeito de sentido de debate entre
dois polos partidário e um “mediador” que tenta solicitar a participação dos
cidadão de forma democrática na construção política do país. As sequências
argumentativas, portanto, ultrapassam o nível do plano textual.
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A PESQUISA EM INTELIGIBILIDADE DE FALA E SUA
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Com base nas necessidades e objetivos dos aprendizes de inglês como língua
estrangeira e em estudos anteriores acerca do tema, este estudo visa a relacionar
resultados de pesquisa em inteligibilidade com o ensino de pronúncia. Por meio de
gravações de quatro rodas de conversa entre falantes brasileiros e ouvintes nativos
de língua inglesa, com e sem familiaridade com a língua portuguesa, e da análise
de questionários respondidos pelos ouvintes, investigou-se e confirmou-se a relevância da familiaridade do ouvinte com a língua materna do seu interlocutor. Além
disso, verificou-se que a exposição a diferentes sotaques do inglês é uma variável
que, de acordo com a percepção dos ouvintes, facilita a interação.
Palavras-chave: inglês; inteligibilidade; pronúncia; familiaridade; ensino
Based on the EFL learners’ needs and objectives and on previous studies regarding the theme, this study aims at relating research findings on intelligibility and
pronunciation teaching. The data involves free conversations between Brazilian
English learners and American listeners, both familiar and not familiar with Brazilian Portuguese, and the analysis of questionnaires answered by the listeners. The
results confirm that the listeners’ familiarity with the speakers’ mother tongue is a
relevant variable. Furthermore, it was verified that the exposure to different English accents is a variable which, according to the listeners’ perception, facilitates
interaction.
Keywords: English; intelligibility; pronunciation; familiarity; teaching
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0. Introdução
Com o crescimento do uso da língua inglesa para comunicação internacional, as necessidades e objetivos dos aprendizes, no que diz respeito à
pronúncia, deixaram de estar relacionados à aquisição de um falar próximo
ao de um nativo. Hoje, busca-se a capacidade de se comunicar com uma
pronúncia clara e compreensível, tanto em interações com falantes nativos
do idioma, quanto em interações com outros falantes estrangeiros.
Essas questões parecem simples, mas envolvem aspectos complexos
como, por exemplo, o conceito de inteligibilidade de fala, que é cercado
de diversas variáveis. No presente artigo busca-se: (1) investigar o papel
da variável da familiaridade do ouvinte com a língua materna de seu interlocutor (2) retomar brevemente os estudos que vêm sendo feitos acerca da
inteligibilidade de pronúncia de falantes brasileiros de inglês e (3) apontar
a importância de relacionar a pesquisa em inteligibilidade de fala com o
ensino de pronúncia do inglês.

1. Necessidades e objetivos dos aprendizes de língua inglesa
Ao considerarmos o ensino e aprendizagem de línguas estrangeiras, partindo de um panorama histórico, é possível apontar uma relação direta
entre os objetivos dos aprendizes de língua em determinado contexto e os
métodos de ensino que surgem e/ou que são mais utilizados nesse contexto.
Cabe, então, o seguinte questionamento: quais são as necessidades e
objetivos de um aprendiz de inglês no contexto atual? Não é difícil de se
constatar que a língua inglesa está sendo utilizada para fins de comunicação internacional, seja por motivos de turismo, acadêmicos ou de negócios.
Durante essas interações, a língua é utilizada tanto para comunicação entre
um falante não-nativo e um falante nativo quanto para comunicação entre
falantes não-nativos e de línguas maternas distintas (um japonês e um brasileiro, por exemplo).
Hoje, a língua inglesa caracteriza-se, portanto, como uma língua internacional e, nesse caso, os falantes não necessariamente precisarão e/ou
buscarão um falar próximo de um nativo, mas sim um falar que seja de
fácil entendimento.Uma pronúncia “confortavelmente inteligível”(1) já foi
sugerida como objetivo do ensino de pronúncia por Abercrombie (1956) e
é uma questão que vem sendo abordada por livros de pronúncia como Ken(1) Termo utilizado por Abercrombie (1956), que define “confortavelmente inteligível” como
uma pronúncia possível de ser entendida sem muito esforço.
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worthy (1987), Brazil (1996), Jenkins (2000), Lieff, Pow e Nunes (2011) e
também em conferências que tratam sobre o ensino de pronúncia de língua
estrangeira. Resta-nos compreender o significado dos termos inteligibilidade e compreensibilidade e suas relações com o status da língua inglesa
como língua internacional.

2. Inteligibilidade, compreensibilidade e Inglês como Língua
Internacional
Várias definições têm sido sugeridas para os termos inteligibilidade, compreensibilidade e inglês como língua internacional. As definições aqui
adotadas foram escolhidas de acordo com a metodologia utilizada para a
análise dos dados.
Para o termo inteligibilidade, adotamos a definição de Derwing e
Munro (1995, p.291), que a caracterizam como “o quanto uma produção
é efetivamente entendida”(2). Dessa forma, inteligibilidade diz respeito ao
fato de uma produção oral ser ou não entendida corretamente (conforme
a intenção do falante) pelo ouvinte (falante nativo ou não nativo da língua
em questão).
Derwing, Munro e Thomson (2007, p.360) definem compreensibilidade
como “a facilidade ou dificuldade com que um ouvinte compreende uma
fala com sotaque estrangeiro”(3). Ou seja, enquanto ao falarmos de inteligibilidade lidamos com algo mensurável, a compreensibilidade relaciona-se
com o julgamento do ouvinte acerca da dificuldade de compreender certas
produções. Com isso, entendemos que certos desvios de pronúncia podem
ser inteligíveis e, ao mesmo tempo, fácil ou dificilmente compreensíveis.
No que tange ao termo “inglês como língua internacional”, pesquisadores da área o definem sob diferentes visões. Alguns entendem que a
língua inglesa caracteriza-se como língua internacional quando a interação
acontece apenas entre falantes não-nativos da língua. Neste estudo, o uso
do termo refere-se não só a essas interações entre falantes não-nativos de
inglês, mas também a interações entre falantes nativos e não-nativos.
Delimitados os conceitos de inteligibilidade, de compreensibilidade
e de inglês como língua internacional, passamos a revisar brevemente as
principais pesquisas em inteligibilidade de fala no Brasil que serviram de
aporte teórico para o estudo aqui apresentado.

(2) “the extent to which an utterance is actually understood”. ²
(3) “the ease or difficulty with which a listener understands L2 accented speech”.³
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3. Pesquisa em inteligibilidade de fala no contexto brasileiro
Diversos estudos em inteligibilidade de fala têm sido realizados ao longo
dos anos, envolvendo diferentes grupos de falantes e ouvintes. No Brasil, uma das principais pesquisadoras a esse respeito é Cruz (2003, 2006a,
2006b, 2007, 2008, 2014), cujos estudos discutem em que medida os desvios de pronúncia de aprendizes brasileiros podem dificultar a compreensão de suas produções orais por diferentes grupos de ouvintes (falantes
nativos e não-nativos de inglês).
Cruz (2014) aponta e tenta responder duas questões essenciais acerca
de inteligibilidade de fala como objetivo do ensino de pronúncia: (1) Que
aspectos de pronúncia são mais importantes para se atingir uma pronúncia
inteligível? (2) Como deve ser esse objetivo em nossa prática de sala de
aula?
A primeira pergunta que Cruz (2014) tenciona responder relaciona-se
à complexidade e dificuldade em se medir a inteligibilidade que, segundo
Field (2003), deve-se à diversidade de variáveis, referentes tanto aos falantes quanto aos ouvintes, que facilitam ou impedem a inteligibilidade. Cruz
destaca as seguintes variáveis, referentes aos falantes e aos ouvintes, respectivamente: (1) a influência da língua materna e (2) a familiaridade com
o sotaque estrangeiro do falante. Assim, com a intenção de solucionar a
primeira questão e de evitar estudos que resultem em generalizações questionáveis, Cruz alega:
As variáveis relacionadas aos falantes e aos ouvintes apontam para a necessidade de estudos em inteligibilidade de pronúncia que focalizem aprendizes
ou falantes de uma língua estrangeira em particular para grupos de ouvintes
que tenham diferentes graus de familiaridade com o sotaque estrangeiro desse
aprendiz ou falante. (CRUZ, 2014, p. 240)

Como sugestão de solução para a segunda pergunta, Cruz (2014) indica
que estudos devem ser realizados e seus resultados devem ser aplicados em
sala de aula, sempre com a consciência de que os resultados de cada estudo
dirão respeito ao que é inteligível para determinado grupo de ouvintes.
Com base nessas indicações e nos principais resultados dos estudos de
Cruz e colaboradores, nosso objetivo é investigar se os desvios de pronúncia de um determinado grupo de aprendizes brasileiros de inglês afetam a
inteligibilidade de interlocutores nativos com ou sem familiaridade com a
língua portuguesa. O que trazemos de novo no presente estudo é que não
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trabalhamos com a familiaridade com o sotaque estrangeiro, mas com a
familiaridade com a língua materna do falante.

3.1. Metodologia
3.1.1. Participantes
Podemos dividir os participantes da pesquisa em três grupos: (1) falantes brasileiros de inglês; (2) ouvintes norte-americanos não-familiarizados
com o português brasileiro e (3) ouvintes norte-americanos familiarizados
com o português brasileiro.
O grupo 1, falantes brasileiros de inglês, foi composto por dez alunos
do curso de Licenciatura em Letras Português/Inglês e Respectivas Literaturas da Universidade Federal de Pelotas, Rio Grande do Sul, Brasil. Todos
possuem entre 20-25 anos de idade, nível B1 e B2 de acordo com o Quadro Comum Europeu de Referência (atestado pelo teste de nivelamento
TOEFL-ITP) e nunca tiveram experiência em países que têm inglês como
língua materna.
O grupo 2, ouvintes norte-americanos não-familiarizados com o português brasileiro, foi composto por quatro norte-americanos naturais de
Ohio, Texas, Minnesota e Idaho. Todos com faixa-etária de 20-25 anos e
chegados ao Brasil há menos de um mês.
O grupo 3, ouvintes norte-americanos familiarizados com o português
brasileiro também foi composto por quatro norte-americanos com faixa-etária de 20-25 anos. Todos residentes no Brasil e estudantes de português
há, pelo menos, oito meses.

3.1.2. Coleta de dados
A coleta de dados foi realizada em duas etapas e consistiu em gravações
com duração entre 20 e 30 minutos de pequenas rodas de conversa entre
alunos do curso de Letras Português/Inglês e Respectivas Literaturas da
Universidade Federal de Pelotas e falantes nativos de inglês americano,
todos conscientes de que estavam sendo gravados, tendo assinado o Termo
de Consentimento Livre e Informado.
Para instigar a conversa foram indicados os seguintes tópicos aos participantes: (1) Talk about your plans for next weekend (2) Talk about your
favorite singer/band (3) Talk about a movie you watched or a book you
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read(4), mas foi deixado claro que poderiam falar sobre qualquer assunto
que desejassem e que não precisavam preocupar-se caso a conversa tomasse
outro rumo a partir dos tópicos indicados. Os tópicos foram escolhidos de
tal forma que os falantes tivessem que falar de eventos em diferentes tempos verbais, visando a obter uma variedade maior dentro do nosso universo
de dados coletados.
Três pesquisadores estavam presentes durante todas as gravações, atentando para reações e expressões faciais dos ouvintes que pudessem indicar qualquer interferência na interação. Foram registradas questões como:
pedidos de repetição e/ou esclarecimento e indicações faciais de que algo
não havia sido entendido. Assim, durante a análise dos dados gravados
procuramos pontualmente os momentos registrados, a fim de identificar os
segmentos que afetaram a inteligibilidade.
A primeira coleta contou com a participação dos grupos 1 e 2. Durante
essa etapa foram realizadas gravações de duas rodas de conversa, cada uma
delas formada por cinco brasileiros e dois americanos. Na segunda coleta,
participaram os grupos 1 e 3. Da mesma forma que na etapa anterior, foram
realizadas gravações de duas rodas de conversa, cada uma delas formada
por cinco brasileiros e dois americanos.
Vale ressaltar que, neste estudo, entendemos como inteligível tudo
aquilo que os falantes nativos de inglês foram capazes de compreender
naturalmente ao conversar com interlocutores brasileiros. Se por algum
motivo, em meio à interação, os ouvintes solicitassem que seus interlocutores repetissem ou explicassem o que disseram, a inteligibilidade foi
considerada afetada.
Para a análise dos aspectos que afetaram a compreensibilidade, solicitamos aos ouvintes que respondessem ao questionário abaixo, citando
exemplos e compartilhando suas percepções acerca da dificuldade de compreender determinados segmentos.
1. Check the items that you believe affected your comprehension during the
conversation:
( ) pauses
( ) hesitations
( ) rhythm
( ) intonation
( ) stress
(4) 1 – Fale sobre os seus planos para o próximo final de semana; 2 – Fale sobre seu cantor/banda
preferido(a); 3 – Fale sobre um filme que você assistiu ou um livro que você leu.
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) consonant sounds
) vowel sounds
) voice quality
) self corrections
) others ____________________

2. Has your background experience helped you understand the speakers in
any particular moment? What was it?
3. Was there anything (a word, an idea, etc.) you could not understand? Can
you explain what it was?(5)

Muito embora sigamos as diretrizes traçadas por Cruz (2003, 2006a,
2006b, 2007, 2008, 2014) e nossos objetos de estudo assemelhem-se aos
de pesquisas já realizadas por ela, optamos por coletar os dados de uma
maneira distinta. Cruz coletou os seus dados, por exemplo, das seguintes formas: em um primeiro estudo, um falante nativo de inglês entrevistava dez aprendizes da língua e essas entrevistas eram gravadas. Em um
segundo estudo, tópicos eram sugeridos ao aprendiz, que deveria expor
suas ideias enquanto era gravado. Em ambos os estudos o processo posterior às gravações era o mesmo: amostras com desvios de pronúncia eram
selecionadas com base em estudos que indicam os fonemas de difícil produção por brasileiros. As amostras eram, então, apresentadas aos ouvintes,
que deveriam transcrever o que ouviram e julgar o grau de dificuldade para
compreender a passagem.
Os resultados de Cruz (2003, 2006a, 2006b, 2007, 2008, 2014) são
muito relevantes para a pesquisa em inteligibilidade de fala e para os
professores de língua inglesa no Brasil, pois apontam quais dos desvios
(5) 1. Marque os itens que você acredita que afetaram sua compreensão durante a conversa:
( ) pausas
( ) hesitações
( ) ritmo
( ) entonação
( ) tonicidade
( ) sons consonantais
( ) sons vocálicos
( ) qualidade de voz
( ) auto-correções
( ) outros _________
2. A sua experiência prévia ajudou você a compreender os falantes em algum momento em
particular? Qual?
3. Houve algo (uma palavra, uma ideia, etc.) que você não conseguiu compreender? Você
pode explicar o que foi?
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comuns na fala do aprendiz brasileiro de inglês são ou não inteligíveis para
diferentes grupos de ouvintes. Observamos, no entanto, que o processo
de seleção de amostras poderia inibir o surgimento de resultados importantes, já que desvios não-inteligíveis, diferentes daqueles indicados pelo
pesquisador, poderiam passar despercebidos. Além disso, a comunicação
presencial entre falantes e ouvintes possibilita a negociação de significado,
permitindo, muitas vezes, que algo não-inteligível passe a ser compreendido sem maiores dificuldades. Essas observações justificam a forma como
foram coletados os dados no presente estudo.

3.2. Análise dos dados
Os dados foram analisados da seguinte forma: três pesquisadores estavam
presentes durante as gravações anotando os momentos em que os ouvintes
expressavam que a inteligibilidade foi afetada (através de questionamentos, pedidos de repetição, etc.). Em seguida, as gravações foram ouvidas,
individualmente e mais de uma vez, por dois dos pesquisadores, atentando
aos momentos de falhas na comunicação. Não houve discordância nas avaliações dos áudios e, por essa razão, o terceiro pesquisador, que julgaria
tais casos, não foi consultado.
A seguir, os questionários respondidos pelos ouvintes foram analisados. A questão número um objetivava identificar a percepção dos ouvintes
em relação aos aspectos que teriam afetado a compreensão da conversa
em geral (caso não tivessem conhecimento linguístico necessário sobre
esses aspectos, foi deixado claro que poderiam perguntar aos pesquisadores). Já a questão número dois buscava verificar se os ouvintes do grupo
3 indicariam seu conhecimento da língua portuguesa como agente facilitador da compreensão. No caso dos ouvintes do grupo 2, as respostas para
essa questão indicariam quais outros fatores poderiam atuar como agentes
facilitadores. A última questão buscava exemplos e explicações acerca de
segmentos que ambos os grupos julgaram difíceis de compreender.
Os exemplos listados na questão de número 3 foram tratados da
seguinte forma: os pesquisadores identificavam a palavra sinalizada pelos
ouvintes no áudio e verificavam se o exemplo dado havia, de fato, afetado
a inteligibilidade, impedindo a comunicação, ou se havia, simplesmente,
sido um exemplo de difícil compreensão.
Na primeira etapa, com os quatro norte-americanos não-familiarizados
com a língua portuguesa, houve momentos em que a inteligibilidade foi
totalmente bloqueada, seja por substituições consonantais, assimilações
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vocálicas ou simplificações silábicas. Houve, também, momentos em que
a compreensibilidade foi baixa, mas não o suficiente para impedir o entendimento entre os interlocutores. Todos os casos identificados estão registrados nas tabelas 1 e 2, seguidos de um exemplo.

Tabela 1. Grupo 2 - Norte-americanos não-familiarizados – Inteligibilidade
Desvios que afetaram a inteligibilidade

Exemplos

Consoante fricativa dental /T/

thriller:

como plosiva alveolar /t/

[>tri.lr] no lugar de //

Vogal central média baixa //

study:

como vogal posterior alta /u/

[is.>tu.di] no lugar de //

Má formação de onset complexo

clones:
[>koUns] no lugar de /kloUns/

Tabela 2. Grupo 2 - Norte-americanos não-familiarizados –
Compreensibilidade
Desvios de baixa compreensibilidade

Exemplos

Vogal anterior alta relaxada /I/

Lizzy:

como vogal anterior alta tensa /i/

[>liz.i] no lugar de /lIzi/

Vogal posterior alta relaxada /U/

looking:

como vogal posterior alta tensa /u/

[>luk.IN] no lugar de /lUkIN/

Consoante líquida palatal vozeada /r/

Rock and roll:

como fricativa velar desvozeada /x/

[] no lugar de //

Apagamento da consoante líquida

old:

alveolar vozeada /l/ após ditongo /oU/

[>oUd] no lugar de /oUld/
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Observando os dados é possível identificar claramente as influências
do português brasileiro na fala dos aprendizes. Na tabela 2, por exemplo,
a expressão “Rock and roll” produzida como fricativa velar não-vozeada
/x/ pode, de acordo com Zimmer (2004), ser explicada pela transferência
grafo-fônico-fonológica português-inglês, visto que não há na região sul
do Brasil a produção da variante retroflexa, seja em onset ou coda silábicas. Para o par de vogais frontais altas /i I/, aprendizes brasileiros tendem a neutralizar o contraste [+tenso] e [-tenso]: quando não conseguem
produzir a vogal /I/ utilizam a correspondente do português brasileiro /i/,
por ser o fonema com características fonético-articulatórias mais próximas
ao fonema desejado. Vale ressaltar, no entanto, que os exemplos acima
não bloquearam a comunicação, apenas a dificultaram, configurando baixa
compreensibilidade de fala.
Na Tabela 1, por outro lado, são apresentados os desvios de pronúncia que impediram a inteligibilidade de fala: as fricativas dentais /T/ e /D/,
por exemplo, não ocorrem no inventário fonológico do português, o que
torna a produção de tais fonemas bastante difícil para o aprendiz brasileiro.
De acordo com Zimmer e Alves (2006), os brasileiros tendem a substituir
essas fricativas por segmentos como /t/, /d/, /s/ ou /f/, exatamente como
observado em [] para o alvo //. Cruz (2014) identificou a consoante fricativa dental /T/ sendo pronunciada como a fricativa labiodental
desvozeada /f/. A substituição da vogal em [is.>tu.di] para o alvo // se
dá, de acordo com Zimmer, Silveira e Alves (2009), por um processo de
supergeralização, visto que a letra “u” pode representar mais de um som na
língua inglesa, como // em “cut” e /U/ em “put”. Segundo os autores, para
que esse tipo de processo seja superado é preciso que o professor alerte
seus alunos para as produções inadequadas e pratique as formas alvo de
maneira comunicativa. A simplificação de encontros consonantais também
parece afetar a inteligibilidade da produção oral na língua-alvo. Nos dados,
a sequência /kl/, embora licenciada no padrão silábico da língua materna
do falante, foi desmanchada, impedindo a compreensão do ouvinte.
Analisando as respostas dos questionários respondidos pelos ouvintes
do grupo 2, quando indagados sobre como suas experiências prévias poderiam ter ajudado na compreensão do inglês falado por brasileiros, pudemos observar respostas como:
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(1) I guess because my parents are not native English speakers I have
developed an understanding and a certain patience towards who
have learned English.(6)
(2) I think I am pretty accustomed to speaking to non-native speakers
of English so their small errors may not impact my comprehension
as much.(7)
A análise dessas respostas permite a identificação de mais uma variável
que atua sobre a inteligibilidade: a exposição a sotaques de falantes não-nativos de inglês em geral. Cruz (2014), em um estudo com uma ouvinte
camaronesa, obteve um resultado semelhante: a exposição a diferentes
sotaques estrangeiros do inglês fez com que a fala dos aprendizes brasileiros se tornasse mais inteligível para ela.
Na segunda etapa, com os quatro falantes nativos de inglês americano
familiarizados com o português brasileiro, não houve momentos em que
a inteligibilidade foi impedida, nem mesmo em que a compreensibilidade
foi afetada. Nos questionários, nenhum dos ouvintes declarou ter tido dificuldades de compreensão. Além disso, dois deles elogiaram o inglês falado
pelos brasileiros. A partir desses resultados, pudemos confirmar de maneira
clara que a familiaridade com a língua materna do falante é uma variável
que exerce uma influência muito grande no que se refere à inteligibilidade
de fala.
O papel da familiaridade com o sotaque estrangeiro do falante pode ser
entendido nos termos de Field (2003, p. 36). De acordo com o autor, a falta
de uma representação fonológica “ideal” permite que o ouvinte armazene
múltiplas representações de fonemas. Assim, mesmo que ao ser exposto a
um determinado sotaque pela primeira vez o ouvinte tenha dificuldades em
compreendê-lo, passará, com o tempo, a acumular traços do sistema sonoro
daquele sotaque, o que facilitará sua compreensão. Para Bent e Bradlow
(2003), o efeito da familiaridade com a representação fonológica(8) da língua do falante é fruto do “benefício da interlíngua na inteligibilidade de
fala(9)”. O benefício da interlíngua apontado por Bent e Bradlow apenas é
(6) “Acho que porque meus pais não são falantes nativos de inglês eu desenvolvi um entendimento e uma certa paciência em relação a quem prendeu inglês.”
(7) “Acho que estou bem acostumada a falar com falantes não-nativos de inglês, então os seus
pequenos erros não afetam tanto a minha compreensão.”
(8) Field (2003, p. 36) define representação fonológica como “a maneira pela qual os sons da
língua são armazenados na mente do usuário dessa língua”.
(9) “The interlanguage speech intelligibility benefit”.
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possível por conta da falta de uma representação fonológica “ideal” indicada por Field. Desta forma, o ouvinte, tendo em mente a representação
fonológica do português, a representação fonológica do inglês e estando
familiarizado com o sotaque brasileiro, armazena múltiplas representações
de fonemas. Os norte-americanos do grupo 3 (familiarizados com o português brasileiro) possuem, por exemplo, pelo menos três representações
distintas para o fonema /T/, que poderiam ser:   .
Esses resultados apontam para a necessidade de se refletir sobre o
ensino da pronúncia na sala de aula de língua estrangeira, enfocando os
segmentos que mais afetam a inteligibilidade de fala dos aprendizes e atribuindo menos ênfase àqueles que não impedem a comunicação. Para tanto,
faz-se necessário que os professores de inglês como língua internacional
tenham amplo acesso à pesquisa e possam, dessa forma, avaliar criticamente suas práticas e os materiais didáticos disponíveis no mercado. Essas
questões são abordadas na seção que segue.

4. A pesquisa em inteligibilidade de fala e o ensino de
pronúncia
Como já indicado, trazer o resultado de estudos em inteligibilidade para
a prática docente e ter uma fala inteligível como meta para o ensino de
pronúncia são aspectos perfeitamente coerentes com as necessidades e os
objetivos dos aprendizes de inglês como língua internacional e com os
princípios do método comunicativo de ensino de línguas.
Embora a inteligibilidade como objetivo do ensino de pronúncia seja
uma questão já abordada por diversos pesquisadores (Cruz, 2003, 2006a,
2006b, 2007, 2008, 2014; Cruz e Blanche, 2014), na prática, o resultado
desses estudos não é observado em sala de aula. Diversos materiais didáticos, por exemplo, apresentam um tema gerador capaz de integrar as quatro
habilidades comunicativas (compreensão e produção orais e escritas) de
maneira satisfatória, mas não integram ao tema questões relacionadas à
prática da pronúncia. Não é difícil imaginar que, além de estarem descontextualizados, os sons abordados não foram escolhidos de acordo com
estudos em inteligibilidade de fala, visto que, por serem, em sua maioria,
publicações internacionais, desconsideram a nacionalidade e a regionalidade dos aprendizes. Por esse motivo, é preciso pensarmos em possíveis
soluções para integrar pesquisa e ensino: se os materiais didáticos disponíveis no mercado não consideram os resultados de estudos em inteligibilidade de fala, materiais nacionais e regionais podem fazê-lo, assim como
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os professores, de maneira autônoma. Pesquisadores como Zimmer, Silveira e Alves (2009), por exemplo, comprometidos também com o ensino,
apresentam uma série de atividades comunicativas com foco nas principais
dificuldades de pronúncia apresentadas por aprendizes brasileiros durante
o processo de aprendizagem do inglês.
Então, por que ainda há um distanciamento entre ensino e pesquisa?
Nossas principais suposições são: (1) ainda não há quantidade suficiente
de materiais didáticos comunicativos que se baseiem em resultados de pesquisa e, (2) o tema não é abordado nas salas de aula dos cursos de Licenciatura em Letras e, portanto, não está inserido no processo de formação
dos professores.
Para que o falar confortavelmente inteligível sugerido por Abercrombie (1956) torne-se um objetivo levado em consideração pela maioria dos
professores brasileiros de inglês e para que a pesquisa em inteligibilidade
possa contribuir para o ensino de pronúncia é necessário que haja maior
número de estudos na área. Como consequência, maior número de livros de
pronúncia, além de atividades e outras sugestões de aplicabilidade em sala
de aula, discutidos desde os anos iniciais da formação docente.

5. Conclusão
Partindo das diretrizes de Cruz (2003, 2006a, 2006b, 2007, 2008, 2014),
mas buscando complementar seus estudos e acrescentar novas questões,
verificou-se através da coleta de dados deste estudo que (1) a familiaridade
do ouvinte não só com o sotaque do falante brasileiro ao falar inglês, mas
com o português brasileiro, é uma variável que resultou em uma conversa
completamente inteligível, sem danos à inteligibilidade ou momentos de
baixa compreensibilidade e (2) a familiaridade com sotaques estrangeiros
de inglês em geral também é uma variável que facilita a inteligibilidade de
fala entre falantes nativos e não-nativos de inglês.
Para além das confirmações sobre a variável da familiaridade, também
foi possível identificar sons não-inteligíveis e de difícil compreensão para
falantes nativos de inglês não-familiarizados com o português brasileiro
ou com o sotaque brasileiro ao falar inglês. Esses resultados são úteis no
trabalho de pronúncia em sala de aula, servindo de base para a elaboração
de atividades de ensino.
É importante reconhecermos que nosso estudo possui fragilidades: é
preciso coletar um maior número de dados, para que tenhamos uma noção
mais realista dos sons que impedem a inteligibilidade para diferentes gru-
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pos de ouvintes falantes nativos de inglês, assim como é necessário que
coletemos dados com a participação de ouvintes que sejam falantes não-nativos da língua, familiarizados e não-familiarizados com o português.
Os resultados desses estudos devem direcionar a elaboração de materiais didáticos para falantes específicos, bem como a prática pedagógica do
professor de forma que o ensino de pronúncia seja significativo e reflita as
necessidades comunicativas do aprendiz.

Referências bibliográficas
Abercrombie, D. (1956). Problems and principles in language study. London: Longman.
Bent, T.; Bradlow, A.R. (2003). The interlanguage speech intelligibility benefit. Journal
of the Acoustical Society of America. 144. p. 1600-1610.
Brazil, D. (1996). Pronunciation for advanced learners of English. Cambridge: Cambridge
University Press.
Cruz, N. C. (2003). An explanatory study of pronunciation intelligibility in the Brazilian
Learner’s English. The ESPecialist, 24(2). p. 155-175.
–––– (2006) Inteligibilidade de pronúncia no contexto de inglês como língua internacional.
Revista Intercâmbio. v. 15.
–––– (2006) Pronunciation intelligibility in Brazilian learners’ English. Claritas. v. 12, n;1.
–––– (2007) Terminologies and definitions in the use of intelligibility: state-of-art. Revista
Brasileira de Linguística Aplicada. 7(1). p. 149-159.
–––– (2008) Familiaridade do ouvinte e inteligibilidade da pronúncia de aprendizes brasileiros de inglês. Horizontes de Linguística Aplicada. V. 7.
–––– (2014) Inteligibilidade e o ensino da pronúncia do inglês para brasileiros. O Jeitinho
Brasileiro de Falar Inglês Pesquisas sobre a pronúncia do inglês por falantes
brasileiros. p. 239-251.
Cruz, N. C.; Blanche, E. E. (2014). Familiaridade e inteligibilidade da pronúncia de
aprendizes brasileiros de inglês: Um estudo com uma ouvinte americana e uma
camaronesa. Revista X. Volume 1.
Derwing, T. M.; Munro, M. J. (1997). Accent, intelligibility, and comprehensibility.
Studies in Second Language Acquisition, 19. p. 1-16.
–––– (1995) Processing Time, Accent and Comprehensibility in the Perception of Native
and Foreign-Accented Speech. Language and Speech, 38 (3). p. 289-309.
Derwing, T. M.; Munro, M. J.; Thomson, R. I. (2007) A longitudinal study of ESL learners’
fluency and comprehensibility development. Applied Linguistics, 29(3), p. 359-380.
Field, J. (2003) The fuzzy notion of ‘intelligibility’: a headache for pronunciation teachers
and oral testers. IATEFL Special Interest Groups Newsletter. Special issue. p. 34-38.
,

,

,

,

,

,

A pesquisa em inteligibilidade de fala e sua relevância para o ensino de pronúncia do inglês

81

Jenkins, J. (2000). Phonology of English as an international language: New models, new
norms, new goals. Oxford: Oxford University Press.
Kenworthy, J. (1987). Teaching English pronunciation. London: Longman.
Lief, C.; Pow, E. M.; Nunes, Z.A. (2011). Descobrindo a pronúncia do inglês. São
Paulo: Martins Fontes.
Zimmer, M. (2004). A transferência do conhecimento fonético-fonológico do português
brasileiro (L1) para o inglês (L2) na recodificação leitora: uma abordagem conexionista. Diss. Porto Alegre: Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul.
Zimmer, M.; ALVES, U. K. (2006). A produção dos aspectos fonéticos/fonológicos da
L2: instrução explícita e conexionismo. Linguagem & Ensino, v. 9, n. 2, p. 145-175.
Zimmer, M.; Silveira, R.; Alves, U. K. (2009). Pronunciation Instruction for Brazilians:
bringing theory and practice together. Cambridge Scholars Publishing.

[Recebido em 15 de fevereiro de 2016 e aceite para publicação em 20 de abril
de 2016]

A CONFIGURAÇÃO DO ENSINO DA GRAMÁTICA NOS NOVOS
MANUAIS DE PORTUGUÊS DO 9.º ANO
THE CONFIGURATION OF GRAMMAR TEACHING IN PORTUGUESE
LANGUAGE TEXTBOOKS OF THE 9TH GRADE
António Carvalho da Silva
UNIVERSIDADE DO MINHO, PORTUGAL

acsilva@ie.uminho.pt

Em 2012, os textos programáticos de Português adotaram o termo “gramática” para
designar a área do conhecimento explícito da língua. Esta mudança de designação
desse domínio central do ensino do Português sugere um reforço do conhecimento
linguístico formal. Assim, aprender gramática significará conhecer melhor uma dada
língua natural, utilizando esses conhecimentos na melhoria das habilidades comunicativas do falante. Na sequência desses textos oficiais, foi também concretizada
a publicação (desde 2013) de novos manuais escolares de Português para o Ensino
Básico, que terão incorporado algumas alterações. É a partir desta hipótese inicial
que se desenvolve a discussão deste ensaio: investigar, primeiro em teoria, como se
redefine a natureza da gramática na escola, para, de seguida, numa análise empírica,
verificar se alguns livros de Português do 9.º ano concebem novas atividades de
aprendizagem da gramática, tendo por base metodologias de ensino inovadoras.
Palavras-chave: ensino do Português; educação linguística; conhecimento explícito da língua; gramática; manuais escolares.
In 2012, Portuguese language syllabi adopted the term “grammar” in order to refer
to language awareness. This change of terminology for a central area of Portuguese
language teaching suggests a reinforcement of formal linguistic knowledge. Thus,
learning grammar will mean not only a better knowledge of a given natural language, but also making use of that knowledge for the improvement of the communicative skills of speakers. As a consequence of the official guidelines, since 2013
new Portuguese language textbooks have been adopted for Primary Education
which may already have introduced some modifications. It is from this assumption
that the aim of this paper develops, first in a theoretical way, to establish how the
nature of grammar is redefined at school and, then, by means of an empirical analysis, to check if 9th grade textbooks conceive new activities for grammar learning,
by the implementation of innovative teaching methodologies.
Keywords: Portuguese language teaching; linguistic education; language awareness; grammar; textbooks.
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0. Introdução
A principal motivação desta pesquisa prende-se com o interesse em investigar a habitual renovação das práticas de ensino do Português e, também,
uma eventual (re)configuração da gramática escolar, na sequência da aprovação das Metas Curriculares de Português (MCP) do Ensino Básico
(Buescu, Morais, Rocha & Magalhães, 2012) e da subsequente adoção de
novos manuais no 3.º ciclo, a partir do ano letivo de 2013/2014.(1)
No campo do ensino do Português, os domínios da leitura e da gramática eram, habitualmente, considerados os mais representativos da aula de
língua materna.(2) No caso específico da gramática, ela foi mesmo considerada um “ritual gerado e alimentado na tradição” (Sousa, 2000, p. 536) que
tem permanecido nas aulas de Português. Se, genericamente, tal domínio
está bem patente e de diversos modos nos manuais escolares (MEs) e nas
práticas pedagógicas do Português, convém definir, por isso mesmo, as
dimensões específicas em que, neste caso, podemos estudá-lo.
Não apenas por ser um conteúdo de valor intrínseco e um instrumento
relevante para as restantes competências verbais, o saber gramatical surge
como domínio “omnipresente” nos programas e, por consequência, quer
nos manuais quer nos exames nacionais. Em suma, a gramática é um
conhecimento declarativo e uma condição importante (mas não única) para
o sucesso na leitura, na escrita e, inclusive, na comunicação oral formal.
A discussão teórica deste texto vincula-se, então, à hipótese de a gramática constituir um saber linguístico que convém explicitar na escola e nos
manuais, sendo um instrumento verbal que potencia o desenvolvimento de
capacidades de comunicação. O objetivo desta pesquisa tem, igualmente,
a ver com a análise dos MEs, no sentido de aferir até que ponto eles propõem atividades de aplicação e de explicitação do conhecimento linguístico (implícito)(3), seguindo o percurso da aprendizagem pela descoberta
(Hudson, 1992; Duarte, 1992, 1998).
É neste contexto que se pode dizer que ensinar e aprender Português
fará sentido quando, nas aulas, se trabalhar a linguagem, a comunicação,
(1) Cf. www.dge.mec.pt/listas-dos-manuais-escolares-avaliados-e-certificados, acedido em
14/04/2016.
(2) Note-se que “os professores de Português […] já reconhecem que devem dar igual relevo às
cinco competências (compreensão e expressão do oral, compreensão e expressão escrita e funcionamento da língua), não obstante a prática nem sempre ser conforme.” (Lobo, 2002, p. 56)
(3) Sim-Sim, Duarte & Ferraz (1997, p. 30), referindo-se ao domínio gramatical, explicam precisamente que “Por conhecimento explícito [se entende] a progressiva consciencialização e
sistematização do conhecimento implícito no uso da língua.”
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a língua e a literatura, conduzindo os alunos ao que se designa atualmente
“educação linguística” (Castro, 2000). Outra dimensão essencial deste
estudo será a de compreender se o documento regulador instituído (as
MCP) alterou o ensino da gramática e explicar de que forma abordagens
renovadas possibilitarão uma nova forma de conhecimento linguístico e
melhores capacidades verbais dos alunos.
Feita esta introdução e em termos de estrutura, este artigo expõe, nas
secções 1. e 2., uma síntese sobre o ensino do Português e os fundamentos do ensino explícito da língua, explorando o conceito de gramática, as
razões da sua aprendizagem e os percursos para a sua aplicação escolar. É
particularmente na secção 3. que se discutem as metodologias de ensino da
gramática, destacando posições teóricas sobre o “método da descoberta”.
Por sua vez, na secção 4., apresenta-se uma panorâmica sobre os textos
programáticos, descrevendo como se verificou a evolução dos Programas
até às Metas (1991 a 2012), numa história de duas décadas sobre o ensino
da gramática na escola: do “funcionamento da língua” (em 1991) até ao
retorno à “gramática” (em 2012).(4)
Na secção 5., discutem-se os resultados da análise de diversas dimensões
relacionadas com o domínio da gramática em três MEs, em particular ao
nível da aplicação e da explicação dos conteúdos gramaticais. De facto, esta
análise de MEs do 9.º ano tem como objeto esse domínio e as suas aplicações,
procurando responder à questão sobre o seu ensino na aula de Português,
a partir das atividades sugeridas nos manuais e estudando as operações de
reconhecimento, de produção e de explicitação dos conteúdos de gramática.
Na última secção (6.), apresentam-se, em síntese, as conclusões sobre
as teorias e as práticas de ensino da gramática visíveis sobretudo nestes
MEs do 9.º ano e verifica-se, ainda, que operações (meta)linguísticas e que
conteúdos gramaticais estão presentes nessas atividades.
Sublinhe-se que, ao estudar alguns MEs, a perspetiva do investigador não poderá ser a de um observador demasiado crítico, que distingue o
melhor do pior manual, mas o de um observador atento que pretende, dentro do possível e numa perspetiva descritiva, compreender as propostas dos
manuais, verificando as que se aproximam mais de estratégias adequadas
para uma aprendizagem significativa e autónoma da gramática explícita.
(4) Em 2015, foi introduzido o Programa e Metas Curriculares de Português do Ensino Básico,
que retoma o essencial das MCP de 2012, em termos de domínios, metas, objetivos e descritores do desempenho. Este programa de 2015 não influenciou a conceção nem a adoção dos
MEs de 2013/2014, pelo que não será aqui comentado, pois tal não seria muito pertinente
para a análise destes manuais.
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1. Definição do âmbito de ensino do Português
Ao definir o alcance do ensino do Português (língua materna), costumam
ser duas as propostas sugeridas: a da aprendizagem de conhecimentos
declarativos sobre a língua e a da promoção de conteúdos processuais para
o uso da mesma, relacionados com a leitura, a escrita ou a oralidade. Nesta
secção, veremos como se definem os domínios do Português e, em particular, de que forma se integram os conhecimentos (meta)linguísticos na
vertente comunicativa que alguns teóricos associam à língua materna.
Neste ponto, é, assim, crucial responder à questão sobre o objeto (e
os objetivos) da aula de Português. Acerca disso, Fonseca (1994, p. 120)
sugere: “Como instituir pedagogicamente a língua em objecto de ensino-aprendizagem é, a meu ver, a pergunta fundamental que se impõe à didáctica da língua materna.” Delimitar a aula e o ensino de Português será,
então, fazer da própria língua o seu objeto (como conhecimento declarativo
e como competência) e avaliar que espaço ocupa a gramática no âmbito
dos vários domínios. Como se respondesse à pergunta anterior, Castro
(2000, p. 196) sublinha que “o objectivo central da educação linguística é
o desenvolvimento da competência comunicativa dos alunos.”
Por seu lado, na qualidade de linguista, Lopes (2005, p. 148) refere,
como “objectivo central da disciplina de Língua Portuguesa”, o de “promover o desenvolvimento da competência linguístico-comunicativa dos
alunos”. Isto traduz-se em espaços de “ensino-aprendizagem dos géneros formais e públicos do oral, da expressão escrita e da leitura”, assim
como na promoção efetiva da “competência metalinguística dos alunos.”
Daqui resulta que o ensino da língua materna possui a dupla finalidade de
promover o conhecimento formal sobre a língua e de desenvolver competências de comunicação. Um outro autor (Travaglia, 2003, p. 77) defende
que os “objetivos do ensino de língua materna” serão: “ensinar a língua,
o que resulta em habilidades de uso da língua” e “ensinar sobre a língua,
o que resulta em conhecimento teórico (descritivo e explicativo) sobre a
língua”.(5)
Colocado, assim, o problema central do ensino do Português - o dos
conteúdos a ensinar e dos objetivos a atingir - questiona-se agora como
ensinar a língua. Segundo Ferraz (2007, p. 27), é à Escola que cabe desenvolver saberes linguísticos, relativos a “conhecimentos de vocabulário, de
(5) Crystal (1992, p. 8) também já estabelecera esta distinção, precisamente ao nível do conhecimento gramatical: “Everyone who speaks English knows grammar, intuitively and unconsciously. But not everyone who speaks English knows about grammar. ‘Knowing about’
means being able to talk about what we know.”
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conjugação verbal, de domínio das estruturas gramaticais da língua, de
processos de argumentação, das regras a observar quando se escreve um
texto”, ou seja, conhecimentos que promovem as capacidades verbais de
leitura, escrita e oralidade.
Compreende-se que a gramática desempenha um papel fulcral no
ensino do Português, pese embora as dúvidas que sobre ela habitualmente
se levantam: “a) Porque ensinar gramática? b) Que lugar para a gramática
no ensino da língua materna? c) Como ensinar gramática? d) Que gramática ensinar?” (Ferraz, 2007, p. 39) Na verdade, são questões desta natureza
que se nos colocam ao abordar o ensino da língua também na perspetiva
dos MEs.
Assumindo, então, que, na aula de Português, a língua é objeto (de
conhecimento) e objetivo (da comunicação), é imprescindível procurar
uma resposta para estas questões sobre a gramática e a língua, descobrindo
percursos a seguir na sua abordagem. No quadro da sua proposta, Fonseca
(1994, p. 121), por exemplo, sustenta que “Explorar as potencialidades
da flexão da língua sobre si própria representa, além disso, para o sujeito
falante, a via por excelência para uma (re)flexão que lhe propicia o contacto com a espessura cultural da língua”.
Tendo por base estas considerações, importa agora verificar como
é articulado o conhecimento gramatical com a vertente da competência
comunicativa dos usos da língua. Diversos são os autores que sustentam
haver uma relação forte entre o saber gramatical e as competências de
oralidade, de escrita e de leitura, destacando a competência comunicativa,
como “capacidad de usar el lenguaje apropiadamente en las diversas situaciones sociales que se nos presentan cada día” (Cassany, Luna & Sanz,
1998, p. 85). Em consequência, seria tão importante para o aluno conhecer
a gramática quanto saber como integrá-la no seu discurso, isto desde o
nível da “consciência linguística” até ao “estádio de conhecimento explícito” (Duarte, 2008, p. 18), em que o falante já é capaz de refletir sobre os
diversos usos da língua.
Ao destacar o papel do saber gramatical nos desempenhos de escrita e
de leitura dos alunos, Duarte (2008, p. 9) explica também que “Parte substancial das aprendizagens escolares [se faz] através da leitura e uma parte
muito significativa da avaliação exige textos escritos”, pelo que o conhecimento explícito é mesmo “um factor de sucesso escolar”. Costa (2009,
p. 36) sublinha também que “Vários estudos mostram que há correlações
positivas fortes entre trabalho sobre consciência linguística, conhecimento
explícito da língua e desempenhos na leitura, escrita e oralidade”, pelo que

88

António Carvalho da Silva

as habilidades verbais estarão ancoradas em conhecimentos formais sobre
a língua.
Carvalho (2011), discutindo a relação da escrita com os outros domínios
do Português, sugere a sua articulação com o conhecimento explícito, com
a leitura e com a oralidade, posto que “A implicação desse conhecimento
[gramatical] no processo de escrita contribuirá para um texto melhor” e “a
leitura potencia o desenvolvimento de competências de escrita” (p. 96).
Em suma, ao definir o âmbito do ensino do Português, no qual se
transforma o conhecimento implícito (e intuitivo) em consciência e conhecimento explícito sobre a língua, é preciso reconhecer, claramente, a
existência de duas dimensões didáticas a desenvolver nas aulas: a dos conteúdos declarativos sobre língua, cultura e literatura(6) e a das capacidades
verbais ou comunicativas, materializadas nas competências de leitura, de
escrita e de oralidade. O mais vantajoso, para a aprendizagem significativa
dos alunos, pelo menos em teoria, é assumir uma visão integrada da aprendizagem da gramática e das outras habilidades linguísticas, sem, todavia,
perder a noção da complexidade da aula de língua materna, em que a própria língua é instrumento ou meio de aprendizagem, objeto e objetivo, tal
como defendeu Fonseca (1994, p. 131): “na aula de Português a língua é
simultaneamente o meio, o objecto e o objectivo.”

2. Fundamentos do ensino da Gramática na escola
Tendo, anteriormente, discutido os contornos da disciplina de Português e
verificado quais os fins que a orientam e os domínios que a delimitam, inicia-se, nesta secção, uma síntese de alguns argumentos que fundamentam
o ensino escolar da gramática.
Vilela (1993), num artigo em que se interrogava sobre “o sentido da
gramática na escola” (p. 143), sistematiza razões que validam a presença
explícita da gramática na aula de Português e que funcionam como princípios para o seu ensino:
A gramática ensina o uso correcto da língua, ensina a pensar de modo lógico,
forma o espírito, fornece um conjunto de conceitos para se compreender o
fenómeno ‘linguagem’, problematiza a norma linguística, melhora a capaci-

(6) Após a implementação das MCP de 2012, é preciso diferenciar a leitura (competência) do
conhecimento de literatura (saber), já que estas dimensões do ensino da língua se conjugam na
Educação literária, evidenciando-se, assim, que a literatura não é apenas um saber declarativo.
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dade de expressão escrita, serve de muleta para compreender textos difíceis,
aprofunda e aperfeiçoa a capacidade de comunicação. (Vilela, 1993, p. 144)

Estas razões justificam a integração do ensino formal da gramática em
todo o currículo de Português. O autor sublinha que “a gramática dá ao
estudante a capacidade de agir linguisticamente - comunicar -, de analisar
textos e suas normas, sensibilizando o aluno para a língua: como meio de
vida e de actuação” (Vilela, 1993, p. 144). Todavia, apesar de mudanças
programáticas, não foi esse o sentido que se propagou nos MEs nem nas
práticas pedagógicas, já que “o conceito mais corrente de gramática” continuava a ser, nas palavras do autor, “o sistema objetivo de regras ensinado
normativamente nas escolas” (Vilela, 1993, p. 146).(7)
Ao discutir o contexto do ensino da gramática, Duarte (1992, p. 165)
também já ressalva que “a reflexão sobre a estrutura e o funcionamento
da língua tem sido subalternizada nas aulas de Português”, sendo-lhe atribuído “um papel secundário ou meramente instrumental”. Desta forma e
mesmo aceitando, na aula de língua, o trabalho com as diferentes modalidades verbais (ouvir/falar e ler/escrever), a autora defende a gramática
como “componente autónoma”, propondo uma nova abordagem para a trabalhar nas aulas - a “oficina gramatical”.(8)
Ora, o domínio da gramática, sendo um conteúdo específico da aula de
Português, permite desenvolver no aluno competências verbais e capacidades associadas à linguagem. Daí os sentidos de “gramática” como “estudo
do conhecimento intuitivo da língua” e como “conhecimento explícito”,
que traduz o “conhecimento reflexivo e sistemático do sistema intuitivo que
os falantes conhecem e usam, bem como o conhecimento dos princípios e
regras que regulam o uso oral e escrito desse sistema” (Duarte, 2008, p. 17).
Duarte (1998, pp. 110-111) apresenta algumas razões que justificam o
ensino da gramática nas aulas de Português e questiona o facto de ela ser
considerada “um objectivo e um conteúdo subalterno”. No seu entender, há
três razões que conduziram a essa situação: a reação ao “ensino da gramática tradicional”; o domínio das “pedagogias comunicativas ‘radicais’”; e a
desorientação causada pelas “más aplicações da Linguística”.
(7) Costa (1992, pp. 226-233) distingue três modelos de gramática: o normativo (que indica
“quais as formas correctas de uso da língua”), o descritivo (cujo fim é “descrever o funcionamento da língua, independentemente da existência de uma norma”) e o formal ou teórico,
exemplificado, neste artigo, com “o modelo generativo de gramática, tal como proposto por
Chomsky (1957, 1959)”.
(8) Uma descrição detalhada das fases da Oficina gramatical será apresentada na secção seguinte
(3.) deste texto.
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Neste enquadramento, a desvalorização do saber gramatical torna-se
visível nas menores capacidades linguísticas dos estudantes, sendo necessário repensar a essência da gramática, e os objetivos que fazem dela um
domínio central do ensino de línguas. Duarte (1998, p. 112) assume que
“o conhecimento explícito da língua é uma competência nuclear a desenvolver na disciplina de Português”, resumindo, deste modo, o estatuto do
ensino da gramática: “ensinar gramática é desenvolver a consciência linguística dos alunos, através de um trabalho de sistematização do conhecimento da língua que, partindo do nível de desenvolvimento linguístico já
atingido pelos alunos, os prepare para novas aprendizagens.”
Por fim, relativamente aos objetivos que suportam o ensino da gramática, Duarte (1998, pp. 113-118) organiza-os em três categorias: objetivos
instrumentais (domínio do Português padrão, aperfeiçoamento e diversificação do uso da língua, etc.); objetivos atitudinais-axiológicos (desenvolvimento da autoconfiança linguística dos alunos e da tolerância cultural e
linguística) e objetivos cognitivos gerais e específicos, como o ensino do
raciocínio típico do método científico, desde a observação de dados até à
confirmação (ou não) de hipóteses. Verifica-se que, não apenas em termos
instrumentais, mas também ao nível cognitivo e atitudinal, é efetivamente
relevante a aprendizagem escolar da gramática de uma língua.
Também Castro (2000, p. 198) se interroga sobre os objetivos da educação linguística, referindo três dimensões em que eles se organizam:
“desenvolvimento de capacidades”, “aquisição de conhecimentos” e “promoção de atitudes”, as quais se materializam, por exemplo, em atitudes
positivas perante a leitura ou a escrita.
Posteriormente, Duarte (2008, pp. 10-16) retoma os mesmos objetivos instrumentais, atitudinais-axiológicos e cognitivos já discutidos, acrescentando apenas um novo item aos objetivos instrumentais - “Domínio
de estruturas linguísticas de desenvolvimento tardio”. Na verdade, estes
múltiplos objetivos comprovam a pertinência do ensino da gramática, isto
se a olharmos como uma competência transversal ou competência nuclear,
assim designada por Sim-Sim, Duarte & Ferraz (1997, p. 26), subjacente
ao desenvolvimento de conhecimentos, de habilidades e de atitudes perante
a língua e a linguagem.
Em síntese, ao mesmo tempo que se indicam consequências do não
ensino da gramática, evidenciam-se fins e razões que justificam um ensino
formal da língua e o desenvolvimento das competências verbais, as quais
apontam no sentido de encontrar metodologias para uma aprendizagem
integrada da gramática na aula de Português, que de seguida se discutem.

A configuração do ensino da Gramática nos novos manuais de Português do 9.º ano

91

3. Propostas didáticas para o ensino da Gramática
Enunciados os argumentos que explicam o estatuto da gramática na aula
de Português, apresentam-se, agora, percursos didáticos para ensinar gramática.(9) Referindo, primeiro, o “método natural” da gramática de Freinet
(1978), discutem-se as orientações da abordagem de Duarte (1992, 1998,
2008), para além das de outros autores (Fernández, 1987; Camps, 2006).
Conclui-se, por fim, como tais sugestões se aproximam do método científico, sendo, hoje em dia, aplicadas a diferentes disciplinas e a diversos
domínios do conhecimento.
Freinet (1978) sugeriu uma proposta, a seu tempo inovadora, de ensino
da gramática. Discutia a utilidade da gramática, questionando a sua função
instrumental: “é ou não preciso conhecer as regras de gramática para se
poder escrever correctamente?” (p. 9). Ressalvando não “afirmar que o
estudo da gramática seja absolutamente inútil”, considerava “que se pode
aprender a escrever perfeitamente sem conhecer as regras gramaticais”
(Freinet, 1978, p. 13).
O pedagogo contrapunha a “aprendizagem tradicional da ortografia” à
“tentativa experimental da língua” (Freinet, 1978, p. 19), sendo o método
natural aproximado ao princípio da aprendizagem prática (ou seja, do
“learn by doing”), em que “é falando que se aprende a falar, é escrevendo
que se aprende a escrever” (Freinet, 1978, p. 53). Concordando-se embora
com este princípio, é importante, apesar de tudo, que o aluno desenvolva
uma certa consciência da estrutura e das regras do funcionamento da língua
pelas práticas de uso.
Fernández (1987), ao discutir alguns contributos das ciências da
educação para a didática da gramática, refere que “El método de descubrimiento es una forma de aprender eminentemente activa” (pp. 67-68),
podendo seguir duas vias: a indutiva (que parte da manipulação de dados)
ou a dedutiva (que se inicia com uma hipótese, a verificar entretanto).
Há mais de duas décadas que Duarte (1992) defende a gramática como
componente autónoma da aula de língua, propondo um modelo específico
para a aprender - a “oficina gramatical” (p. 165). Um percurso didático
desta natureza exige a preparação sistemática do docente e uma participação contínua dos alunos, que assumiriam, deste modo, um papel muito
(9) Neste artigo, por opção teórica e limitações de espaço, acabou por não se fazer referência à
proposta metodológica da Pedagogia dos discursos, iniciada por Fonseca & Fonseca (1977) e
aprofundada noutros trabalhos dos autores: Fonseca (1988-1989, pp. 63-77) e Fonseca (1994,
pp. 107-115). Sobre uma proposta de articulação entre Pedagogia dos discursos e Laboratório
gramatical, veja-se Silvano & Rodrigues (2010).
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mais ativo na explicitação do seu conhecimento linguístico (implícito).
As etapas deste percurso didático são as seguintes: “(a) apresentação dos
dados, (b) descrição e compreensão dos dados, (c) exercícios de treino
e (d) avaliação” (Duarte, 1992, p. 166). Tais procedimentos podem aplicar-se, com vantagem em relação ao método tradicional, a atividades de
descoberta da estrutura e do funcionamento de uma língua.
Retomando a proposta anterior, Duarte (1998) defende um percurso
faseado e ativo, que pode ser seguido na aula de Português e adotado nos
MEs: “O ensino da gramática como actividade de descoberta” (p. 119).
Neste processo, a primeira fase, de que o professor é responsável, consiste
na organização de dados linguísticos em paradigmas relevantes; de seguida,
os alunos observam e descrevem esses dados, apontando regularidades e
fazendo generalizações que os conduzem ao conhecimento explícito de
um dado fenómeno linguístico; na terceira etapa, realizam exercícios de
aplicação das descobertas, tendo como objetivo a consolidação do conhecimento; na etapa final, realiza-se a “avaliação dos conhecimentos aprendidos sobre o tópico gramatical estudado” (Duarte, 1998, pp. 119-120).(10)
Nestes processos, pratica-se a “aprendizagem por descoberta”, definida
por Lomas (2003a, p. 292) como aquela “em que os estudantes constroem
o seu conhecimento de maneira autónoma e sem a intervenção do professor. Esta maneira de aprender exige uma atitude de busca activa através de
métodos indutivos ou hipotético-dedutivos.” Há, então, neste modelo, duas
condições fundamentais a cumprir: a construção autónoma (mas guiada)
do conhecimento e uma postura (ativa) de descoberta pelos alunos. Se este
percurso didático for bem executado, haverá sempre vantagens em continuar a alargá-lo a outras disciplinas. Como refere Duarte (1998, p. 120), o
próprio estudo da gramática promove “nos alunos a utilização de processos cognitivos e da metodologia envolvidos nas atividades de descoberta
e resolução de problemas recrutados em muitas outras disciplinas curriculares.”
Entretanto, tese idêntica é defendida por Lopes (2005, p. 150), ao discutir o papel da linguagem na definição do que é especificamente humano
(“conhecer, pensar, agir, argumentar e sentir”) e ao precisar a função cognitiva do conhecimento metalinguístico, pois “Também do ponto de vista
cognitivo geral e de aplicação transversal se justifica a reflexão metalinguística, já que ela exercita processos mentais usados em qualquer área
(10) Em Duarte (2008, pp. 18-19), este percurso de quatro fases é alargado, na perspetiva do
Laboratório gramatical, num conjunto de sete etapas, que começa com a formulação de uma
pergunta ou de um problema e termina com a avaliação das aprendizagens realizadas.
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científica: observação de dados, detecção de regularidades, resolução de
problemas, validação de hipóteses.”
Assim, quer o percurso da descoberta quer o da resolução de problemas
podem, com vantagens para a aprendizagem dos alunos, ser utilizados não
só no quadro do conhecimento gramatical em Português, mas também nas
aprendizagens de diferentes áreas científicas e nas mais diversas disciplinas
escolares. Em Duarte (2008), reforça-se precisamente que um dos objetivos
fundamentais do ensino da gramática está relacionado com a “aprendizagem do método científico”, isto se a “reflexão sobre a língua, [for] orientada
pelo professor como uma actividade de descoberta” (p. 16). A autora insiste
na proposta de atividades que sigam o método do “laboratório gramatical” e
que desenvolvam nos alunos um “‘olhar de cientista’” (p. 18).
Camps (2006, p. 31) também propôs uma metodologia de ensino da gramática, as “Secuencias didácticas para aprender gramática (SDG)”, que se
desenvolve em três fases: definição da tarefa centrada na descoberta; desenvolvimento do trabalho através da observação e recolha de dados; relatório
e avaliação - conclusões. O percurso das SDG é, simultaneamente, “una
actividad de investigación” e “una actividad de aprendizaje”, as quais auxiliam na construção do conhecimento dos alunos (Camps, 2006, pp. 33-34).
Poderá dizer-se que o mais significativo destas propostas é o facto de
a aprendizagem se basear na pesquisa e implicar a participação ativa dos
alunos, numa forma distinta do ensino tradicional, assente na realização de
exercícios de treino de uma gramática repetida e memorizada. Verifica-se,
ainda, que estas propostas, com algumas adaptações, podem ser aplicadas
nos manuais e nas aulas de Português,(11) desde que as atividades gramaticais não se limitem às duas últimas etapas da descoberta (aplicação e avaliação dos itens), numa lógica didática que não possibilita a compreensão
da estrutura e do funcionamento da língua. Mesmo adotando aqui a proposta da aprendizagem pela descoberta, convém ressalvar que, no ensino
das línguas e no caso da gramática, é fundamental que não se assuma uma
“metodologia única”, pois “o ensino de gramática é plural” (Travaglia,
2003, p. 9).
(11) Num livro de Português para o 3.º ano (Alfa. Português 3), a secção de gramática intitula-se
“Laboratório gramatical” e o seu objetivo é a “Explicitação, sistematização e aplicação das
regras do conhecimento explícito da língua de uma forma contextualizada” (Lima, Barrigão,
Pedroso & Rocha, 2015, p. 3). De facto, em certas atividades, conduz-se o aluno à explicitação das regras gramaticais (cf. Duarte, 1992, 1998), como se vê numa sequência sobre
os nomes: a) leitura e observação de palavras; b) caracterização de frases e organização de
dados; c) identificação da categoria e das regras associadas; d) síntese da informação (Lima,
Barrigão, Pedroso & Rocha, 2015, p. 84).
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Em síntese, nestes percursos de aprendizagem, pretende-se, acima de
tudo, que os alunos exercitem a sua capacidade de reflexão linguística.
Nessa medida, os novos MEs do 9.º ano deveriam incorporar (já) atividades que contribuíssem para a explicitação de conhecimentos sobre a língua
e para a sistematização das diferentes competências verbais.

4. Conceções sobre Gramática nos programas oficiais
Verificou-se, até aqui, como, em resposta a dois objetivos nucleares (cognitivos e instrumentais), a aprendizagem da gramática tem sido associada,
em termos teóricos, a percursos fundados no método da descoberta e de
iniciação à pesquisa científica.
Nesta secção, analisando, globalmente, os programas oficiais de Português dos últimos anos, define-se de que modo aparece integrada a gramática entre os outros domínios do ensino do Português. No sentido de
decifrar visões sobre o conceito de gramática e de explorar princípios do
seu ensino, percorrem-se os textos reguladores de Português, do 3.º ciclo,
publicados em 1991, 2001, 2009 e 2012, sendo este o texto das MCP.
No primeiro dos documentos, o Programa de Língua Portuguesa de
1991, salienta-se um objetivo relativo ao Funcionamento da Língua: “Apropriar-se, pela reflexão e pelo treino, de conhecimentos gramaticais que
facilitem a compreensão do funcionamento do discurso próprio e de outros
discursos” (Ministério da Educação, 1991, p. 54). Neste sentido, a aprendizagem da gramática resulta de processos de conhecimento que conduzem,
naturalmente, a um saber sobre a organização de discursos, orais ou escritos.
Institui-se, assim, uma perspetiva mais prática de contacto direto com os
usos da língua, distinta da visão tradicional de memorização de regras.
Na identificação dos “conteúdos nucleares” do ensino da língua, referem-se as competências de “Comunicação oral”, “Leitura” e “Escrita”
(Ministério da Educação, 1991, p. 55), às quais se associa a dimensão transversal do “Funcionamento da Língua”. Sendo este “um módulo autónomo”,
segundo Duarte (1991, p. 57) ele “Esgota-se na listagem de conteúdos gramaticais, que surgem completamente desarticulados dos restantes módulos
e que não são acompanhados de quaisquer propostas de actividades.”
Uma década depois, o Currículo Nacional do Ensino Básico de 2001(12)
emerge como documento orientador para todo o Ensino Básico, definindo
(12) O Currículo Nacional do Ensino Básico vigorou uma década (2001-2011), mas deixou de
“constituir documento orientador do Ensino Básico em Portugal”, na sequência do Despa-
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as competências a desenvolver no currículo. No caso do Português, é de
destacar o princípio de que “o domínio da língua portuguesa é decisivo
no desenvolvimento individual, no acesso ao conhecimento, no relacionamento social, no sucesso escolar e profissional e no exercício pleno da
cidadania.” (Duarte, Sim-Sim & Ferraz, 2001, p. 31)
Estas razões confirmam o papel crucial da aprendizagem da língua e,
por inerência, do conhecimento gramatical. De facto, a disciplina de língua materna tem um cariz especial, pois está implicada no sucesso escolar e profissional dos alunos. Para tal, contribuem as cinco competências
específicas incluídas nesta disciplina: compreensão do oral, expressão oral,
leitura, expressão escrita, conhecimento explícito. É de destacar o facto de,
na definição da expressão oral e da expressão escrita, se referir que as produções linguísticas (orais e escritas) devem estar “conformes à gramática
da língua”. A gramática é entendida como um “conhecimento reflectido,
explícito e sistematizado das unidades, regras e processos gramaticais da
língua” (Duarte, Sim-Sim & Ferraz, 2001, p. 32). Sublinhe-se ainda que o
conhecimento explícito, o qual carece de reflexão e de instrução formal, se
complementa com o conhecimento implícito, este resultante do processo
natural de aquisição da linguagem.
Em 2009, foram publicados os novos Programas de Português do
Ensino Básico. Da sua introdução, destacam-se dois aspetos marcantes
para o ensino do Português: um apelo a “uma presença efetiva dos textos literários no ensino da língua” e uma referência à “necessidade de se
acentuar, no ensino do Português, uma componente de reflexão expressa
sobre a língua, sistematizada em processos de conhecimento explícito do
seu funcionamento” (Reis, 2009, p. 5). Este texto sublinha, pois, o papel
primordial do texto literário e do conhecimento gramatical, sendo estas
duas dimensões prioritárias no ensino da língua materna.
Destaca-se no programa, por outro lado, a importância de certas competências gerais (como o “conhecimento declarativo”), das competências
linguístico-comunicativas (orais e escritas) e daquelas que mais interessam
à aprendizagem da língua - “As competências específicas implicadas nas
atividades linguísticas”: a compreensão do oral, a expressão oral, a leitura,
a escrita. Por fim, a gramática (ou conhecimento explícito da língua) “permite o controlo das regras e a selecção dos procedimentos mais adequados
à compreensão e à expressão, em cada situação comunicativa” (Reis, 2009,
pp. 15-16).
cho N.º 17169/2011, de 23/12, assinado pelo então Ministro da Educação e Ciência, Nuno
Arrobas Crato.
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Ainda no âmbito destas orientações programáticas, sublinha-se “a exigência do chamado conhecimento explícito da língua, nos vários estádios
de desenvolvimento do ensino e da aprendizagem da língua e tendo em
vista o ensino da gramática” (Reis, 2009, p. 19). Em suma, de múltiplas
formas e em diversos contextos, afirma-se nestes programas o valor intrínseco do conhecimento explícito e a importância de uma autonomia que o
saber gramatical deve assumir enquanto objeto de ensino e de aprendizagem formal.
Um texto orientador recente - as Metas Curriculares de Português - foi
aprovado em 2012 e passou a constituir referência do sistema de ensino,
dos processos de avaliação (sobretudo externa), assim como da conceção
de MEs. As MCP foram elaboradas, como se reconhece na sua introdução,
a partir dos Programas de 2009 e com a intenção de auxiliar os professores
na definição das “melhores estratégias de ensino”. Ainda nessa introdução
das Metas indicam-se as cinco dimensões de ensino da língua no 3.º ciclo:
Oralidade, Leitura, Escrita, Educação Literária e Conhecimento Explícito
da Língua, “agora designado Gramática”. Na explicação da área gramatical, esclarece-se: “No domínio da Gramática, pretende-se que o aluno
adquira e desenvolva a capacidade para sistematizar unidades, regras e
processos gramaticais da nossa língua, de modo a fazer um uso sustentado
do português padrão nas diversas situações de Oralidade, da Leitura e da
Escrita” (Buescu, Morais, Rocha & Magalhães, 2012, pp. 4-6).
Sendo este o princípio orientador do ensino e da aprendizagem da gramática, porque assim definido nas MCP, seria normal que os MEs, que se
dizem elaborados “de acordo com as Metas”, já evidenciassem as marcas
destas mesmas orientações, como a seguir se procurará verificar. Todavia, reconhecendo ter havido, a nível nacional, “um sério problema com o
ensino da gramática”, Costa (2009, p. 34) salienta que uma das causas do
mesmo teve a ver com o facto de “o ensino da gramática, quando feito, não
ter sido feito de forma articulada ou interagindo com outras competências.”
Há, pois, que verificar atentamente se tal (não) aconteceu nas atividades
dos MEs que passamos a analisar seguidamente.

5. Perspetivas de análise dos manuais de Português
Foram, até este momento, realizados movimentos de exploração mais
teórica, no sentido de enquadrar esta investigação: descrever o ensino do
Português e os seus domínios; analisar os fundamentos do conhecimento
gramatical nas aulas de Português; sistematizar propostas sobre métodos
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de ensino da gramática; verificar os conceitos e objetivos do ensino da
gramática, presentes nos textos oficiais.
Analisando um ME, Castro (1999, p. 189) considera que “Os manuais
escolares são objectos particularmente complexos, característica para que
contribuem decisivamente a rede de relações intertextuais em que estão
posicionados”. Sabendo dessa complexidade e da sua diversidade de recursos, há que definir algumas perspetivas de análise. Inicia-se, pois, o estudo
exploratório de um corpus de MEs de Português do 9.º ano, nestas etapas:
justificação da análise de manuais; apresentação de dimensões de análise;
delimitação do corpus; identificação dos objetivos e das operações analíticas; síntese e discussão dos resultados, relativos aos discursos, contextos,
operações linguísticas e conteúdos de gramática. Em todas estas dimensões, os manuais foram estudados numa perspetiva descritiva, comparativa e explicativa, seguindo as três fases da análise de conteúdo de Bardin
(2004, p. 89): “1) a pré-análise; 2) a exploração do material; 3) o tratamento dos resultados, a inferência e a interpretação”.

5.1. Justificação da análise de materiais didáticos
Os materiais didáticos assumem, quase sempre, uma função central no processo de ensino e de aprendizagem das diferentes disciplinas escolares. Por
isso mesmo, os manuais constituem uma fonte válida de informação sobre
conceções pedagógicas e opções didáticas.
Estabelecendo a ponte entre o currículo, o programa e as práticas dos
professores, os MEs desempenham um papel relevante nas aulas de língua
e na resposta às exigências dos exames. Tem, pois, sentido a chamada de
atenção de Lomas (2003b, p. 271): “Frequentemente o que se faz na aula
depende não só do que está enunciado no currículo e do que se escreve
na programação didática mas também do uso (e abuso) de determinados
materiais didáticos”.
Num quadro assim definido, importa descobrir em que medida estão os
professores - auxiliados por manuais adequados - habilitados a desenvolver
com os alunos atividades nas quais estes pratiquem as dimensões processuais da educação linguística: comunicar oralmente e por escrito, saber ler
criticamente textos e, como nesta análise se evidenciará, procurar refletir
sobre o funcionamento da língua.
Nesse sentido, podendo analisar os manuais em duas perspetivas - com
um olhar crítico, vendo neles um instrumento condicionador dos professores; ou numa visão compreensiva da função que desempenham na fixação
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de saberes e no apoio às práticas pedagógicas, seguir-se-á predominantemente esta última, sobretudo para compreender melhor como são organizados os processos de aprendizagem pela reflexão e pela descoberta.
O problema é que alguns MEs podem fazer passar uma conceção
reprodutora do ensino e, no caso da aprendizagem da gramática, limitar os
conteúdos a transmitir aos alunos àquilo que é proposto nos próprios livros
escolares, tal como já sugerira Vilela (1993, pp. 158-159):(13)
A ideia que vigora entre os professores de língua é a de que a gramática a
aprender e a ensinar é a que está nos livros de leitura ou nos compêndios de
gramática e não mais. Professores e alunos pensam que esgotam o tema e o
programa lendo ou dando o que os autores ‘servem’ nos manuais.

Verifica-se, pois, que os conteúdos selecionados pelos MEs, cumprindo
as orientações programáticas, serão os suficientes para atingir os objetivos
do ensino explícito da língua, mesmo que a essência do trabalho pedagógico do professor seja o de selecionar conteúdos de ensino, preparar atividades de aprendizagem e realizar a avaliação formativa dos seus alunos.
Choppin (1992, pp. 18-21), ao analisar o estatuto dos MEs, assinala
que eles podem ser vistos como produto de consumo, suporte de conhecimentos escolares, veículo ideológico e cultural, instrumento pedagógico,
que reflete as tradições ou as inovações escolares. É precisamente nesta
última perspetiva (a pedagógica) que se analisarão aqui os manuais selecionados. Se se tiver em conta a sua complexidade e, também, a sua natureza diversa em termos comerciais, científicos, culturais e pedagógicos,
aceitar-se-á a pertinência da análise dos novos MEs, sobretudo os que marcam momentos de mudança, como estes, associados às MCP de 2012. Foi
esse, naturalmente, o objetivo central da análise realizada.

5.2. Dimensões analíticas dos manuais de Português do 9.º ano
Dada a diversidade de possíveis abordagens dos MEs e justificada a sua
escolha para objeto deste estudo específico, é de sublinhar que o manual
pode revelar visões sobre o papel da linguagem e sobre o ensino da(s)
língua(s) e, ao mesmo tempo, incluir atividades que denunciam conceções
particulares acerca do ensino e da aprendizagem da gramática. De facto,
(13) Reforçando a sua ideia sobre este tema, Vilela (1993, p. 166) considerava que “Os autores de
manuais fazem mau serviço em fornecer uma gramática ‘menor’: seria melhor não fornecer
nenhuma gramática, obrigando os professores a procurar (ou elaborar) uma gramática adequada”.
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“os materiais didáticos são também a expressão de uma determinada conceção do ensino e da aprendizagem, assim como, no nosso caso, de uma
determinada conceção da linguagem e da educação linguística e literária”
(Lomas, 2003b, p. 271).
Precisamente nesse sentido e para perceber melhor o que ocorrerá no
domínio da gramática e em possíveis aulas de Português decorrentes destes
manuais, analisam-se, de seguida, os discursos introdutórios (o que dizem)
e as opções práticas (o que sugerem e o que fazem) de três novos MEs de
Português do 9.º ano. Por serem novos os manuais e por resultarem de um
processo de avaliação e certificação recente, verificar-se-á uma eventual
transformação de algumas sugestões práticas para o ensino da gramática,
cuja análise seria, naturalmente, mais completa se se comparassem versões
anteriores de MEs.
Tal significa que as duas principais dimensões analíticas deste estudo
dizem respeito, a primeira, à leitura dos textos de abertura dos manuais, e a
segunda à análise sistemática ou por amostragem dos contextos, das atividades ou operações didáticas, e dos conteúdos gramaticais, que se podem
identificar nas sequências didáticas dos diferentes manuais. Nesta segunda
dimensão, serão usadas categorias emergentes orientadoras da análise ou,
em alternativa, categorias já utilizadas em outros estudos (Silva, 2008).

5.3. Delimitação do corpus para análise: dos manuais às atividades
de gramática
De nove MEs de Português do 9.º ano lançados em 2013/14, foram escolhidas três publicações desse nível escolar. Estes três manuais são de editoras diferentes e certificados por entidades distintas, sendo uma amostra
seletiva dos manuais então adotados e dos de mais fácil acesso nas escolas
nacionais. O corpus para esta análise de carácter qualitativo ficou constituído pelos seguintes exemplares, na sua versão do professor:
ME 01 - Diálogos 9 (Manual + Guia do Professor), Português, 9.º
ano de Fernanda Costa, Olga Magalhães & Vera Magalhães. Porto:
Porto Editora, 2013, 320 pp.;
ME 02 - Novas Leituras 9 (Edição do Professor), Português, 9.º ano de
Alice Amaro. Porto: Edições Asa II, 2013, 287 pp.;
ME 03 - P9 (Manual do Professor), Português, 9.º ano de Ana Santiago & Sofia Paixão. Lisboa: Texto Editores, 2013, 297 pp..
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Para além dos livros do professor (agora referidos como ME 01, ME
02 e ME 03), cada um destes manuais inclui também um caderno de atividades dedicado, quase em exclusivo, a exercícios sobre conteúdos gramaticais reportados às atividades do manual.
Além disso, nestes três manuais há apêndices finais, intitulados “A
minha gramática” (ME 01), “Suporte gramatical” (ME 02), “Guia gramatical” (ME 03), que constituem gramáticas breves, isto é, exposições seletivas dos conteúdos gramaticais trabalhados nos MEs.
Estão, assim, identificados os três espaços em que é patente o ensino
da gramática: ao longo do manual (nas secções específicas denominadas
“Gramática”), nos apêndices do manual e nos cadernos de exercícios. O
domínio da gramática ocorre, então, em três contextos distintos: de modo
próximo, no quadro das atividades didáticas associadas aos textos, em que
se procede à aplicação dos conteúdos gramaticais; de modo complementar,
nos apêndices finais do manual, onde se explicam tais conteúdos; de modo
autónomo, nos cadernos de atividades, em que se faz a sistematização e/ou
aplicação dos itens gramaticais.
Apesar do natural interesse em analisar estas três formas de abordar
o domínio da gramática nos MEs, neste estudo exploratório dedica-se
uma especial atenção às atividades gramaticais existentes no corpo dos
manuais. A opção por este estreitamento do corpus justifica-se não só pelos
limites deste texto, mas também por, assim, se optar pela forma mais habitual de apresentar a gramática nos manuais. Entretanto, no sentido de precisar o modo como se organizam os manuais, convém sublinhar que eles
estão divididos em capítulos (textos narrativo, dramático, épico e lírico) ou
unidades didáticas (UDs), organizadas estas, por sua vez, em sequências
didáticas (SDs), que correspondem a uma associação entre texto(s) e atividades sobre os domínios da língua (leitura, oralidade, escrita e gramática).
A estrutura típica destas SDs indicia como estarão, normalmente, organizadas as aulas de Português.

5.4. Objetivos e operações de análise do domínio gramatical
Selecionado o conjunto de manuais que será analisado e definidos aí os
espaços de gramática - por si só significativos - em que podem ocorrer
operações de exposição (nos apêndices gramaticais) ou de aplicação gramatical (nos cadernos de exercícios), torna-se ainda necessário justificar a
opção pelo estudo principal das atividades gramaticais (de aplicação gramatical) incluídas na estrutura interna dos manuais.
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Acima de tudo, é no contexto das SDs que a gramática pode ocorrer de modo mais natural e de forma (dita) integrada, ou seja, associada
(ou não) aos restantes domínios, cumprindo um dos objetivos que tanto
os documentos reguladores quanto os textos teóricos referem - a função
instrumental e o seu papel transversal. Falta saber, porém, se se constrói,
efetivamente, uma relação de implicação entre o domínio da gramática e a
leitura, a escrita ou a oralidade. A partir daí, será possível determinar a conceção e a forma da gramática nas propostas de aula de língua, concebidas e
divulgadas pelos autores destes três MEs.
Partindo destes princípios e tomando por objeto os três livros de Português de 2013, a questão de investigação orientadora desta análise será:
Que configuração apresentam os novos MEs de Português do 9.º ano em
termos de discursos, contextos, atividades e conteúdos da gramática? Para
responder à pergunta, os objetivos a considerar serão os seguintes:
(i) Apresentar os discursos introdutórios dos manuais sobre o ensino
da gramática;
(ii) Confrontar os distintos contextos (aplicação ou exposição) da gramática nos MEs;
(iii) Definir a natureza das operações (meta)linguísticas (reconhecimento, produção ou explicitação) evidenciadas nas SDs destes
manuais de Português;
(iv) Caracterizar, segundo as áreas gramaticais (morfologia, sintaxe,
semântica, etc.), os conteúdos subjacentes às atividades propostas
pelos manuais.
Mesmo que outras dimensões analíticas pudessem aplicar-se a estes
manuais (por exemplo, avaliando como é associada a gramática complementar dos anexos à gramática autónoma dos cadernos), neste momento
estas são as dimensões mais relevantes para a definição do estatuto e da
natureza da gramática nos novos MEs de Português do 9.º ano.

5.5. Síntese de dados e interpretação dos resultados
Como foi referido, os MEs podem ser analisados em duas dimensões: nos
seus discursos e quanto às suas práticas. Quer uns quer outras podem revelar aos professores novas teorias e novas abordagens de ensino da gramática para as suas aulas. Começando pelos discursos, verificou-se que estes
manuais não incluem um texto de apresentação (introdução ou prefácio),
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pelo que só através de outros elementos é que se acede às conceções dos
autores. Foi, por isso, analisando os documentos de publicitação do projeto
ou de apresentação do manual que se chegou à caracterização do domínio
da gramática e à indicação dos seus objetivos.
No ME 01 (p. II), na apresentação das atividades associadas aos textos, explica-se que o domínio da gramática inclui “exercícios gramaticais
em articulação com a leitura e a escrita”. No ME 02 (p. 3), na explicitação das sequências e sobre a gramática, pode ler-se: “Ao longo do manual
encontras exercícios variados que, de forma gradual e sistematizada, te
permitirão progredir no domínio de outras competências”. Por fim, no ME
03 (p. I), ao enunciar as marcas do projeto integral, os seus responsáveis
destacam: “A articulação cuidada dos diferentes domínios de referência
das Metas Curriculares - leitura, escrita, oralidade e gramática”.
Destas proposições, deduz-se que é intenção dos autores destes manuais
realizar um ensino integrado da gramática, potenciador do desenvolvimento
de competências verbais. Todavia, pela forma como estão ordenados, nos
índices dos manuais, os itens das SDs, parece que os domínios programáticos (leitura, escrita, oralidade, gramática) surgirão isoladamente, sem
interdependência, até porque os títulos das secções (correspondentes aos
diferentes domínios) distinguem-nos e separam-nos.
É, pois, nas sequências de textos e de atividades dos manuais que se
confirmará se a conceção didática do ensino integrado é (ou não) aplicada.
Neste parâmetro, os três MEs parecem semelhantes, já que incluem as
mesmas formas de abordar a gramática: nas SDs, na estrutura interna do
manual (como aplicação); num anexo final (de exposição); e no caderno
de atividades (novamente de aplicação). Nestes manuais, com os mesmos
espaços de gramática, ocorrem idênticas abordagens da mesma, ou seja,
pela aplicação e pela exposição. Os seus autores sugerem sempre a consulta dos anexos de informação gramatical, ou do caderno de atividades,
para “exercitar e aprofundar os conteúdos gramaticais” (ME 02, p. 3). Tal
associação entre as atividades centrais e as exposições anexas traduz uma
necessidade de explicar aos alunos os conteúdos que foram (previamente)
aplicados ou, igualmente, a remissão para sínteses que os podem auxiliar
no seu estudo.
Perante estes factos, convém indagar os dois princípios que os autores
dos MEs enunciaram nos seus discursos: o papel do saber gramatical no
desenvolvimento das competências verbais e a articulação entre os diferentes domínios do ensino da língua. Será, assim, possível verificar metodologias que se aproximem da aprendizagem pela descoberta.

A configuração do ensino da Gramática nos novos manuais de Português do 9.º ano

103

O ME 01 inclui, nas SDs, uma secção autónoma de atividades de gramática, após as questões de leitura, oralidade ou escrita. Tem um anexo
intitulado “A minha gramática” (pp. 271-320), no qual predomina a exposição de conteúdos e um Caderno de Atividades (96 pp.), com exercícios
de gramática. Ao longo do manual, as secções de gramática estão identificadas (pelo seu título) e as questões gramaticais não surgem associadas à
escrita nem à leitura, constituindo identificação ou revisão de conteúdos, os
quais são explicados no anexo final. No livro auxiliar, a gramática é objeto
de aplicação, mas não de implicação com os outros domínios.
O ME 02 também integra três espaços dedicados ao mesmo domínio: uma secção de “Gramática”, presente nas SDs; um anexo intitulado
“Suporte gramatical” (pp. 242-287); e um Caderno de Exercícios (80
pp.).(14) Estes elementos servem, respetivamente, para fazer a aplicação, a
explicação e, de novo, a aplicação das categorias gramaticais. Desta forma,
parece seguir-se, normalmente, um percurso de aprendizagem não habitual, pois os conteúdos de gramática aplicam-se primeiro,(15) depois explicam-se (no apêndice) e, por fim, aplicam-se ou aprofundam-se (no caderno
de atividades), quando já foram trabalhados no corpo do manual.
O ME 03 apresenta os mesmos três espaços: uma secção do domínio gramatical, existente ao longo do manual; um anexo intitulado “Guia
gramatical” (pp. 251-297); e um Caderno de Atividades (103 pp.). Estes
vários contextos servem, igualmente, para realizar a aplicação, a explicação e uma nova aplicação dos conteúdos gramaticais.
Verificou-se, portanto, nestes três MEs, que as atividades de gramática (colocadas sempre em secções autónomas) não estão articuladas com
os outros domínios, logo não resulta daí, como se esperaria, um ensino
integrado da gramática.(16) O saber gramatical autónomo no seu espaço,
não interage, de facto, com os outros domínios e não estará ao serviço do
desenvolvimento das competências verbais. Deste confronto, também se
(14) No ME 02, no Caderno de Exercícios (p. 1), reafirma-se uma relação entre gramática e competências verbais: “Pretende-se a aplicação, sistematização e consolidação das aprendizagens
dos alunos no domínio da Gramática, que lhes permitirão desenvolver e aperfeiçoar o seu
desempenho na Leitura, Oralidade e Escrita”.
(15) Neste manual, que inclui 25 SDs com questões de gramática, são aí intercaladas 16 caixas de
texto com o título “Recorda” (cf. ME 02, por exemplo, pp. 25, 29, 39, 53, 61, 104, etc.) que
servem para explicar conteúdos já aprendidos em anos anteriores e que estão a ser aplicados.
(16) As cinco únicas exceções a esta tendência acontecem no ME 03, em que, através de títulos
combinados, a gramática surge associada a outros domínios: Leitura (pp. 96 e 238), Oralidade (pp. 100 e 237), Escrita (p. 111), mesmo que, quase sempre, as questões de cada um
dos domínios não estejam realmente implicadas umas nas outras, persistindo, por isso, o seu
carácter tendencialmente autónomo.
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pode concluir que os conteúdos gramaticais não são objeto de observação,
de análise nem de descoberta ativa pelos alunos. Pelo contrário, o que eles
fazem é a mera aplicação (ou avaliação), seguida da (eventual) consulta de
uma “gramática breve”, colocada mesmo no final do manual.
O sério problema é que, como refere Costa (2009, p. 37), este é um
“falso ensino da gramática em contexto de uso”, no qual “é apresentado
um texto com um conjunto de perguntas de interpretação e uma ou duas
perguntas de gramática, no final, que em nada contribuem para um melhor
desempenho na leitura do texto.” Se há vários contextos de ocorrência da
gramática, o percurso didático que os une parece bastante ténue: isolamento da gramática; aplicação antes da sua explicação; reconhecimento
sem descoberta; e um discurso que não se cumpriu - o de que a gramática
estaria ao serviço das competências verbais.
Entretanto, para aprofundar a análise anterior, realizou-se um estudo
das operações linguísticas implicadas nas diversas questões gramaticais.
Refira-se, antes de mais, que, no ME 01, de um total de 42 SDs delimitadas, há 21 delas (50%) que apresentam uma secção de gramática. No ME
02, em 37 SDs, surgem 25 blocos de exercícios gramaticais (68%). Por fim,
no ME 03, existem 28 (67%) secções de gramática num total de 42 SDs.
Assim, ao todo, nestes três MEs e nas suas 121 SDs, encontramos um total
de 74 secções gramaticais (61%), o que não deixa de ser significativo do
relevo que à gramática se atribui nos manuais.
Importava, pois, verificar o tipo de operações linguísticas subjacentes
às várias perguntas de gramática presentes nessas 74 secções. Partindo de
três categorias já utilizadas (Silva, 2008, pp. 284-286) e que se traduzem
em operações de reconhecimento (identificação ou classificação de dados),
de produção (construção de enunciados, aplicando regras gramaticais) ou
de explicitação (reflexão e explicação metalinguística de conhecimentos),
procedeu-se, então, à identificação e à análise de todas as perguntas das
SDs.
Verificou-se existir um total de 343 questões sobre conteúdos gramaticais. Os resultados obtidos, que se apresentam na Tabela 1, espelham em
parte o que é a gramática escolar: muitas operações de reconhecimento
(cerca de 74%), algumas de produção (17%) e raras de explicitação (9%),
ou seja, das que estarão perto de uma aprendizagem mais ativa e exigente.
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Tabela 1. Operações linguísticas subjacentes às questões gramaticais dos manuais

Operações
linguísticas:

Reconhecimento

Produção

Explicitação

Total

ME 01

54

10

3

67

ME 02

74

24

3

101

ME 03

125

24

26

175

TOTAIS

253

58

32

343

73,8%

16,9%

9,3%

100%

%

Mesmo assim, há que relevar que os três manuais têm um número diferente de questões: o ME 01 inclui 67; o ME 02, 101; e o ME 03, 175, ou
seja, quase o triplo do ME 01. Em termos quantitativos, estes manuais atribuem um valor distinto ao domínio da gramática e, no ME 01, haverá uma
ocorrência demasiado reduzida de questões gramaticais.
Todavia, o resultado mais significativo tem a ver com um predomínio
muito marcado das operações de reconhecimento (identificação de dados),
que correspondem a um total de 73,8% das operações cognitivas implicadas nas atividades de gramática, em que se tende a realizar uma certificação
da existência do conhecimento gramatical. Vejam-se estes três exemplos:
(1) “4. Indica a palavra que refere o todo (holónimo) relativamente às palavras de cada grupo.” (ME 01, p. 27)
(2) “3. Divide e classifica as orações das frases a seguir apresentadas.”
(ME 02, p. 43)
(3) “1. Identifica os nomes e o adjetivo presentes na frase seguinte.” (ME 03,
p. 36)

Nestes situações, realmente muito repetidas ao longo dos três MEs,
aquilo que o aluno terá de fazer é indicar, identificar, classificar ou selecionar (a partir dos seus eventuais conhecimentos prévios de gramática) dados
que fazem parte da terminologia gramatical oficial.
No caso das operações de produção, o aluno já tem de utilizar ou de
aplicar determinadas categorias e/ou regras gramaticais, transformando
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frases ou realizando uma produção linguística (escrita), normalmente de
curta dimensão e de um grau de exigência médio.
(4) “2.1. Reescreve a última frase de modo a que o sujeito seja indeterminado.” (ME 01, p. 63)
(5) “2.1. Transforma o discurso indireto em discurso direto, tal como no exemplo.” (ME 02, p. 39)
(6) “3. Escreve uma frase sobre o conto em que utilizes os advérbios conectivos ‘primeiro’, ‘depois’ e ‘seguidamente’.” (ME 03, p. 45)

Nas operações de explicitação, ao aluno é exigido que demonstre ou
explicite um determinado fenómeno gramatical ou uma regra específica
que está aplicada num certo texto ou em alguns enunciados. Deste modo, já
se realiza a observação de dados e a explicitação de regularidades linguísticas, correspondentes a fases de trabalho laboratorial do percurso da aprendizagem pela descoberta. Vejam-se, pois, os exemplos que se seguem:
(7) “2. Nas segmentos [sic] seguintes do conto, os pronomes pessoais destacados encontram-se colocados antes das respetivas formas verbais. Justifica essa posição em cada caso.” (ME 01, p. 49)
(8) “2.2. Conclui acerca da posição do pronome adjacente ao verbo, quando a
frase se encontra na negativa.” (ME 02, p. 29)
(9) “2.4. Explicita as regras quanto à flexão do adjetivo em género e número
que tiveste de respeitar no exercício anterior.” (ME 03, p. 36)

Em síntese, pela quantidade e pela qualidade das operações que os alunos realizam ao utilizar estes MEs parece perceber-se que o (dito) ensino
tradicional da gramática, centrado na memorização de nomenclatura e na
aplicação de regras, se manterá quase inalterado. A presença residual de
operações de explicitação e de produção não será suficiente para comprovar uma necessária alteração de conceções e de práticas, que poderiam ser
executadas através de atividades experimentais, de observação e de aprendizagem pela descoberta. Todavia, estas ilações, como referido, carecem
de um confronto com versões anteriores de MEs.
Por fim, interessava caracterizar as áreas gramaticais que estão presentes nos mesmos manuais, no sentido de compreender se outra conceção tradicional de gramática (centrada em conteúdos morfossintáticos) se
mantinha ou se, talvez nesse aspeto, teria havido alguma possível alteração
quanto aos conteúdos gramaticais predominantes. Dessa segunda análise
quantitativa resultou a Tabela 2.
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Tabela 2. Áreas da gramática predominantes nas sequências didáticas dos manuais

Áreas da
gramática:

Sintaxe

Morfologia

Semântica

Outras

Total

ME 01

11

04

02

04

21

ME 02

14

04

02

05

25

ME 03

10

10

01

07

28

TOTAIS

35

18

05

16

74

47,3%

24,3%

6,8%

21,6%

100%

%

Destes dados, evidencia-se, acima de tudo, que as atividades de gramática, como vem sucedendo, se centram nas áreas da sintaxe e da morfologia,
ou seja, em operações de análise sintática e de classificação morfológica.
São mais de 70% as secções nas quais predominam os exercícios morfossintáticos, que levarão os alunos a apreender uma visão reduzida da
organização dos textos e dos discursos, pois só exercitam categorias como
a palavra ou a frase.
Mesmo com diversos espaços dedicados à gramática, a verdade é que,
nas SDs dos manuais analisados, é mobilizada uma visão menor da gramática escolar e uma proposta de gramática quiçá menos exigente, por levar
à memorização e repetição de nomenclatura, em que o falante não treina a
observação e a análise de dados linguísticos. Talvez um estudo mais diversificado destes MEs conduzisse a outros resultados, mas, nesta fase, as conclusões que se podem retirar foram sendo enunciadas e apresentam-se, em
síntese, na secção subsequente. Em todo o caso, esta análise específica e
os resultados obtidos não invalidam, de modo algum, a deveras relevante
função escolar dos manuais, nem põem em causa a atualidade e as diversas
qualidades científico-pedagógicas que os três MEs aqui analisados naturalmente evidenciam.

6. Algumas conclusões preliminares
Ao iniciar este texto, lançamos a hipótese de, a partir de 2012, o ensino da
gramática na escola poder ter sido objeto de uma reconfiguração, em virtude da implementação das Metas Curriculares de Português e da adoção
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de novos livros de Português no Ensino Básico. Agora é o momento de, na
sequência da discussão teórica e da análise específica de três MEs do 9.º
ano, deduzir algumas conclusões preliminares que confirmem (ou não) tal
princípio e que nos animem na busca persistente do “mito da gramática
perfeita” (Silva, 2006).
Se, teoricamente, os autores sublinham a dupla função (cognitiva e
instrumental) do ensino da gramática (cf. Duarte, 1998, pp. 113-118), destacam precisamente o objetivo de o saber linguístico dever ser, paulatinamente, explicitado e integrado em função das outras competências verbais,
sobretudo nos casos da escrita e da leitura. Assim, defendem o postulado de
que o conhecimento gramatical tem um valor em si mesmo (como conhecimento autónomo), mas também contribui para o desenvolvimento de múltiplas dimensões associadas à linguagem.
Além disso, ao defender o estatuto da gramática na escola e ao questionar o seu pendor normativo, gramáticos e linguistas referem o papel que
o conhecimento explícito da língua pode desempenhar na compreensão da
linguagem, nos usos comunicativos da língua ou, ainda, na educação linguística, nas ações de literacia e nos hábitos de investigação científica.
Com a intenção de descrever e de discutir métodos de ensino da gramática, identificaram-se alguns deles, os quais têm em comum o facto de
apostarem na experimentação, na recolha e na análise de dados, na inferência de regularidades, enfim na descoberta de regras gramaticais. Seja
o método natural, seja a método da descoberta, ambos implicam a participação ativa do aluno, uma boa supervisão do professor e, com exceção
do método natural, uma aproximação às linhas da metodologia de índole
científica.
Revisitando os documentos reguladores das últimas duas décadas, percebeu-se que se foram alterando as designações do domínio da gramática
(funcionamento da língua, conhecimento explícito, gramática), mas que a
ideia de que esse conhecimento declarativo e formal pode estar ao serviço
das competências verbais (leitura, escrita, oralidade) foi sendo reforçada e
aprofundada, desde os Programas de 1991 até às Metas de 2012, ressalvando-se que, nos Programas de 2009, já se sugere que o conhecimento
explícito da língua também deve ser objeto de “momentos de trabalho
autónomo” (Reis, 2009, p. 19).
Perante estes dados teóricos, dos quais se destaca o princípio de que
a gramática promove e apoia as competências, desde que se realize um
ensino integrado da língua e se adote uma metodologia próxima da aprendizagem pela descoberta, iniciou-se a análise de conteúdo de três manuais,
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em quatro dimensões principais: nos seus discursos introdutórios, nos contextos da gramática, nas operações linguísticas e nos conteúdos gramaticais.
Antes de mais, nos discursos introdutórios dos MEs, viu-se como os
seus autores sugerem um ensino integrado dos diversos domínios, em que
a gramática serviria de apoio e de fundamento aos outros domínios, isto um
pouco à imagem do que referem os programas; porém, ao analisar o índice
e a estrutura interna dos manuais, verificou-se que as atividades dos diferentes domínios são trabalhadas de modo tendencialmente isolado, pelo
que não há um verdadeiro ensino integrado da gramática, nem a ocorrência
de métodos de descoberta.
Quanto aos espaços dos manuais dedicados à gramática, foi possível
concluir que as questões e os conteúdos de gramática ocupam um espaço
significativo, numa secção própria ao longo do manual, num anexo final
e num livro de exercícios gramaticais. Como se verificou, manifestaram-se assim três perspetivas de abordagem: a) a gramática questionada nas
sequências (sem ter sido explicada); b) a gramática explicada nos apêndices finais (ou “gramática breve”); c) a gramática aplicada (ou consolidada), nos cadernos de atividades.
Deste modo, o percurso metodológico seguido nestes manuais organiza-se, como a análise dos MEs permitiu compreender, nessas três fases:
aplicação e revisão (no manual); exposição ou explicação (no anexo);
aplicação e consolidação (no caderno de exercícios). Parece estranho,
todavia, que se faça, primeiro, a aplicação e só depois a explicação dos
conteúdos, através de tarefas de mera identificação. Nestes procedimentos,
não é visível, como referimos, a presença do método da aprendizagem pela
descoberta, cuja ausência se confirma pelo tipo de operações linguísticas
que predominam: muitas questões de reconhecimento (74%), algumas de
produção (17%) e muito poucas de explicitação dos conhecimentos em
construção (9%). Seria através da reflexão e da explicitação das questões
gramaticais que os alunos poderiam chegar à descoberta de regularidades.
A visão de gramática retirada da análise destes manuais é a de que ela
é objeto de reconhecimento, de repetição ou de revisão, como acontece
muito nestes MEs do 9.º ano. Este modelo gramatical, que é (re)conhecido
e de múltiplas formas repetido, poderia ser substituído pelo desafio da descoberta a realizar pelos alunos, num percurso defendido pelos teóricos. Só
que não é isso que acontece e, portanto, os “novos” manuais não integraram uma (esperada e desejável) (re)configuração do ensino da gramática
na escola, pois os seus autores só retoricamente afirmam uma articulação
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das várias competências, o que não se concretiza nas propostas destes MEs.
Esta ideia verifica-se, igualmente, nas atividades dos manuais, onde predominam conteúdos relacionados com a morfologia e a sintaxe, o que, nesta
análise preliminar, sugere uma conceção estreita e conservadora dessa
mesma gramática escolar.
Todavia, nesta perspetiva de encarar o ensino da gramática, não é seguramente pela falta de perguntas e de aplicações, de exposição e de avaliação
(em que estes MEs são extremamente ricos) que os alunos não conhecem a
nomenclatura gramatical das MCP. O problema é que, como habitualmente
se defende, a gramática aprendida (de cor) facilmente se esquece logo após
as avaliações; pelo contrário, a gramática descoberta pelos alunos, não só
não seria esquecida, como estes a conseguiriam mobilizar nos seus usos
linguísticos, já que teriam aprendido a pensar sobre a língua e a gostar de
descobrir os fenómenos extraordinários da linguagem.(17)
Afinal, como defendem muitos daqueles que estudam a linguagem
humana e refletem sobre o ensino da língua materna (linguistas, gramáticos, didatas), é ao aprender a gramática (pela reflexão e pela descoberta)
que se leva os estudantes a tomar consciência de que
a sua língua materna, como todas as línguas naturais, é uma realidade fascinante, de uma delicada complexidade, que é passível de ser observada,
descrita nos elementos que a constituem, e compreendida no modo regular e
regulado como eles se combinam para nos permitir, no quotidiano, comunicar,
agir sobre os outros, exprimir o que pensamos, inventar e criar. (Duarte, 1992,
p. 177)
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O domínio da ortografia pode ser obtido mediante o aprofundamento do conhecimento da língua pela criança. Esse processo desenvolve-se em etapas sucessivas
e implica a estimulação de competências a partir de diferentes tarefas. As crianças
com bom domínio dos contrastes e da manipulação dos sons da língua não possuem sempre um melhor domínio do sistema ortográfico, do mesmo modo que
bons falantes não são forçosamente bons escreventes. Existem propriedades do
sistema ortográfico do português que, por diversas razões (p. ex., não-relação com
a oralidade ou complexidade gráfica), acarretam formas não-convencionais. São
apresentados dados quantitativos e qualitativos longitudinais de formas não-convencionais envolvendo três tipos de estruturas (/e/, /eI/ and /oU/) de um corpus
online de escrita e fala de crianças do Ensino Básico (2º e 4º anos). Esses dados
permitem compreender o que é mais e menos relevante treinar nesses dois momentos da aprendizagem da ortografia.
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The mastery of orthography can be achieved by improving children’s knowledge of
language. This multi-step process implies the stimulation of competences using different tasks. Children with good command of contrasts and manipulation of language
sounds do not always have a better command of the spelling system in the same
way that good speakers are not necessarily good scribes. There are properties of the
orthographic system of Portuguese that for several reasons (e.g., no relation between
oral and written forms and orthographic complexity) can lead children to produce
unconventional forms. Quantitative and qualitative longitudinal data of unconventional forms involving three types of phonological structures (/e/, /eI/, /oU/) from
an online corpus of writing and speech of children in primary school (2nd and 4th
grades) are presented. These data may allow us to understand what is more and less
important to teach in these two moments of the process of learning to spell.
Keywords: Spelling learning, Speech and orthography, Linguistics, Primary
School; Frequency of orthographic unconventional forms



0. Introdução
O propósito fundamental deste artigo é mostrar como os dados de frequência
de erros de ortografia em duas fases do desenvolvimento da escrita (2º e 4º
anos) são distintos e devem servir para a elaboração de estratégias específicas
de tratamento das estruturas em sala de aula. Serão apresentados os dados
quantitativos do corpus EFFE-On pertencentes a Lisboa, a descrição linguística das estruturas envolvidas e a interpretação das formas ortográficas não-convencionais (FN-Cs) e do respectivo papel na identificação dos problemas
que o professor deve ter em atenção em cada um desses anos de ensino.

1. Proficiência na oralidade e na escrita
A ideia de que existe uma relação direta entre o grau de proficiência na
oralidade e o de proficiência na escrita é discutível, na medida em que
não existem, até à data, estudos que o comprovem com dados das mesmas crianças de oralidade e escrita (pelo menos, de escrita em português
europeu). Num estudo longitudinal com crianças do 1º ao 5º ano, Berninger et al. (2006) chegam à conclusão de que as diferenças individuais em
compreensão auditiva, expressão oral, compreensão da leitura e expressão
escrita são estáveis do ponto de vista do desenvolvimento, mas que cada
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um desses sistemas está apenas moderadamente correlacionado com o
outro (p. 62). Além disso, essa ideia também é discutível com base no facto
de os percursos de aquisição de uma língua natural e de aprendizagem do
sistema ortográfico usado na escrita de uma língua serem processos cognitivamente independentes, que implicam o ultrapassar de dificuldades de
natureza parcialmente diferente (cf. Lourenço-Gomes, Rodrigues & Alves,
2016). É sabido que os dois processos se desencadeiam em momentos diferentes e que o da aprendizagem da escrita se desenvolve apenas em alguns
indivíduos, por motivação distinta do da oralidade. Se a oralidade é espontaneamente adquirida num ambiente falante, a escrita só vem normalmente
a ser aprendida com ensino explícito e havendo condições propícias para
o domínio desse novo sistema, tais como desenvolvimento cognitivo e linguístico normal, instrução adequada e ambiente favorável.
A aprendizagem do sistema ortográfico tem uma finalidade diferente
da oralidade e as dificuldades que este apresenta são de natureza independente das dificuldades no domínio das estruturas e contrastes das unidades segmentais de uma língua. A escrita envolve habilidades linguísticas e
metalinguísticas e, nessa medida, é certamente beneficiada pelo conhecimento implícito e explícito que a criança possui dos contrastes das unidades da língua. Porém, além disso, envolve também aspectos relacionados,
com a complexidade gráfica da estrutura, com a frequência da estrutura
gráfica, com o próprio desenho dos caracteres utilizados, com a respectiva combinação, com o grau de insistência do professor na estrutura gráfica, com o grau de exposição à estrutura em material gráfico acessível à
criança fora do espaço da aula, etc.. Assim, é natural o aparecimento de
formas ortográficas não-convencionais (FN-Cs, daqui em diante) em crianças com bom domínio do sistema linguístico na oralidade. A maior parte
dessas formas são mesmo esperadas, o que levou muitos autores a propor
diferentes tipologias numa tentativa de as caracterizar (Cf. Pinto, 1997;
Mateus, 2002; Horta, 2001; Horta & Martins, 2004, para o português europeu; Guimarães, 2005 e Moojen, 2009 para uma revisão de tipologias em
português brasileiro). Nessas tipologias é constante a descrição de FN-Cs
que, supostamente, seriam motivadas pela fala. Por isso, afigura-se necessário compreender as diferenças entre os processos cognitivos envolvidos
na produção da fala e na produção da escrita e não estabelecer uma relação
directa entre a proficiência nas duas modalidades. Esta posição não implica
não reconhecer a existência de alguns mecanismos do mesmo tipo, nem
que o seu prévio exercício no processo de aquisição possa beneficiar o seu
natural uso ao longo do processo secundário de aprendizagem da escrita.
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É sabido, ainda, que a consciência fonológica é um dos preditores do
sucesso na leitura (Adams, 1990; Snow, Burns & Griffin, 1998; Melby-Lervåg, Lister & Hulme, 2012) e pode beneficiar a aprendizagem da ortografia. Contudo, sabe-se também que os leitores fluentes são capazes de
reconhecer que duas palavras se escrevam da mesma forma ainda que pronunciadas de modo diferente. Por exemplo em inglês, na pronúncia americana, test é produzida sem o [t] final, embora essa palavra seja escrita tal
como testing, que apresenta a pronúncia do /t/ (Rayner et al., 2001, p. 8).
Isso mostra que o domínio do sistema ortográfico típico dos letrados exerce
algum efeito sobre a perceção e o processamento da fala, como revelado em
estudos mais recentes (cf., p. ex., Kolinsky, Pattamadilok & Morais, 2012),
e sobre o conhecimento fonológico, como sugerido por Veloso (2007).
Decidimos, por isso estudar estruturas que suscitassem FN-Cs que
pudessem ter relação com a oralidade de crianças na fase inicial de aprendizagem da escrita (início do 2º ano de escolaridade). No caso da estrutura fonológica /oU/ de touca, louca em português, o que acontece é que
a estrutura ainda não foi completamente distinguida por todos os alunos
do Ensino Básico da estrutura /o/, presente, por exemplo, em boca, tola.
E, não havendo essa total discriminação das duas estruturas, como a pronúncia das duas implica [o] exclusivamente, então as crianças escrevem
as palavras dos dois tipos com <o> ou com <ou>. Por isso, é relevante
observar o que se passa na escrita de crianças nesta estrutura específica,
por forma a, simultaneamente, podermos intervir no sentido de aumentar o conhecimento fonológico da criança e a sua correcção ortográfica.
Adamoli (2006) já estudou os ditongos /eI/ e /oU/, entre outros ditongos,
em contexto medial em crianças brasileiras aprendentes da ortografia do
português. Estes dois ditongos são considerados ditongos fonológicos,
contrariamente a vários outros ditongos fonéticos (um exemplo de ditongo
fonético em português europeu é [ɐj] e este pode ocorrer em seja [´s ɐjʒɐ]).
As crianças brasileiras para estes ditongos, segundo Adamoli, apresentam
a grafia <o> mais frequentemente antes de consoantes labiais e velares do
que das outras consoantes e, mais ainda, se forem de uma escola pública do
que se forem de uma escola particular (p. 81-87).
No caso de /e/ acentuado pré-palatal (seja, telha) e de /eI/ (leite) e
de /+a+i#/ nas formas verbais de 1ª pessoa da 1ª conjugação no pretérito
perfeito como acabei em português europeu(1) verifica-se que as estruturas
(1) Decidimos juntar /eI/ e /+a+i#/ porque o tratamento dado às duas estruturas pelos falantes em
geral e pelas crianças que participaram no nosso estudo em particular assim o justifica. As
formas verbais em /+a+i#/ evoluem para o ditongo [ej] em todos as variedades da língua e é,
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fonológicas podem ser produzidas foneticamente com o mesmo conjunto
de alofones: [ɐ] e [ɐj]. Por essa razão, as estruturas mencionadas são susceptíveis de receber a(s) mesma(s) grafia(s) errónea(s): nomeadamente,
<a> e <ai>. Só com um aprofundamento do conhecimento explícito da
estrutura fonológica, a criança vai perceber que, além de a letra <a> não
ser a correta, só em algumas palavras existe fonologicamente um ditongo,
que deve ser escrito também com <i> (ou seja, <ei> leite). Essa discriminação das diferentes estruturas fonológicas não está ainda consolidada no
momento em que as crianças são alfabetizadas, de modo geral.
De forma simplificada, nas tipologias de erros propostas, considera-se
que alguns são de natureza estritamente gráfica (devido à existência de
múltiplas grafias para um mesmo som ou sons parecidos), outros devidos
a correlação com a fala e outras relacionadas com questões morfossintáticas e prosódicas (incluindo os casos relativos à segmentação e, em certa
medida, à pontuação) e discursivas. As FN-Cs que trataremos neste artigo
são do grupo relacionado com a fala e, simultaneamente, com a existência
de grafias múltiplas para um mesmo som. São referidas as FN-Cs relacionadas com as estruturas /e/ acentuado pré-palatal, o ditongo /eI/ e o ditongo
/oU/(2). Como na variedade linguística de Lisboa as duas primeiras estruturas apresentam o som [ɐ] que pode apresentar duas grafias em português
<a> e <e>, as crianças confundem-se muitas vezes (compare-se: apanho
com venho, por exemplo), em particular no 2º ano de escolaridade. A estrutura /oU/ <ou> de touca, por seu lado, corresponde ao som [o] tal como
acontece com a estrutura /o/ de boca, o que implica igualmente grande
número de erros. Assim, a escolha destas estruturas deve-se à sua complexidade para as crianças de Lisboa e, por outro lado, em certa medida à
frequência de erros que as mesmas implicam nas fases iniciais de aprendizagem da ortografia. Tendo a possibilidade de observar o desempenho
na escrita das mesmas crianças com dois anos de intervalo, poderemos
verificar se os erros observados na primeira fase foram ultrapassados na
segunda.
a partir do tratamento dado a esse ditongo que as variedades se distinguem (variedades meridionais com [e], variedades centrais do litoral com [ej] e variedades setentrionais e padrão
quase exclusivamente com [ɐj].
(2) A representação fonológica dos ditongos aqui apresentada segue a notação de Mateus &
Andrade (2000). Esta notação assinala a posição da semivogal, que pode ser implementada
foneticamente ou não, com o símbolo da vogal correspondente em maiúscula, para distinguir
estas estruturas daquelas em que a vogal fonológica pode ser realizada como vogal (piano), o
que não acontece nestes casos. Nestas estruturas, a vogal subjacente não conta como vogal para
a estrutura métrica da palavra, pelo que faz parte do mesmo núcleo silábico da vogal precedente.
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2. Descrição linguística das estruturas-alvo
2.1 /e/ acentuado pré-palatal
No que se refere a /e/ acentuado seguido por consoante palatal ou alvéolo-palatal, encontram-se estruturas como as seguintes:
(1) a. /eS.C/(3) (sexta, sexto)
b. /e.ʃ/ (fecha, mexa)
c. /e.ʒ/ (vejo, esteja)
d. /e.ɲ/ (venho, desenho)
e. /e.ʎ/ (telha, espelho)
A variedade linguística falada em Lisboa apresenta, nos cinco contextos exemplificados, a pronúncia [ɐ]. Já o ditongo fonético [ɐj] ocorre
apenas em algumas delas, nomeadamente, não ocorrendo antes de palatal
sonante /ɲ/ e /ʎ/, como em (1d) e (1e) (cf. Rodrigues, 2003, p. 128-135).
As palavras em que a consoante faz parte da mesma sílaba da vogal, representadas em (1a), só recebem a pronúncia [ɐ] ou [ɐj] quando correspondem
ao grafema <x>. Isso quer dizer que as palavras semelhantes, mas não aparentadas, cesto, besta não podem ser produzidas com a vogal central [ɐ].
A inserção de [j] foi representada seguindo o modelo autossegmental por Rodrigues (2003, p. 331), onde nos inspiramos para a representação da Figura 1. Assinalamos a sílaba acentuada com “*” e assumimos a
representação da vogal /e/ como Dorsal (não-recuada por defeito), usando
a teoria de subespecificação de traços, dita radical, de Archangeli (1988) e
a geometria de traços de Clements & Hume (1995), adaptada para o português por Mateus & Andrade (2000). Todavia, a vogal pode ser considerada
Coronal alternativamente. Porém, como não pretendemos discutir aqui a
classificação fonológica das vogais do português, aceitamos neste contexto
a classificação mais tradicional.

(3) Assinalamos a fronteira silábica por intermédio de “.”.
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Figura 1 - Representação de inserção de [j] pré-palatal

A pronúncia [e] em todos os contextos (1a-e) é residual em Lisboa,
por isso, é natural que alunos do Ensino básico desta cidade hesitem ao
grafar esta estrutura. Com efeito, dispõem de <a> muitas vezes para a correta representação do som [ɐ] de apanha, manha, mancha e generalizam
o uso desse grafema para as formas que possuem o mesmo som mas filiações morfofonológicas diferentes – i. é, às palavras em (1a-e), acima. Ou
seja, numa primeira fase de aprendizagem, as crianças podem supor que as
palavras apanha e tenha, por exemplo, sejam escritas da mesma maneira
na sílaba tónica e não se apercebem da existência de uma correlação morfológica e gráfica entre palavras como desenho e desenhinho (o que as
leva a poder optar por <a> para a primeira e por <e> para a segunda, já
que corresponde a [ɨ]), baseando-se para isso exclusivamente na diferença
de pronúncia. A criança que sabe ler e escrever passa a ter uma percepção
da fala mediada pelo conhecimento que tem da escrita e, portanto, saberá
que desenho e desenhinho se devem escrever ambas com <e>, ainda que
produzidas com dois sons diferentes. Na verdade, a identificação de paradigmas lexicais como as famílias de palavras só constituirá objectivo dos
programas de Ensino Básico no 3º ano, (cf. Buescu et al., 2015, p. 15),
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apesar de ser de grande utilidade nesta fase, como estratégia de resolução
das FN-Cs, nos casos em que uma relação directa entre pronúncia e grafia
gera erros frequentes.
A vogal [ɐ] já é bem conhecida pelas crianças de Lisboa, quando se
encontram na fase de aprender a escrever. Estima-se que as crianças a usem
na fala desde muito cedo. Por exemplo, em Freitas (1997) encontram-se
produções desta vogal em crianças aos 10 e 11 meses de idade (0.10.2
e 0.11.6, João I; 0.11.14, Inês). Mateus & Andrade (2000), entre muitos
outros, afirmam que essa vogal não faz parte do inventário fonológico, no
entanto, a sua elevada frequência na fala conduz a uma aquisição precoce
do segmento fonético. A sua representação pode ser feita como mostrado
na Figura 2, usando a teoria de subespecificação radical, associada à geometria de traços de Clements & Hume (1995), adaptada para o português
por Mateus & Andrade (2000).

Figura 2 - Representação das características da vogal [ɐ]

Nas estruturas acima referidas, porém, o segmento não se correlaciona
com /a/ (vogal central aberta), mas com /e/ (vogal não-recuada média-fechada) como se pode ver na Figura 3, mais uma vez, usando a teoria de
subespecificação radical e a mesma geometria de traços. Isso gera o uso
de <a> para /e/, logo, as crianças precisam de ser alertadas para a existên-
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cia do contraste fonológico entre os dois segmentos e para a existência de
paradigmas lexicais que partilham a mesma estrutura gráfica. O português
tem uma forte correlação entre a representação fonética e a ortográfica, no
entanto, contempla também diversos casos em que os aprendentes da ortografia precisam, como as crianças a aprender línguas mais opacas como o
inglês, de dominar correlações entre palavras da mesma família (ou seja,
correlações morfológicas – cf. Seymour et al. 2003). Assim, estima-se que
seria adequada também a realização de tarefas de construção de paradigmas lexicais, desde fases iniciais da escolaridade, para evitar a proliferação
de FN-Cs como as referidas.

Figura 3 – Representação de /e/

2.2 Ditongo /eI/
No que se relaciona com o ditongo /eI/ ([ej]~[ɐj], normalmente encontram-se casos como os seguintes:
(2) a. leite
b. queijo
c. queixo

122

Celeste Rodrigues / Maria do Carmo Lourenço-Gomes

d. torneira
e. prateleira
f. chamei
g. fechei
h. acabei
A pronúncia do ditongo /eI/ em Lisboa é [ɐj] em palavras como as de
(2a-h) normalmente, ainda que a forma monotongada [ɐ] também possa
surgir de modo esporádico. Trata-se, por isso, de mais um caso de incongruência entre a representação fonética e a representação ortográfica para
aprendentes desta origem, porque a estrutura nunca é produzida com [ej]
ou [e]. Este problema só não teria razão de ocorrer se a criança produzisse
[ej] (variante que existe em algumas variedades da língua, diferentes do
padrão) ou eventualmente [e] (como sucede no Alentejo, por exemplo).
Além disso, tendo em conta que o ditongo aqui presente pode ser monotongado e que as palavras de (1a-e) podem ser ditongadas com [ɐj], existem erros frequentes (numa primeira fase, pelo menos), já que as crianças
hesitam na grafia com e sem <i> nas duas estruturas. Tendo em linha de
conta os resultados quantitativos apresentados adiante, seria de grande utilidade a insistência do professor na apresentação minuciosa dos contrastes também entre estas estruturas do ponto de vista fonético-fonológico
e ortográfico. As duas estruturas apresentam complexidade idêntica na
fala. Fonologicamente, apresentam complexidade diferente e, no processo
de aprendizagem da ortografia, apresentam ambas grande complexidade,
devido à não-correspondência fonema-grafema.

2.3 Ditongo /oU/
No que diz respeito ao ditongo /oU/ [ow]~[ɐw]~[o] temos casos como os
seguintes:
(3) a. tesoura
b. touca
c. acabou
d. fechou
O ditongo /oU/ evoluiu em Lisboa para a forma monotongada [o] e,
por consequência, crianças dessa origem produzem exclusivamente [o] na
fala. Por essa razão, palavras a estrutura fonológica /oU/ (3a-d) podem ser
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associadas às das palavras com /o/, como boca, toda, gerando erros com
ausência de <u> gráfico. Logo, trata-se de um terceiro caso de falta de correspondência entre pronúncia e ortografia, que precisa de ser trabalhada pelo
professor, em particular, com a insistência na discriminação desta estrutura
relativamente à do /o/ simples (de boca, toda). A estrutura fonológica com
o ditongo possui maior complexidade fonológica do que fonética, mas, por
confluir com a estrutura /o/ foneticamente, gera erros em palavras com /oU/
e em palavras com /o/. Um exemplo disso mesmo é: “estav a voar e as floures estavam a cexere co chova” (criança 28). Aqui a criança, já detentora de
algum conhecimento ortográfico, adopta a grafia mais complexa <ou> para
um núcleo simples na palavra flores (hipercorrecção).

3. Hipóteses de interpretação das FN-Cs
Pelo que referimos até aqui, esperamos encontrar FN-Cs dos seguintes dos
tipos para cada uma das estruturas aqui descritas:
a) /e/ - grafado com <a> ou <ai>;
b) /eI/ - grafado como <ai> ou <a>;
c) /oU/ - grafado como <o>(4)
As FN-Cs destes três tipos são compreensíveis, tendo em conta a existência de uma falta de correspondência direta entre a representação fonética e a representação ortográfica. Muitas vezes, as crianças produzem as
palavras com o ditongo fonológico em formas monotongadas, por isso,
ao escreverem podem colocar apenas a vogal que mais lhes parece poder
corresponder à sua pronúncia: formas com <a>, no caso do ditongo /eI/.
Dependendo do nível de conhecimento ortográfico de cada criança, assim
haverá mais ou menos casos destes. Por outro lado, nas palavras só com
/e/ no núcleo silábico, referidas em a) acima, podem surgir formas ditongadas na pronúncia, que acarretem na escrita duas vogais: <ai> ou <ae>. No
caso do ditongo /oU/, atendendo à sua monotongação regular em Lisboa, a
forma gráfica <o> é a que mais se pode esperar. Veremos se só estes tipos
de FN-Cs surgem ou se outros podem ocorrer, nas tabelas apresentadas na
Secção 5.
(4) Foram observados alguns casos de FN-Cs nas palavras com /o/ grafadas com <ou>, como em
floures, que não serão tratadas neste artigo, por acharmos que essa estrutura deve ser tratada
separadamente. Nessa estrutura é mais frequente a existência de FN-Cs com <u> gráfico
simplesmente do que com <ou>.
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4. Corpus
O corpus utilizado para o escrutínio das FN-Cs produzidas pelas crianças
de Lisboa é o do projecto EFFE-On – Corpus online de escrita e fala de
crianças nos primeiros anos de escolaridade (Rodrigues et al., 2015(5)).
Trata-se dos dados pertencentes a duas turmas do 2º ano e do 4º ano, envolvendo as mesmas crianças, ou seja, uma amostra longitudinal de desempenho na escrita (cf. Alves et. al., 2015). Em cada fase de recolhas as crianças
produziram dois textos narrativo-descritivos. As crianças foram entrevistadas oralmente aos sete anos, na primeira fase de recolha, altura em que,
quase sem excepção, as crianças demonstraram amplo domínio da língua
falada, distinguindo regularmente todos os contrastes fonéticos típicos da
variedade padrão.(6) Na segunda fase de recolha, as crianças tinham já nove
anos e não houve paralelamente recolha de entrevistas orais.
Os textos foram produzidos tendo como base imagens que propiciam
descrições minuciosas, levando a criança a manipular estruturas fonológicas de diversos tipos. Cada criança escreveu um texto descritivo de uma
de cinco imagens (adaptadas para evocação de contrastes fonológicos do
português europeu por Guerreiro, 2007) e um texto narrativo relativo a
uma história contada por uma série de imagens sem texto (Furnari, 1993a,
no 2º ano, e Furnari, 1993b, no 4º ano). As crianças descreveram a mesma
imagem nos dois anos de escolaridade, para se poder reunir um conjunto
significativo de palavras comuns nos textos de cada criança, mas, contaram
histórias diferentes, como já dissemos.

5. Resultados e discussão
5.1 Dados do 2º ano
Os dados quantitativos do 2º ano relativos à estrutura /e/ acentuado pré-palatal são os seguintes.(7)
(5) Disponível em http://alfclul.clul.ul.pt/teitok/effe/index.php?
(6) Algumas crianças manifestaram apenas dificuldades na produção de certas palavras com
estrutura silábica complexa, o que, mais uma vez, deve indicar ao professor que a complexidade estrutural (neste caso, a complexidade da sílaba) deve ser abordada de forma explícita,
para as crianças atinjam um conhecimento mais aprofundado do léxico. Um exemplo desses
casos diz respeito à pronúncia de palavras como prateleira, produzidas na oralidade e na
escrita com formas com metátese: [pɐɾtɨ´lɐjɾɐ] *<parteleira> (criança nº 53). Outro é o de
transformou: escrito como *<tranxfromou> (criança nº 20).
(7) Foram devidamente excluídas das contagens desta estrutura-alvo todas as ocorrências de /ɛ/,
como, por exemplo, as das palavras: velho e Alentejo.
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Tabela 1 - Ocorrências de FN-Cs da estrutura /e/ acentuado pré-palatal no
corpus vs. a FC <e> no 2º ano

<a>
/eS.C/ <ex.C>
/e.ʃ/
/e.ʒ/
/e.ɲ/
/e.ʎ/

n
4
2

%
26.6
18.1

FN-Cs
<ai>
n
%
2
00.0
7
15.5
1
6.6
-

<ei>
n
%
9
20.0
-

FC
<e>

Total (n)

n

%

29
10
9

64.5
66.8
81.9

0
2
45
15
11

Apesar de os resultados não serem muito expressivos, tendo em conta
o baixo número de ocorrências no 2º ano, pode ver-se que a percentagem
de acerto é relativamente alta, sempre que há mais ocorrências. Se juntarmos todas as ocorrências nos cinco contextos (73), a percentagem de
FN-Cs é 34.2% (8.2% com a vogal <a>; 13.6% com <ai> e 12.3% com
<ei>) em palavras com /e/ acentuado pré-palatal. As FN-Cs com inclusão
errónea de <i> são mais frequentes em palavras com /e.ʒ/, nas quais nunca
surge a FN-C <a>.(8)
Tabela 2 - Exemplos de FN-Cs com /e/ acentuado pré-palatal no 2º ano
Contexto precedente

Palavra-Alvo Contexto seguinte

fermelho e uma
na vasoura e
E uma
e nu chão
eu fiz um
antes porque eu
de pois foi fazer um
otro irmão disse ao otro
o irmão disse a irmã

egraiga
vaijo
egreija
veijo
desanho
tanho
dezainho
faicha
faicho

e o sofa
dilhairo na sala
com um cino
uns livros e
com três lápis
uma loja de
e coando acabae foi recortar
a porta disseram os dois
a cortina e a irmã

FN-C

ai
ai
ei
ei
a
a
ai
ai
ai

(8) Observando os resultados em detalhe, nesta estrutura específica nota-se que há diferenças
entre o comportamento das crianças dos dois géneros nesta amostra. As meninas apresentam uma percentagem de FN-Cs muito superior à dos meninos: respectivamente, 57.8%
vs.19.1%.
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As FN-Cs registadas contemplam a forma <ei>, para além de <a>
e <ai>, porém, isso não quer dizer que a pronúncia mais corrente nestas
crianças não seja a forma ditongada [ɐj]. Com efeito, essa pronúncia é a
mais corrente nestas crianças, como se comprova pela observação no corpus de fala das duas turmas. Os 20% de <ei> na estrutura /e.ʒ/ indicam que
as crianças que a utilizam supõem tratar-se do ditongo /eI/ e, conhecendo já
a forma de o grafar, utilizam <ei> para a estrutura do núcleo não ramificado
/e/. Esta FN-C não tem qualquer relação com uma hipotética pronúncia [ej]
destas crianças, uma vez que essa pronúncia não foi registada nas crianças
destas duas turmas de Lisboa. As formas corretamente escritas evidenciam
que nesta amostra há crianças com um domínio já muito consolidado da
ortografia das palavras com a estrutura-alvo – o que pode ser considerado
surpreendente, tendo em conta que se encontram no primeiro trimestre do
2º ano de escolaridade.
Os dados quantitativos do 2º ano relativos à estrutura /eI/ são os seguintes.

FN-Cs
<ae>

<ai>
n

%

38 22.8

<aia>9

<e>

Total
(n)

Tabela 3 - Ocorrências de FN-Cs da estrutura /eI/ no corpus vs. a FC <ei> no
2º ano
FC
<i>

<a>

< >

<ei>

n

%

n

%

n

%

n

%

n

%

n

%

1

0.6

1

0.6

3

1.8

2

1.2

1

0.6

1

0.6 119 71.7 166

n

%

(9)

Regista-se 28.3% de FN-Cs, considerando o total de 166 ocorrências.
As crianças do género feminino apresentam uma frequência de FN-Cs de
20.9% e as do género masculino 35.2%. No entanto, essa frequência de
erro parece implicar quase sempre uma pronúncia ditongada, uma vez que
<ai> é a forma que mais ocorre. Além disso, <ae> e <aia> remetem também para essa pronúncia e, mesmo <i> parece constituir um reflexo de
algum conhecimento ortográfico, visto que ei se escreve com <i>. A forma
<a> pode dever-se à pronúncia monotongada e a ausência de grafia para a
estrutura (< >) deve-se à dificuldade específica de uma criança apenas. As
(9) Esta FN-C contém duas vezes a letra <a>, no que parece constituir uma gralha sem importância. No entanto, como não poderíamos legitimamente juntá-la a nenhuma das restantes,
decidimos separá-la na tabela.
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crianças do género feminino além da FN-C <ai> só apresentaram a FN-C
<e>, ao contrário das do género oposto, que apresentaram maior diversidade de formas.
Tabela 4 - Exemplos de FN-Cs com /eI/ no 2º ano

Contexto precedente

Palavra-Alvo

Contexto seguinte

menina abrio a
a quotar o
está a comer
dragãm estava a
tomar baium na

tornaira
dinharo
quejo
ditar
bainra

e espero que
e tamãe estava
todo mas o
fogu o tigre
. esto a

FN-C
ai
a
e
i
<>

A FN-C <e> mostra que as crianças podem confundir ainda a representação gráfica do núcleo simples com a do núcleo ramificado, não havendo
qualquer relação com a pronúncia já que produziram com [ɐj] todas as
estruturas deste tipo. A forma <a> (num único exemplo) pode decorrer da
pronúncia [ɐ] ou não, uma vez que a criança que a produz na oralidade
oscila na pronúncia do ditongo. As crianças destas duas turmas apresentam
na oralidade variação na pronúncia do ditongo: umas vezes, apresentam
[ɐj], outras vezes produzem [ɐ]. A criança que não grafou o ditongo apresenta um atraso no domínio da ortografia, face às restantes crianças.
Os dados quantitativos do 2º ano relativos à estrutura /oU/ são os
seguintes.

FN-Cs
<o>
n

<u>
%

110 30.3

<au>

Total
(n)

Tabela 5 - Ocorrências de FN-Cs na estrutura /oU/ no corpus vs. FC <ou> no
2º ano
FC
<on>

<ao>

<oo>

n

%

n

%

n

%

n

%

n

%

13

3.5

1

0.2

2

0.4

1

0.2

1

0.2

<ou>
n

%

235 64.7 363

As FN-Cs em palavras com /oU/ atingem 128 em 363 formas possíveis, ou seja uma frequência de 35.2%. A percentagem de acerto é 64.7%
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- o que se pode considerar uma frequência de acerto alta, tendo em conta o
nível de escolaridade e o facto de as crianças pertencerem a uma variedade
linguística na qual a pronúncia não tem uma correspondência direta com
a ortografia.
A distribuição dos dados por género, não discriminada na tabela 5,
indica que a forma errada mais produtiva, <o>, representa 26.5% das ocorrências nos textos das crianças do género masculino e 37.3% nos do género
feminino.
Tabela 6 - Exemplos de FN-Cs com /oU/ no 2º ano
Contexto precedente

Palavra-Alvo

Contexto seguinte

estava lá dentro vitória vitória
e de pois o gato
pozo o chapéu venho | e
de mergulho e com uma
e o papá estava a
pasaro! | outrazes o gato |
gato acordo e o chapéu
brocha tinha o chapeo roto
seu chapéu omeçou a voar
adormeser. Mas o chapeu

acabo-se
acordo
sogoro
toca
auvire
ficon
voao
tiroou
vou
vou

a istoria. nonca deves
e fojiu.
mu muvo chapéu e pouso
a nadar na pichina tambem
mosica e tal viu a
espatado | não sabia que | e
e de pois dorante doas
e meteo o novo como
tão alto que se transformou-se
e a broso a já

FN-C

o
o
o
o
au
on
ao
oo
u
u

As FN-Cs registadas contemplam ainda a forma <e>, para além das
apresentadas acima: “o pasaro transformese no chapéu i tinha as”, numa
única ocorrência, para a qual não apresentamos qualquer explicação, a não
ser a de haver ainda um fraco domínio ortográfico nesta criança (nº 47). A
forma <on> revela porventura uma de duas coisas distintas: ou a criança
ainda não domina a concretização do desenho do caracter ou não distingue
perceptivamente o contraste entre [o] e [õ] (só surge na criança nº 54).
A forma <au>, umas das poucas em início de palavra registadas, poderia
dever-se à pronúncia [ɐw], se a criança fosse de um dialecto setentrional.
Porém, sendo ela de Lisboa, só pronuncia [o] - cf. [tezóɾɐ], por exemplo. A
grafia <ao> surge na criança nº 13 uma vez apenas, a par de diversas outras
formas para esta estrutura, mostrando a grande insegurança ortográfica que
esta ainda tinha na época. A grafia <oo> deve-se à especial complexidade
da grafia: <ou-o>, tirou-o, surgindo numa criança apenas.
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5.2 Dados do 4º ano
Os dados quantitativos do 4º ano relativos à estrutura /e/ acentuado pré-palatal são os seguintes.

Tabela 7. Ocorrências de FN-Cs da estrutura /e/ acentuado pré-palatal vs. a
FC <e> no 4º ano

FN-Cs
<a>
/eS.C/ <ex.C>
/e.ʃ/
/e.ʒ/
/e.ɲ/
/e.ʎ/

n
7

%
10.9

FC

<ai>
n
-

<ei>
%
-

n
-

Total
(n)

<e>
%
-

n
1
1
10
30
57

%
100.0
100.0
100.0
100.0
89.1

1
1
10
30
64
106

A percentagem média de FN-Cs com vogal <a> (visto que outros não
foram registados) em palavras com /e/ acentuado pré-palatal destes tipos
é 6.6%, calculando a frequência com base no número total de ocorrências
da estrutura (106). Como não foram já registadas as formas <ei> e <ai>,
houve certamente um trabalho específico acerca deste tipo de erro, que
quase levou à sua extinção. É importante observar que parece ter havido
uma distinção clara das estruturas de núcleo simples relativamente às de
núcleo ramificado. De outro modo, erros como <ei> e <ai> teriam certamente ainda surgido.
Tabela 8 - Exemplos de FN-Cs com /e/ acentuado pré-palatal no 4º ano

Contexto precedente

Palavra-Alvo Contexto seguinte

sanita branca e
com umas calças
os dentes ao
- Espalho meu

vermalha
vermalhas
espalho
espalho

estava avariada e
, t-shirt laranja
e a disser
meu há algan

FN-C
a
a
a
a
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O único tipo de FN-C registado no 4º ano é <a> e surge apenas em
duas crianças (as crianças 30 e 37), sugerindo que estas possam registar um
atraso específico na consolidação do sistema ortográfico, devido a razões
particulares. Como se comprova, pela observação no corpus da pronúncia
destas duas crianças no 2º ano, a pronúncia de /e/ acentuado é sempre centralizada. As formas corretamente escritas das outras crianças evidenciam
um domínio muito sólido da ortografia das palavras com esta estrutura.
Isto não é surpreendente porque, no 2º ano, estas crianças apresentavam
uma frequência de erro de 34.2%, que deve ter levado a uma intervenção
específica do professor para a sua abolição.
Os dados quantitativos do 4º ano relativos à estrutura /eI/ são os seguintes.
Tabela 9. Ocorrências de FN-Cs da estrutura /eI/ no corpus vs. a FC <ei> no 4º
ano
FN-Cs
<ai>

<aei>

<iei>

<e>

Total
(n)

FC
<a>

< i>

<ei>

n

%

n

%

n

%

n

%

n

%

n

%

n

%

6

1.1

4

0.7

2

0.3

1

0.1

2

0.2

1

0.1

491

97.5

507

A taxa de FN-Cs deste tipo é de apenas 3.1%, revelando assim que
para o núcleo complexo as dificuldades registadas no 2º ano foram quase
todas ultrapassadas. Algumas crianças usaram grafias híbridas: criança nº 4
<aei> e criança nº 26 <iei>.
Tabela 10 - Exemplos de FN-Cs com /eI/ no 4º ano

Contexto precedente

Palavra-Alvo

Contexto seguinte

jarro e a flor que
gato disse | - Sem crer
o outro comeu
pai. | Na
. Béubeu perdou o Gato
a regalar com um belo

transformai
ativai
quejo
banhara
Matraeiro
quieijo

numa Cocacola | - Ai a
o alarme. | Esta bem
até se fartar
uma menina sem
e o gato pediu:
. Como não gostava de

FN-C
ai
ai
e
a
aei
iei
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A FN-Cs ainda existentes no 4º ano, à excepção das híbridas, são idênticas às que surgiram no 2º ano. Conclui-se que esta estrutura já só esporadicamente apresenta dificuldades a um número reduzido de crianças.
Os dados quantitativos do 4º ano relativos à estrutura /oU/ são os
seguintes.
Tabela 11 - Ocorrências de FN-Cs na estrutura /oU/ no corpus vs. FC <ou> no
4º ano

FN-Cs
<o>
n
57

<oo>

<u>
%
6.4

n
2

%
0.2

Total
(n)

FC
n
1

<ou>
%
0.1

n
814

%
93.1

874

As FN-Cs em palavras com /oU/ são 59 em 874 formas possíveis, ou seja,
têm uma frequência de 6.7%. A taxa de acerto é já de 93.3% no 4º ano. Trata-se de uma frequência de acerto alta, mas, tendo em conta o nível de escolaridade, de certa forma inesperada nesta estrutura tão frequente na língua.(10)
Tabela 12 - Exemplos de FN-Cs com /oU/ no 4º ano

Contexto precedente

Palavra-Alvo Contexto seguinte

e apareceu. |
e a bruxa
mas já não
, e da barriga dele
numa caixa e
com uns óculos e uma
todo e ele ficou um
. | A bruxa
arrependido! | E a bruxa

Cento-se
acordo
agoemto
oviu-se
levous
toca
poco
perdou-o
desculpoou

no sofá a
e disse.
mais portamto ele
tring | - tring | E a
para o quarto
amarelos. Enquanto ele está
confoso mas no fim correu
, sabia que
. | Mas eles esqueseram-se da

FN-C
o
o
o
o
o
o
o
u
oo

(10) A distribuição dos dados por género indica que a forma errada mais produtiva, <o>, representa
9.5% das ocorrências nos textos das crianças do género feminino, ao passo que representa
4.1% nos do género masculino. Confirma-se assim a tendência para as crianças do género
feminino destas turmas apresentarem mais erros, evidenciada no 2º ano de escolaridade. As
crianças 21, 30 e 54 são as que mais apresentam este tipo de erro do género feminino.
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As formas verbais pronominalizadas são particularmente complexas
e continuam a apresentar diversos erros. Quando o pronome é o(s), algumas crianças confundem-se na grafia das vogais arredondadas, como os
exemplos acima demonstram. As grafias <oo> e <u> devem-se à especial
complexidade da grafia em perdoou-o, desculpou-o.

5.3 Resumo dos resultados
Os dados quantitativos indicam que as três estruturas analisadas apresentam uma frequência assinalável no 2º ano de escolaridade. Com efeito, por
exemplo, em 363 ocorrências possíveis do ditongo /oU/, existe 30.3% de
erro <o>. E, se considerarmos as 73 palavras com a estrutura /e/ acentuado
pré-palatal, temos 34.2% erros relacionados de uma forma ou outra com
a fala, este erro é mais frequente do que, por exemplo, o erro associado
com a inclusão de um grafema no interior de um ataque complexo, que é
tido como muito relevante nas primeiras fases de aprendizagem da escrita,
devido à observação na aquisição da língua de que as crianças passam por
uma fase na qual produzem, erradamente, uma vogal entre as duas consoantes do ataque complexo (cf. Freitas, 1997 e Santos, 2013, por exemplo)(11). No corpus aqui utilizado, a injustificada inserção de <e> na escrita
dos ataques complexos no 2º ano nos textos destas crianças de Lisboa
apresenta uma frequência de 7.5%, tendo em consideração as 339 formas
em que os ataques complexos surgiram (ex.: tigre > tigere). A inserção de
outra vogal (<o> exclusivamente: cofre > coforo) apresenta uma frequência de 1.1%. No total de ocorrências com ataques complexos, para além
destas inserções (estritamente grafémicas), há ainda 1.7% de formas com
metátese na escrita: procura > porquora, preciso > persiso.
Apesar de a frequência de FN-C relativas ao ditongo /eI/ não ser tão
elevada como a de /e/ e a de /oU/, a sua inclusão neste estudo é importante,
para se perceber se as crianças estabelecem devidamente a oposição entre
o núcleo simples e o complexo. Além disso, estando a tratar do ditongo
posterior, simétrico do ditongo /eI/, a sua inclusão era justificável.
Os dados do 4º ano apontam para uma melhoria nítida da correcção
ortográfica. Porém, os resultados não são uniformes e não podem ser ainda
considerados excelentes. As estruturas apresentam resultados diferencia(11) Freitas (1997) identificou os estádios de aquisição dos ataques ramificados em português,
tendo considerado o estádio 3b como aquele em que a vogal epentética surge entre as consoantes (cf. p. 193).
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dos, sendo a estrutura /e.ʎ/ (10.9%) a que apresenta mais FN-Cs, proporcionalmente, seguida da estrutura /oU/ (6.4%).
Conforme foi apresentado, os resultados quantitativos das FN-Cs associadas às estruturas-alvo indicam que a frequência de acerto sobe substancialmente no 4º ano de escolaridade, apesar de haver ainda taxas de FN-Cs
a merecer reflexão da parte do docente. Observe-se as frequências de erro
nos dois anos considerados apresentadas na Tabela 13.
Tabela 13 – Percentagem de FN-Cs no 2º e 4º anos de escolaridade

FN-Cs

2º ano (%)

4º ano (%)

/e/
/eI/
/oU/

34.2
28.3
35.2

6.6
3.1
6.7

Apesar da melhoria assinalável da correcção ortográfica em estruturas
que envolvem complexidade da relação grafema-fonema/fone, as FN-Cs
não deixaram ainda de surgir. Além disso, é necessário ter em atenção
para a sua cabal resolução que as duas primeiras estruturas envolvem erros
parcialmente comuns, que devem motivar a realização de exercícios de
consciencialização das respectivas estruturas fonológicas contrastantes, de
modo a que as crianças se apercebam dos contrastes, podendo, pouco a
pouco, consolidar as correspondências com a ortografia estabelecida.
É de salientar ainda que, ao contrário do que se poderia supor, nem
sempre as estruturas mais complexas são as que suscitam mais FN-Cs.
De facto, a estrutura /e/, que é mais simples do que os núcleos complexos /eI/ e /oU/, apresenta uma frequência de erro semelhante à do núcleo
ramificado /oU/ nos dois anos de escolaridade comparados. E as estruturas
com núcleo ramificado apresentam resultados distintos, o que nos leva a
questionar se a ideia da complexidade da estrutura da sílaba é afinal assim
tão importante para a interpretação dos erros ortográficos das crianças ao
aprenderem o sistema alfabético. Essa ideia, presente em diversos trabalhos como, por exemplo, Seymour, Aro, Erskine (2003) e Seymour (2005),
é interessante por chamar a atenção para o facto de nem todos as estruturas
apresentarem igual grau de dificuldade às crianças na aprendizagem da
escrita. No entanto, consideramos que a complexidade silábica não deve
constituir o único critério para a avaliação da complexidade da aprendiza-
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gem da grafia das estruturas. A complexidade silábica precisa de ser complementada com critérios relativos à quantidade e qualidade de processos
fonológicos e fonéticos envolvidos nas estruturas fonológicas, caso contrário, a sua importância poderá ser sobrestimada.

6. Conclusão
Os resultados apresentados neste artigo, acerca de três estruturas nas quais
se verifica existir no 2º ano um fraco conhecimento da representação fonológica, indicam que nessa altura as crianças tendem a apoiar-se na pronúncia
para a escrita, como é costume acontecer nas línguas com sistemas alfabéticos de escrita. Os dados do 4º ano mostram, por outro lado, uma subida
da taxa de acerto na grafia destas estruturas e, ainda, uma não estabilização
ortográfica. Isso exige, portanto, um trabalho aturado da parte do professor
no sentido da respectiva mitigação. Cremos que, se o trabalho de consciencialização das diferenças entre os três tipos de representação linguística aqui
envolvidos (a fonética, a fonológica e a ortográfica) fosse introduzido desde
o início da alfabetização, alguns destes tipos de problemas não surgiriam em
tantas crianças no 4º ano e não seriam tão frequentes no 2º.
O confronto da escrita de cada criança com a sua oralidade constitui
uma novidade deste trabalho, ainda que não tenhamos insistido muito na
sua apresentação. Não por não existirem trabalhos anteriores com dados
de escrita e de fala (cf. por exemplo, Santos 2013), mas porque só aqui
estão apresentados dados produzidos pela mesma criança em situações
espontâneas, na mesma fase de recolha. Com efeito, nem os textos escritos,
nem a fala produzida se podem considerar controlados. A sua espontaneidade é, de resto, o que nos permitiu comparar maior número de palavras
com as estruturas-alvo nas duas modalidades, escrita e oralidade. Como
às crianças não foi pedido que produzissem ou lessem as palavras que
escreveram, nem sempre podemos ter uma correspondência imediata entre
as duas produções, o que se reflecte no número de palavras pronunciadas
presentes na EFFE-On. Naturalmente, algumas palavras usadas na escrita
foram substituídas na entrevista por outras em que não existe a estrutura
fonológica-alvo. Porém, isso não impede que se comparem as produções
orais e escritas de diferentes palavras produzidas por uma criança com uma
estrutura fonológica específica. As produções orais foram recolhidas em
entrevistas individuais, nas quais as crianças conversam acerca da imagem
descrita por escrito em aula, de modo natural. Desta forma, foi possível
observar quais são as realizações sonoras das três estruturas-alvo em 58
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crianças (das 62 de Lisboa que participaram na amostra escrita) noutras
palavras com a mesma estrutura não usadas na escrita.
A amostra de Lisboa usada para este estudo contém 38775 unidades
gráficas compreendidas entre espaços em branco, das quais 10007 pertencem ao 2º ano e 28768 ao 4º.(12) A desproporção entre o número de unidades
deste tipo nas duas fases de recolha merece as seguintes observações. Existem mais de dez mil unidades nos textos das 58 crianças que participaram
na 1ª fase de recolha, o que é um bom resultado, tendo em conta que as
crianças se encontravam no início do 2º ano de escolaridade a produzir um
texto pela primeira vez, de acordo com o relato do professor. Além disso,
é importante verificar que o número de palavras quase triplicou no 4º ano,
como se poderia esperar, em função do aumento exponencial do léxico e
da capacidade de manipulação das técnicas de construção textual. Nesta
quantidade de texto existem, portanto, para as estruturas consideradas, percentagens de FN-Cs das três estruturas /e/, /eI/ e /oU/, que justificam uma
intervenção precoce do professor no sentido da clarificação da estruturas
fonológicas em simultâneo com as estruturas ortográficas, por forma a
reduzir atempadamente as dificuldades das crianças logo no 2º ano. Porém,
esse trabalho deve continuar ao longo de toda a escolaridade, de modo a
consolidar o conhecimento dos aprendentes acerca dos contrastes ortográficos da língua.
Os resultados apresentados neste estudo mostram com clareza que as
crianças carecem de aprofundamento de conhecimento fonológico, durante
a fase de alfabetização e em fases posteriores. A insistência do professor nas
estruturas fonológicas, que, em cada lugar, possam levantar dúvidas às crianças,(13) por não terem uma correspondência linear com a pronúncia, é fundamental para o êxito, quer na manipulação explícita das unidades fonológicas,
quer na correcção ortográfica dessas mesmas estruturas. Consideramos, por
isso, que a alfabetização deve ser um processo articulado de formação, que
consolide conhecimento fonológico implícito e, ao mesmo tempo, o melhore,
se as crianças forem levadas a questionar a razão de ser de certas estruturas
(12) Estas unidades não devem ser confundidas com palavras, porque são formas escritas que incluem,
tanto os casos de hiper-segmentação (tinha piada éra fix comer a cilo todo quero dizer ficava
- criança nº 20), como os de hipo-segmentação (sair da banhaira vitoria vitori acabose
esta istoria. - criança nº 31). Estes resultados, não sendo muito precisos em termos da
unidade lexical, ajudam a perceber o grau de proficiência das crianças.
(13) Chamamos aqui a atenção para o facto de crianças de diversas variedades linguísticas poderem
apresentar diferentes dificuldades. Futuramente, pretendemos fazer a avaliação desse factor
na aprendizagem da ortografia portuguesa com base em materiais de escrita de Português
Europeu e do Brasil.
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ortograficamente mais opacas. Se é certo que os principais contrastes fonológicos estavam adquiridos na oralidade aos sete anos na maioria destas crianças, também é verdade que nem todas elas no 4º ano já distinguiam todos
os contrastes fonologicamente existentes na língua, a ponto de os poderem
reproduzir na ortografia. Por isso, insistimos que a vigilância do professor
deve manter-se ao longo da escolaridade, de modo a poder aprofundar o
conhecimento linguístico (implícito e explícito) dos seus alunos.
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A análise que apresentamos insere-se no domínio da Linguística Cognitiva e
resulta da aplicação dos instrumentos de análise da metáfora poética, propostos
por Lakoff e Turner (1989) no âmbito da Teoria da Metáfora Concetual, postulada
por Lakoff e Johnson (1980 e 1999) e por Lakoff e Feldman (2006), à metaforização de “hora”, nos poemas ortónimos de Fernando Pessoa (1888-1935), escritos
entre 1910 e 1935. Neste texto, apenas iremos utilizar um pequeno corpus do total,
constituído por seis excertos de poemas ortónimos nos quais o item lexical “hora”
designa metonimicamente a categoria superordenada Tempo, através da metonímia
concetual HORA POR TEMPO
As metáforas de “hora” são complexas, o que significa que resultam da combinação hierarquizada de metáforas convencionais de nível específico e genérico que
constituem o background sociocultural que constrange a criatividade do poeta e do
qual emerge a metaforização de “hora”, realizada com base nos quatro mecanismos
concetuais em que assenta a construção da metáfora poética: extensão, elaboração,
questionamento e combinação.
Palavras-chave: metáfora poética, metáfora concetual, expressão metafórica,
esquema imagético, Fernando Pessoa
The analysis hereby presented is inserted in the dominium of Cognitive Linguistics
and aims at applying the instruments of poetic metaphor analysis, as proposed by
Lakoff and Turner (1989) within the ambit of The Conceptual Metaphor Theory,
postulated by Lakoff and Johnson (1980 and 1989) and by Lakoff and Feldman
(2006), to the metaphor of “hour”, in the orthonymous poems of Fernando Pessoa
(1888-1935), written between 1910 and 1935. In order to achieve such purpose,
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we started from a corpus constituted by six excerpts of poems in which the lexical
item “hour” designates metonymically the superordinate category TIME, trough
the conceptual metonymy HOUR FOR TIME.
The metaphors of “hour” are complex, which means that they are the result of the
hierarchical combination of conventional metaphors of a specific and general level
which constitute the social background that restrains the poet’s creativity and out
of which the process of creating the metaphor of “hour” emerges, based on the
four conceptual mechanisms in which the construction of the poetic metaphor lies:
extension, elaboration, questioning and combination.
Key-words: poetic metaphor, conceptual metaphor, metaphorical expression,
image scheme, Fernando Pessoa



0. Introdução
A Teoria da Metáfora Concetual tem contribuído para alterar significativamente o modo de compreender e analisar a metáfora desde a publicação da
primeira obra de Lakoff e Johnson intitulada Metaphors we live by (1980),
passando pela obra divulgadora da Teoria Neural da Linguagem, intitulada
From Molecule to Metaphor (Lakoff e Feldman, 2006), até à conferência
subordinada ao tema How Brains Think, proferida por Lakoff na 4ª Conferência Internacional sobre Ensino de Línguas Estrangeiras e Linguística
Aplicada (Sarajevo, 2014)(1).
A Teoria Neural da Metáfora é um subdomínio da Teoria Neural da
Linguagem, desenvolvida por Lakoff e Feldman (2006), a partir das investigações e descobertas realizadas na segunda metade do século XX, no
domínio da Neurociência Cognitiva, e da descoberta da universalidade
de grande parte das metáforas primárias conhecidas, tais como COMPREENDER É VER e MAIS É EM CIMA(2), na sequência das investigações levadas a cabo por Grady (1996, 2007) e Christopher Johnson (1999).
Segundo estes autores, as metáforas primárias são aprendidas automática
e inconscientemente na infância, diretamente através da experiência, revelando uma relação profunda entre o uso das palavras, a estrutura concetual
(1) http://georgelakoff.com/2014/05/07/how-brains-think/ (endereço eletrónico consultado em
fevereiro de 2016)
(2) Feldman (2006: 200)

Metáfora concetual e literariedade: a “Hora” de Fernando Pessoa

141

e o modo como o ser humano experiencia o mundo(3). São exemplos de
metáforas primárias aquelas cujo domínio fonte inclui, por exemplo, os
conceitos de “Em cima”, “Em baixo”, “Pesado”, “Luminoso” associados a
domínios alvo tais como “Mais”, “Dominante”, “Difícil”, “Feliz”. A presumível universalidade das metáforas primárias assenta na descoberta de
que falantes de línguas diferentes e expostos a culturas diferentes estabelecem idênticas correlações entre experiências sensoriomotoras (orientação
vertical do corpo, por exemplo) e juízos subjetivos (felicidade, bem-estar):
FELICIDADE É EM CIMA.
A Teoria Neural da Linguagem tem como objetivo compreender, através do recurso à construção de redes artificiais de neurónios que simulam
a atividade cerebral, como é feita a ligação entre diferentes redes de neurónios, cuja atividade sincronizada pode estar na origem das metáforas.
Nos nossos dias, a metáfora é perspetivada como um fenómeno neural(4) resultante de operações mentais complexas e realizadas espontaneamente pelo cérebro, que assentam no mapeamento(5) parcial e unidirecional
de parte dos atributos e da estrutura inferencial de um domínio concetual(6)
associado à vivência experiencial concreta dos falantes, num outro domínio, este habitualmente de natureza abstrata (o domínio alvo) que, por ser
dificilmente estruturado, é compreendido em função do primeiro (o domínio fonte). Os domínios fonte mais comuns são o corpo humano, alimentos,
saúde, doenças, animais, plantas, edifícios e construções, máquinas, utensílios, jogos, desportos, transações económicas e mercadorias, movimento,
forças, luz e escuridão(7). Por sua vez, os domínios alvo mais frequentes são
as emoções, a moralidade, o pensamento e a comunicação, a sociedade e
as relações humanas, a nação, a política e a economia, o tempo, a vida e a
morte, a religião.(8)
A Teoria da Metáfora Concetual defende que a maior parte dos conceitos abstratos não seria compreensível sem o recurso à metáfora e que
a compreensão e explicação desses conceitos, que são os domínios concetuais que estruturam a metáfora, deverá ser realizada tendo em conta o
corpo humano e a totalidade da experiência de vida humana. Por exemplo,
o conceito de Tempo pode ser compreendido em termos do conhecimento
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)

Grady (2007:192, 204)
Metaphor is a neural phenomenon (Lakoff & Johnson: 2003: 256)
Lakoff & Johnson (2003: 265)
A conceptual domain is any coherent organization of experience (Kovecses, 2010: 4)
Kovecses (2010: 22)
Kovecses (2010: 23)
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que temos acerca do espaço concreto com o qual interagimos diariamente, como está codificado na metáfora concetual convencional TEMPO
É ESPAÇO, em termos de objetos em movimento [O TEMPO É UM
OBJETO EM MOVIMENTO NO ESPAÇO], em termos de um recurso
económico [O TEMPO É DINHEIRO] ou de um ser humano que está contra nós [O TEMPO É UM ADVERSÁRIO](9). É porque atribui importância
à experiência humana, que a Teoria da Metáfora Concetual postula que os
mapeamentos entre domínios concetuais não são arbitrários, mas padrões
fixos e sistemáticos de correspondências, normalmente inconscientes.
Entre estes mapeamentos de base neural encontram-se os esquemas
imagéticos, designação atribuída por Mark Johnson (1987) a estruturas
imagéticas abstratas e pouco delineadas, que configuram os conceitos abstratos. Por exemplo, quando dizemos ocupar as horas vagas, concetualizamos as horas como contentores vazios que pretendemos encher com
uma atividade (o conteúdo). Inconscientemente, projetamos a estrutura do
esquema imagético CONTENTOR na entidade abstrata horas: a estrutura
dos objetos-contentores que nos são familiares (o nosso corpo, uma casa,
por exemplo) servem de base à concetualização das horas, através da projeção de um modelo construído pelo sistema neural, dotado de flexibilidade
suficiente para estruturar conceitos que não são intrinsecamente estruturados.
A Teoria da Metáfora Concetual estabelece uma distinção entre metáforas concetuais e expressões metafóricas. “Metáfora concetual” é o nome
dado a um processo mental que consiste na compreensão de um domínio concetual, normalmente abstrato, por intermédio de um outro domínio concetual, habitualmente relacionado com uma realidade concreta.
Por exemplo, o conceito de “Viagem” é um domínio concetual que inclui
conceitos-base que estruturam, de forma esquemática, a imagem mental
que é verbalizada no termo “viagem” como, por exemplo, os conceitos de
“viajante”, “percurso”, “partir”, “chegar”, “veículo”, “partida”, “chegada”.
Neste contexto, a linguagem é secundária e o mapeamento primário:

(9) Colocámos entre parênteses retos as metáforas concetuais convencionais correspondentes
à concetualização do tempo. As metáforas referidas são da autoria de Lakoff & Johnson
e encontram-se referidas nas obraspublicadas sobre a Teoria da Metáfora Concetual,
nomeadamente em 1980 e 1999.
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The language is secondary. The mapping is primary, in that it sanctions the
use of source domain language and inference patterns for target domain concepts.(10)

Por exemplo, as letras maiúsculas usadas em O TEMPO É UM
OBJETO querem dizer que as metáforas concetuais não têm uma natureza
proposicional, nem se destinam a ser pronunciadas, mas antes traduzem
linguisticamente (não há outra possibilidade de as conhecer) um processo
mental generalizado de concetualizar o tempo, que é traduzido linguisticamente através de expressões metafóricas que, por exemplo, os numerosos
provérbios que conhecemos sobre o tempo exemplificam: O tempo que se
perde não se torna mais a achar. Neste caso, o tempo é concetualizado
como objeto que se perde. A expressão metafórica (o provérbio) sugere
também que o tempo é concetualizado como um bem precioso, cuja perda
prejudica o possuidor. Este caso mostra que, subjacente a uma determinada expressão metafórica, se podem encontrar duas ou mais metáforas
concetuais combinadas, que podem apresentar um mesmo domínio alvo (o
tempo, por exemplo), que é mapeado por diferentes domínios fonte (espaço,
objetos, pessoas). As variações no domínio fonte indicam que um conceito
(o tempo, por exemplo) pode ser concetualizado de modos diferentes, de
acordo com a perspetiva que o falante quer acentuar sobre o mesmo, razão
pela qual o mapeamento(11) entre domínios é quase sempre parcial.
Como as metáforas concetuais realizam diferentes funções cognitivas,
costumam dividir-se em estruturais(12) [O TEMPO É MOVIMENTO] e
ontológicas(13) [O TEMPO É UM SER HUMANO].
Tanto as metáforas concetuais como as expressões metafóricas podem
apresentar diferentes graus de convencionalidade, consoante estão mais ou
menos entranhadas na mente e no léxico dos falantes de uma comunidade.
Por exemplo, a metáfora convencional A MENTE É UM CONTENTOR
tem elevado grau de convencionalidade, como comprovam expressões
metafóricas frequentes, tais como “meter/tirar uma ideia da cabeça”. O
(10) Lakoff (1993:208)
(11) O termo «mapeamento» tem origem na Neurociência e é usado na Teoria da Metáfora
Concetual para designar os atributos de um domínio concetual (o domínio fonte) que transitam
ou são projetados no domínio concetual que é o alvo dessa projeção. Os mapeamentos entre
os dois domínios são unidirecionais (do domínio fonte para o alvo) e parciais (apenas parte
dos atributos do domínio fonte é projetada no alvo).
(12) As metáforas estruturais são aquelas em que o domínio fonte mapeia com a sua estrutura o
domínio alvo.
(13) Nas metáforas ontológicas, o domínio fonte contribui para dar um novo estatuto ontológico
ao domínio alvo.
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mesmo se passa com as expressões metafóricas, designadas tradicionalmente por «metáforas». Por vezes, as metáforas concetuais convencionais
não são verbalizadas através de expressões metafóricas convencionalizadas, como acontece frequentemente no discurso literário, científico, publicitário, político ou até nos enunciados dos falantes que revelam grande
capacidade criativa a nível do uso do código linguístico; no entanto, apesar
de não-convencionais, essas expressões metafóricas enraízam-se em metáforas concetuais convencionais comuns a uma dada coletividade, como
explicam Lakoff e Turner no ensaio que dedicaram à metáfora poética(14):
It is important to distinguish the way we conceive metaphorically of such
things as life and death from the way a particular poet may express such
thoughts in language […] Poets, as members of their cultures, naturally make
use of these basic conceptual metaphors to communicate with other members,
their audience.

Na mesma linha de pensamento, Gibbs afirma o seguinte:
Although poets may present novel instantiations for these pre-existing metaphorical mappings, people do not have to draw novel mappings in any algorithmic sense in order to understand poetic instantiations of conventional
metaphors. Poets do on occasion create entirely novel metaphors that demand
new mappings from source to target domains, but these are relatively rare.(15)

O reconhecimento de expressões metafóricas inusitadas num dado
poema pode levar a pensar que os poetas são especialistas na criação de
metáforas concetuais novas. No entanto, essa ideia é desmentida pelas
investigações no âmbito da Linguística Cognitiva e no da Neurociência
Cognitiva. De facto, a maior parte das expressões metafóricas usadas nos
poemas baseia-se no sistema concetual partilhado pela coletividade à qual
o poeta pertence e da qual herda modos de concetualizar diversos conceitos
abstratos considerados estruturantes da vida humana, como são os de vida,
morte, tempo e emoção, que são concetualizados de modo semelhante,
independentemente da língua falada e da zona geográfica em que os falantes vivem; esta constatação não significa que, pontualmente, a criatividade
em termos concetuais seja inexistente.
(14) Lakoff & Turner (1989: 9)
(15) Gibbs (1994: 255)
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Como referimos anteriormente, pretendemos mostrar de que modo os
mecanismos de análise propostos pela Teoria da Metáfora Concetual são
importantes para a análise da metáfora poética, mais concretamente, para
a análise das metáforas de “hora” na poesia ortónima de Fernando Pessoa
e que, tanto quanto sabemos, não foram objeto de análise até ao momento.
Como não podemos aqui analisá-las todas, escolhemos seis poemas(16), que
apresentamos através de excertos a partir dos quais analisamos metáforas
de hora que evidenciam os principais processos de concetualização que
encontrámos nos poemas ortónimos: a espacialização e materialização de
hora e a hora antropomórfica.
Os excertos dos poemas de Fernando Pessoa que transcrevemos nem
sempre fornecem o contexto verbal suficiente a uma total compreensão
das análises que aqui apresentamos, pelo que pensamos ser útil a leitura
integral dos poemas, para uma compreensão mais fundamentada e mais
pormenorizada do que escrevemos.
Para a análise das metáforas de hora é importante ter em atenção o
contexto discursivo em que se inserem os excertos apresentados, mas também o conhecimento da mundividência do poeta que foi sendo verbalizada
nos diversos textos que escreveu, entre os quais privilegiamos a compilação de escritos autobiográficos, intitulada Páginas Íntimas e de Autointerpretação(17).

1. As Metáforas de HORA nos poemas de Pessoa ortónimo(18)
1.1 A espacialização de “hora”: A HORA É UMA PAISAGEM
A concetualização da mente como paisagem é sugerida em poemas como,
por exemplo, “Vou em mim por entre bosques” (1930):

(16) Os excertos que apresentamos neste trabalho pertencem aos poemas Cai do firmamento,
Hora Absurda, Poema XI - Passos da Cruz, Poema XIV - Passos da Cruz, Poente, A criança
e o seu brinquedo.
(17) Obra publicada nos anos 60 por Rudolf Lind em colaboração com Jacinto do Prado Coelho.
Para além do conhecimento da obra e do pensamento do poeta, consideramos imprescindível
a leitura das quatro obras que o neurocientista António Damásio publicou em Portugal, entre
1995 e 2010 (Damásio 1995, Damásio 1999, Damásio 2003, Damásio 2010).
(18) Embora saibamos que é na totalidade do poema que se pode fazer a completa interpretação
do todo que o poema é, as restrições de tamanho impostas a um artigo como este permitem
apenas a citação de excertos e não dos poemas completos.
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Vou em mim como entre bosques/ Vou-me fazendo paisagem/ Para me desconhecer./ […].

Tradicionalmente, a Teoria da Metáfora Concetual não atribui importância ao contexto discursivo, nem ao contexto mais abrangente constituído
por outros textos de um mesmo autor; no entanto, nós considerámo-los
essenciais para compreender metaforizações mais criativas como as poéticas e, neste caso, a metaforização de “hora”, visto que foi o conhecimento
de outros poemas que nos levou a concluir que, para o poeta, A MENTE
É UMA PAISAGEM, ou seja, é um espaço que pode ser contemplado, à
semelhança de uma paisagem natural. Esta concetualização da mente parte
da observação de espaços naturais caracterizados pela diversidade de elementos que o compõem, facto que revela a importância do conhecimento
do espaço físico, obtida na interação com o mesmo, na concetualização
de espaços não físicos, de que a mente é um exemplo, como atestam as
expressões metafóricas «espaço mental», «horizonte mental», «mente
enovoada», «mente luminosa», «confundir a árvore com a floresta», entre
outras igualmente comuns. Será que a concetualização da mente pelo poeta
difere da nossa? Não nos parece que assim seja e isso pode explicar-se
pelo facto de todos nós sermos possuidores de cérebros estruturalmente
idênticos e aptos a metaforizar entidades abstratas em função das entidades concretas com as quais interagimos habitualmente. Como é que através da concetualização da mente se pode compreender a concetualização
de hora? Simplificando e sintetizando, diremos que em um dos poemas
em que a hora é experienciada como hora serena, o Eu poético se refere
ao momento em que se sente tranquilo por imaginar a sua mente como
espaço coabitado por outros Eus que contracenam com um Eu central, que
é aquele que se afirma na 1ª pessoa ao longo do poema:
Que é feito da vida/ Dos outros, em mim?/ A brisa é diluída/ E a mágoa sem
fim.// Seja a hora serena/ E pálida, ou não,/ Mas Deus tenha pena do meu
coração!(19).

Retirados do contexto do poema, estes versos parecem nada ter a ver
com a espacialização da mente de que falámos anteriormente e, além disso,
a relação entre a mente e a hora parece forçada. Este facto mostra, de novo,
a importância do contexto, neste caso, do contexto discursivo, para a compreensão das metáforas de hora. Vamos, então, tentar apresentar, em linhas
(19) Fernando Pessoa. Excerto do poema “Cai do firmamento” (1919)
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gerais, como chegámos à associação hora-mente. No verso Seja a hora
serena (v.5), a ideia que primeiramente nos surge é a de que a hora é concetualizada como uma breve emoção de serenidade, visto que o uso de hora
implica que essa emoção teve uma duração idêntica à que é convencionalmente atribuída à hora que conhecemos: o poeta não inventou esta subcategoria de tempo e usa-a deliberadamente para verbalizar experiências de
curta duração. A emoção de serenidade resulta da avaliação que o poeta faz
de uma paisagem mental imaginada, na qual as árvores do cenário natural em que se inspirou correspondem às entidades humanizadas que o Eu
designa por outros (v.2) e que são concebidas como réplicas do seu criador.
Por esta razão, a expressão metafórica hora serena é simultaneamente uma
emoção de serenidade e o espaço mental que a desencadeia, numa fração
de tempo designada por hora, para sugerir que a brevidade dessa emoção é
paralela à brevidade da visualização do interior da sua mente, tal como se
de uma imagem-flash se tratasse.
Neste poema, a espacialização de hora [A HORA É UMA PAISAGEM]
parte da metonímia(20) HORA POR TEMPO [Relação PARTE-TODO] e
tem subjacentes as metáforas convencionais TEMPO É ESPAÇO [Duas
longas horas](21), A MENTE É UM CONTENTOR [Meter ideias na
cabeça], IDEIAS SÃO PESSOAS [Ideias solidárias]; a metonímia EMOÇÃO PELO AGENTE DESSA EMOÇÃO [Espaço de serenidade] e as
metáforas primárias(22) COMPREENDER É VER [Vês como tenho razão?]
e LUZ É EM CIMA(23) [O Sol está no céu].
O conceito de “mente” e o de “paisagem” são estruturados pelo mesmo
esquema imagético – o CONTENTOR(24). Os esquemas imagéticos possuem uma estrutura, ainda que pouco nítida, e propriedades específicas;
por exemplo, o CONTENTOR caracteriza-se por ter um espaço interior
e uma fronteira que separa o interior do espaço exterior. Com o CONTENTOR combina-se o esquema imagético DENTRO-FORA (os objetos
(20) Enquanto na metáfora consideramos dois domínios concetuais distintos, na metonímia os
dois conceitos pertencem a um mesmo domínio concetual. O tipo mais comum de metonímia
é aquela em que há uma relação de parte-todo ou todo-parte, entre ambos os conceitos.
(21) Colocámos entre parênteses retos expressões metafóricas que traduzem linguisticamente as
metáforas convencionais e as metáforas primárias.
(22) A general theory elaborated by Joseph Grady in 1996 suggests that the metaphor system
is grounded in the body in terms of “primary metaphors”. In a primary metaphor, such as
affection is warmth, an experience brings together a subjective judgement (here, affection)
and a sensory-motor occurrence (temperature). Feldman (2006: 200)
(23) Esta metáfora primária tem subjacente o esquema imagético VERTICALIDADE.
(24) Lakoff (1987: 272)

a hora designa o momento em que o Eu foca a sua atenção no
hora passa a ser estruturada pelo mesmo esquema imagético que

r a mente. O esquema
imagético CONTENTOR estrutura também o
148
Isabel Pizarro / José Teixeira

m, pelo que o esquema imagético SOBREPOSIÇÃO25 se combina com
estão dentro ou fora de um espaço delimitado). É porque a mente do poeta

ostramos na Figura
1. como
O contentor
contentor
estrutura
“paisagem”;
o
é concetualizada
de ideias,A
de emoções
e de sonhos,
que
o poeta pôde imaginá-la habitada por outros Eus que ele observa como se
estivesse fora da sua mente e, como a hora designa o momento em que o Eu
foca a sua atenção no seu espaço mental, a hora passa a ser estruturada pelo
mesmo esquema imagético que serviu para estruturar a mente. O esquema
imagético CONTENTOR estrutura também o conceito de paisagem, pelo
que o esquema imagético SOBREPOSIÇÃO(25) se combina com o anterior,
como mostramos na Figura 1. O contentor A estrutura “paisagem”; o B
estrutura “mente”; o C estrutura “hora”. O dinamismo do esquema imagético é simbolizado pelas duas setas: a que parte do esquema imagético que
estrutura “paisagem” e que serve de base à estruturação da mente; e a seta
que parte de “mente” para estruturar a “hora”.

o C estrutura “hora”. O dinamismo do esquema imagético é simbol

s: a que parte do esquema imagético que estrutura “paisagem” e q

truturação da mente; e a seta que parte de “mente” para estruturar a “

Figura 1.

Assim, neste poema, a hora é concetualizada como espelho da mente,
no momento em que o poeta visualiza os outros; estabelece-se uma associação entre três domínios concetuais diferentes: projetam-se as inferências
decorrentes da experiência de ver paisagens naturais no conceito abstrato
mente e projetam-se os atributos
da mente1.(que inclui os de paisagem) no
Figura
conceito abstrato hora, criando, deste modo, uma ligação entre paisagem,
mente e hora. A metaforização de hora com recurso ao espaço concreto
confirma que o conceito de tempo é concetualizado em termos do espaço,

sim, neste poema, a hora é concetualizada como espelho da

(25) Johnson
(1987: 126)
em que o poeta
visualiza
os outros; estabelece-se uma associaçã

concetuais diferentes: projetam-se as inferências decorrentes da
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pelo que a metáfora convencional subjacente é TEMPO É ESPAÇO(26);
sendo que este modo de concetualizar o tempo evidencia a necessidade de
o cérebro se apoiar nos mapeamentos neurais decorrentes do conhecimento
de espaços concretos para a criação de conceitos temporais. A espacialização do tempo encontra-se subjacente a expressões metafóricas comuns
tais como Tempo infindável, Dias curtos, Tempo breve. Como hora designa
metaforicamente a mente do Eu poético no momento em que visualiza os
outros, ela herda da concetualização da mente a localização Em Cima. Por
esta razão, o esquema imagético VERTICALIDADE(27), que é um esquema
concetual adquirido pelo ser humano em função da postura vertical do
corpo, está também subjacente à conceção de hora enquanto espaço mental.

1.2. A materialização de “hora”:
1.2.1. A HORA É UM OBJETO CONTUNDENTE
Concetualizamos as horas em termos de objetos imóveis [Horas paradas](28) ou em movimento [As horas voam]. A metáfora A HORA É UM
OBJETO CONTUNDENTE é uma extensão(29) da metáfora convencional
O TEMPO É UM OBJETO EM MOVIMENTO [O tempo passa/ voa/ não
para]. No poema A criança e o seu brinquedo (1934), o poeta concebe a
hora como um objeto que, à semelhança de um martelo, pode esmagar a
criança que brinca despreocupada:
Deus te mate sem demora,/ A morte te leve cedo/ Antes que a vida ou a hora/
Te quebre a alma que ignora/ Ou o brinquedo!(30)

A presença da conjunção disjuntiva no verso 3 sugere que a vida e a
hora são concetualizadas como um objeto destruidor e que o objeto em
vias de ser destruído é a alma. Parece-nos que o poeta quer dizer que a
vida e a hora são duas faces de uma mesma realidade. Temos, assim, três
conceitos abstratos materializados no excerto transcrito: a vida, a hora e
(26) Lakoff & Johnson (1999)
(27) Johnson (1987: xvi)
(28) Colocámos entre parênteses retos expressões metafóricas que verbalizam as metáforas
concetuais referidas.
(29) A palavra «extensão» significa, no contexto da Teoria da Metáfora Concetual, que há uma
relação hierárquica entre as metáforas, razão por que uma metáfora pode derivar de uma
outra que ocupa o topo da hierarquia.
(30) Fernando Pessoa. Excerto do poema “A criança e o seu brinquedo” (1934).
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a alma. A diferença entre eles reside no facto de a vida e a hora serem
dotados de agentividade e por isso têm subjacente o esquema imagético
FORÇA, enquanto a alma, que designa metonimicamente a criança, é o
paciente sobre o qual a força será exercida. No poema, a hora, necessariamente ligada ao agora da enunciação, é concetualizada como contentor
metafórico da vida passada do Eu, perspetivada como uma sucessão de
horas falhadas que são recordadas na hora ou no agora em que a criança
é observada, razão por que a hora pode designar metonimicamente a vida
passada do Eu.
Terão falhado todas as horas passadas? Pensamos que não: a vida/ a
hora que o Eu refere contém as horas em que teve consciência da inadequação entre a realidade vivida e o sonho. Ora essa consciência dolorosa
da vida passada é implicitamente associada à vida adulta. No passado que
antecede o agora ficaram as horas felizes da infância, relembradas a partir
da observação da criança, que designa metonimicamente a infância perdida do Eu. Subjacente à concetualização de hora encontramos a metáfora
convencional A VIDA É UM DIA(31) da qual a metáfora A VIDA É UMA
HORA é uma extensão que radica na metonímia concetual HORA POR
DIA (Relação PARTE-TODO). Considerando que a hora é materializada
num objeto capaz de esmagar/fragmentar a alma (concetualizada implicitamente como objeto de porcelana ou de vidro), a hora, que designa metaforicamente a vida, é um objeto animado de uma força que visa atingir
a alma. A hora é, assim, um agente potencial da destruição do ser que a
criança é, razão por que a conceção da hora tem subjacente a metáfora de
nível genérico CAUSAS SÃO FORÇAS, que é uma extensão da metáfora também de nível genérico(32) EVENTOS SÃO AÇÕES(33), da qual a
metáfora, também de nível genérico, CAUSAS SÃO FORÇAS(34), é uma
extensão. Sendo concetualizada como objeto em movimento orientado de
fora para dentro, a hora é o agente da força exercida a partir do exterior
do corpo que tem como alvo a alma, localizada no interior do corpo. Um
objeto em movimento segue uma trajetória que resulta de uma força que o
fez deslocar. A equivalência entre a hora e a vida fica a dever-se ao facto
(31) Kovecses (2010: 50)
(32) As metáforas de nível genérico diferem das metáforas de nível específico pelo facto de
apresentarem conceitos de nível genérico no domínio alvo, tais como «eventos», «causas»,
«movimento», os quais são definíveis em termos de um conjunto muito reduzido de
propriedades, visto que há diversos tipos de eventos, de causas e de movimento. Vide Lakoff
(1993: 231)
(33) Lakoff (1993: 219)
(34) Lakoff (1993: 220)
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de o poeta ter considerado que a vida agiu contra ele, razão por que a concetualização da hora-vida sugere um martelo empunhado por alguém, que
nos parece ser o destino, uma entidade frequentemente antropomorfizada.
Assim, a vida tem uma força inerente e, como é concetualizada como um
contentor metafórico de horas, o agora representado pela hora possui a
força destruidora herdada da vida; como uma força segue uma trajetória
no espaço com destino a um alvo, a alma da criança/ do Eu deverá partir,
antes que a hora a destrua. Partir, neste contexto, é morrer, ideia que está
codificada na metáfora convencional MORRER É PARTIR(35).
1.2.2. A HORA É UM LEQUE
A hora, metaforizada no excerto do poema XI de Passos da Cruz do qual
vamos transcrever um pequeno excerto, designa metonimicamente a imagem que o Eu poético tem de si; no entanto, se considerarmos que o Eu
poético é apenas uma imagem da mente do poeta verbalizada no poema, a
hora é a metáfora do Eu.
As ideias são frequentemente concetualizadas como objetos que temos
dentro da cabeça (Tenho a cabeça cheia de ideias) ou que nos são oferecidas (Ele deu-me uma grande ideia). Vejamos como o poeta concetualiza a
hora no excerto do poema seguinte:
Não sou eu quem descrevo. Eu sou a tela/ E oculta mão colora alguém em
mim./ Pus a alma no nexo de perdê-la/ E o meu princípio floresceu em Fim.//
[…] Disperso…E a hora como um leque fecha-se…/ Minha alma é um arco
tendo ao fundo o mar…/ O tédio? A mágoa? A vida? O sonho? Deixa-se…(36)

A hora é materializada num objeto manuseável (um leque), constituído
por um conjunto de painéis que se apresentam sobrepostos quando o leque
está fechado. Quando aberto, o leque esconde o rosto do possuidor; quando
fechado, esse rosto torna-se visível. O recurso ao leque para metaforizar a
hora revela que o poeta perspetiva a sua mente como contentor de diversas entidades (os Eus do Eu, temática tão cara a pessoa e desaguando nos
heterónimos pessoanos). A hora, que designa metaforicamente a mente do
Eu, é concetualizada como objeto que pode abrir-se e fechar-se: o Eu pode
mostrar os Eus em que se multiplica (abre o leque) ou pode escondê-los
(35) Tradução de DEATH IS DEPARTURE. (Lakoff & Turner, 1998: 55)
(36) Fernando Pessoa. Excerto do poema XI de Passos da Cruz, 1913-1916. In Poesia do Eu,
Assírio e Alvim, 2ª edição. (2008: 99)
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(fecha o leque). Neste contexto, a hora é uma autoimagem que se materializa no objeto que melhor define a sua especificidade de mente criadora de
desdobramentos(37). Quando aberta, a hora-leque liberta o poeta da prisão
da personalidade única e proporciona o devaneio; quando fechada, a hora-leque prende os desdobramentos do poeta a uma personalidade aparentemente unificada e o Eu desiste da multiplicidade.
O leque configura o conceito de hora através da projeção de inferências
dos esquemas imagéticos que o estruturam, contribuindo para a materializar, isto é, para transformar o conceito abstrato hora em uma imagem que
o poeta pode visualizar na sua mente, tal como acontece com os leitores,
quando leem o poema. Assim, o esquema imagético CONTENTOR, que
estrutura o conceito de leque (que é um contentor metafórico de painéis
articulados), projeta a sua estrutura no conceito abstrato hora, transformando-a num espaço no interior do qual existem as ideias do Eu concetualizadas como objetos, que correspondem, metaforicamente, aos painéis do
leque; estes, por sua vez, são ideias materializadas (cada painel do leque
designa metaforicamente um Eu do Eu). O que queremos dizer é que o
poeta imagina a sua mente a partir do conhecimento que tem do objeto
que designamos por leque; esta seleção não é fruto do acaso, mas deve-se
a que este objeto tem uma estrutura interna que interessa ao simbolismo
poético. Por exemplo, o leque desdobra-se em painéis, tal como Eu poético
se desdobra em outras entidades. Não interessa ao poeta a matéria de que
é feito o leque, mas sim o facto de este se poder abrir/fechar e mostrar/
esconder as subpartes em que se divide. Interessa também ao poeta o facto
de o leque ser manuseável e poder ser usado para esconder ou não o rosto
do possuidor, consoante a intenção deste. A hora, pela razão de que não
tem uma estrutura inerente, é concetualizada em termos da concetualização
da mente, visto que ela é o momento em que o Eu observa a sua mente e
o momento e a ação que nele decorre são inseparáveis. Ao ser estruturada pela estrutura da mente, a hora herda essa mesma estrutura, razão por
que falamos em hora-leque. O esquema imagético LIGAÇÃO(38) também
estrutura o conceito de leque, uma vez que os painéis de um leque se apresentam interligados. Essa estrutura combina-se com a do esquema imagético CONTENTOR e é projetada no conceito de mente, tal como o Eu a
imagina na hora em que é observador da sua realidade mental, razão por
que a estrutura da hora não pode ser independente da estrutura da mente.
(37) Sou hoje o ponto de reunião de uma pequena humanidade só minha. Fernando Pessoa. In Páginas
Íntimas e de Autointerpretação. Lind & Prado Coelho. Edições Ática. Lisboa,1967, p. 102
(38) Johnson (1987: 126)
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1.2.3 A HORA É UMA EMOÇÃO
A hora é de cinza e de fogo/ Eu morro-a dentro de mim./ Deixemos a crença
em rogo/ Saibamos sentir-nos Fim.// Não me toques, fales, olhes…/ Distrai-te
de eu ‘star aqui./ Quero antes que desfolhes/ A minha ideia de ti…// […](39)

Transcrevemos este excerto de Poente (1913) para mostrar um outro exemplo da materialização de hora, concetualizada, neste caso, como emoção
desencadeada pela proximidade entre o Eu e o destinatário do seu discurso.
A materialização de hora é sugerida pelos sintagmas preposicionais de
cinza e de fogo (v.1) que são responsáveis pela imagem de hora enquanto
objeto de duas faces: é cinza e é fogo. Um aspeto que nos parece interessante neste poema é o facto de a ordem normal dos dois fenómenos naturais
estar invertida: a hora é primeiramente de cinza e depois de fogo. A ideia
que o poeta sugere é a de que se sente dividido entre emoções antagónicas,
as quais, por sua vez, constituem o conteúdo da mente do Eu, concetualizada como espaço-contentor que proporciona o enquadramento dessas
emoções e o palco onde se desenrola o drama emocional que divide o Eu.
A razão que levou o poeta a inverter a ordem habitual dos dois fenómenos naturais pode ser explicada pelo princípio que Lakoff e Johnson
(1980) designam por The ME-FIRST Orientation, segundo o qual as palavras usadas em primeiro lugar são as mais significativas para o falante(40),
não sendo, por isso, fruto do acaso. Neste contexto, a hora de fogo é uma
emoção destrutiva que exerce a sua força sobre a mente do Eu, transformando-a em hora de cinza, razão por que a concetualização da hora tem
subjacente a metáfora convencional EMOÇÕES SÃO FORÇAS. O fogo
designa metaforicamente a paixão que consome o Eu, ideia que tem subjacente a metáfora convencional O AMOR É FOGO. As emoções são concetualizadas como forças que controlam a vida do ser humano, podendo ser
benéficas ou não. Por exemplo, o domínio fonte FOGO mapeia o domínio
alvo (AMOR) com inferências tais como intensidade, descontrolo, transformação, perigo, destruição. As expressões metafóricas fogosidade amorosa, relação tórrida, paixão ardente assinalam a força destrutiva do amor
devido à seleção do domínio fonte, uma vez que o conceito de fogo evoca,
(39) Fernando Pessoa. Excerto do poema Poente (1913). In Poesia do Eu, Assírio e Alvim, 2ª
edição. (2008: 52)
(40) […] This principle states a correlation between form and content. […] To summarize: Since
we speak in linear order, we constantly have to choose which words to put first. Lakoff &
Johnson (1980: 132-133)
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habitualmente, o de destruição e essa imagem transita parcialmente para o
conceito de amor, especificando o tipo de amor que está em causa.
É pela razão de que o Eu antevê as consequências destrutivas da sua
identidade causadas por uma eventual relação com o Tu, que a hora é concetualizada primeiramente como cinza, o que sugere a ligação entre cinza e
a destruição/morte do sujeito. Como as emoções são concetualizadas como
forças causadoras de alterações no corpo e na mente, as expressões metafóricas hora de cinza e de fogo (v.1) têm subjacentes as metáforas convencionais EMOÇÕES SÃO FORÇAS e CAUSAS SÃO FORÇAS que
são, por sua vez, extensões da metáfora de nível genérico EVENTOS SÃO
AÇÕES, cuja estrutura compreende:
- O agente: o fogo
- A ação: incendiar, destruir
- O objeto: a hora/ o Eu
- Consequências da ação: a hora/ o Eu transforma-se em cinza
Como é sugerido no poema, a hora sofre uma transformação, passando
de objeto inteiro a fragmentado. Esta passagem é estruturada pelo esquema
imagético PONTO DE PARTIDA-TRAJETOR-META(41): a hora percorre
um caminho virtual até à META, que designa metaforicamente a perda da
identidade do objeto em causa.

1.3. A “hora” antropomórfica: A HORA É O EU
A metáfora A HORA É O EU é uma extensão da metáfora convencional O
TEMPO É UM SER HUMANO(42) e, diferentemente das metáforas anteriormente mencionadas, esta é reversível(43), ou seja, o domínio alvo pode
ocupar a posição do domínio fonte. Isto quer dizer que a concetualização
de hora assenta numa vivência subjetiva de um espaço de tempo caracterizado pela transitoriedade. Se a hora é o Eu, é compreensível a ligação
afetiva entre o poeta e a hora em que se observa enquanto pensa e sente;
esse facto poderá desencadear a impressão de que nesse momento o tempo
parou pelo facto de ter sido vivido intensamente, uma sensação talvez
idêntica àquela que experienciamos quando dizemos Naquele momento,
(41) Johnson (1987: 43)
(42) Gibbs (1994)
(43) Kovecses (2010: 81)
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o tempo parou, com a intenção de sublinhar a união entre nós e a experiência da emoção desencadeada por um evento avaliado posteriormente
como perturbador, ao ponto de nos ter feito esquecer, momentaneamente,
a passagem do tempo.
A metáfora A HORA É O EU está subjacente à concetualização de
hora em vários poemas. Apresentamos seguidamente um pequeno excerto
de um longo poema intitulado Hora Absurda (1913), que apresenta essa
concetualização de hora que referimos mais acima, entre outras igualmente dignas de nota:
Chove ouro baço, mas não no lá-fora… É em mim…Sou a Hora,/ E a Hora é
de assombros e toda ela escombros dela…// […] Ah, deixa que eu te ignore…O
teu silêncio é um leque -/ Um leque fechado, um leque que aberto seria tão
belo, tão belo,/ Mas mais belo é não o abrir, para que a Hora não peque…(44)

No título (Hora Absurda), o adjetivo verbaliza a avaliação que o Eu faz
de pensamentos heterogéneos que, propositadamente, são associados sem
nexo lógico no poema(45). Como a hora é o Eu, e este parece querer rejeitar
o pensamento lógico, a hora é avaliada como uma vivência absurda, o que
sugere que cada hora é concetualizada em função da perspetiva que o Eu
tem de si num dado momento. Neste caso, a hora e o Eu são uma mesma
realidade com duas faces inseparáveis, como uma moeda.
Já o conceito de tempo pode ser perspetivado como entidade localizada fora do sujeito e com potencial para o destruir. De facto, a maioria
dos provérbios e aforismos que temos sobre o tempo sugere o receio que
os falantes sentem do tempo, concebido como agente dos principais males
que afetam a humanidade: o tempo não perdoa, não volta atrás, tudo destrói, não para, etc. O tempo, tal como a vida e o destino, é geralmente
perspetivado como uma força adversa contra a qual o ser humano se sente
indefeso. A hora é frequentemente concetualizada de modo diferente do
tempo, pelos falantes portugueses, razão por que a associamos a atributos
que remetem para a nossa experiência de vida, num dado momento; assim,
vivemos horas certas, erradas, alegres, melancólicas, angustiadas, de luta,
de luto, etc.. A hora é uma experiência pessoal, é apenas nossa, enquanto a
(44) Excerto do poema “Hora Absurda”. In Poesia do Eu, Assírio e Alvim, 2ª edição. (2008: 61)
(45) O poema Hora Absurda integra-se na corrente estética Modernista, a qual agrupou correntes
estéticas e literárias cujo tronco comum reside na recusa do pensamento lógico como forma
de atacar a arte burguesa e bem-pensante, no período pós-1ª Guerra Mundial. Neste poema,
o poeta recorre ao nonsense propositadamente.
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experiência do tempo é de todos. Esta concetualização da hora pode explicar por que razão vivemos tão dependentes das horas no decurso das nossas
vidas.
Ao identificar-se com a hora, o Eu pode falar de si na 3ª pessoa e perspetivar-se como outro sobre o qual, ele mesmo, o Eu que se exprime na
1ª pessoa, manifesta uma consciência crítica, concretizando o desejo de
ser plural(46), ideia que a metáfora-imagem(47) do leque expressa. O leque
é constituído por painéis que correspondem, metaforicamente, aos Eus do
Eu. A hora que não peca é aquela em que o Eu plural, que se concetualiza
como leque, [O EU É UM LEQUE] desiste de ver a multiplicidade de Eus
contidos no Eu que se exprime na 1ª pessoa. Subentende-se que, para o Eu,
a possibilidade de se multiplicar em entidades fictícias é pecar, possivelmente porque reconhece que a personalidade múltipla contraria as leis da
natureza, segundo a qual é atribuída, a cada pessoa, uma única personalidade. Evidentemente, notamos a contradição entre o desejo de ser outros e
o receio de o ser. Constatámos que o Eu poético se mostra contraditório em
alguns poemas, mas essa contradição resulta da autoanálise do poeta, que
transmite ao Eu poético quer a sua perplexidade, quer a sua resignação face
às tendências opostas que testemunha no processo de autoanálise, como é
visível, por exemplo, no excerto de um poema anteriormente apresentado
a propósito da materialização de hora, intitulado Poente (1913) e no qual
a hora é experienciada em termos de emoções opostas: A hora é cinza e de
fogo/.(48)
Para finalizar: no poema Hora Absurda, o Eu sugere que a hora é concetualizada de acordo com a imagem que esse Eu tem da sua mente: um
contentor metafórico de imagens aleatórias e incontroláveis que se sucedem em catadupa e às quais o Eu assiste, como se tivesse perdido o controlo sobre a sua mente, ou seja, como se tivesse perdido a consciência de
si e a sua mente trabalhasse autonomamente, sem o filtro da consciência
que silencia a voz do inconsciente. Limitar-se a ser o assistente da sua
atividade mental é, parece-nos, um desejo do poeta, implícito também em
outros poemas, como, por exemplo, se pode constatar no poema XIV de
(46) Dê-se o passo final e teremos um poeta que seja vários poetas, um poeta dramático
escrevendo em poesia lírica. Fernando Pessoa, in Páginas íntimas e de Autointerpretação,
p.107. Coletânea organizada por Lind & Prado Coelho, Lisboa, 1967.
(47) Metaphoric image-mappings work in just the same ways as all other metaphoric mappings –
by mapping the structure of one domain onto the structure of another. But here the domains
are mental images. Lakoff & Turner (1989: 90)
(48) Fernando Pessoa. Excerto do poema “Poente” (1913). In Poesia do Eu, Assírio e Alvim, 2ª
edição, Lisboa (2006: 52).
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Passos da Cruz (1913-1916), no qual a hora é a metáfora do Eu poético no
momento em que assiste à queda do silêncio, como mostramos no excerto
seguidamente apresentado:
[…] A paisagem longínqua só existe/ Para haver nela um silêncio em descida/
P’ra o mistério, o silêncio a que a hora assiste…(49)

No poema XIV de Passos da Cruz, a hora é o Eu observador e, simultaneamente a realidade observada, uma vez que o Eu é a sua mente, concetualizada como espaço contentor de perceções sensoriais materializadas
em objetos: o silêncio é um objeto que se move de cima para baixo, na
direção de uma superfície que é o mistério, o qual, pensamos nós, designa
metaforicamente o mundo inconsciente do Eu, concetualizado como lugar
misterioso por ser desconhecido. Neste contexto, a hora designa metaforicamente a mente consciente do Eu que tenta compreender, sem sucesso, o
seu mundo inconsciente, metaforicamente designado pela expressão paisagem longínqua (v.1), para sugerir a ideia de que a mente-paisagem, tal
como vimos a propósito do primeiro excerto analisado, tem lugares recônditos que a mente consciente do Eu apenas consegue vislumbrar. Pensamos que conhecimento do inconsciente atrai Pessoa e que a tendência
para desempenhar o papel de assistente da sua própria realidade mental se
explica pela razão de que a inatividade/passividade é perspetivada como
um caminho que pode conduzir o poeta à descoberta da sua verdadeira
identidade. O verbo assistir (do lat. adsistĕre) significa, etimologicamente,
colocar-se junto de, deter-se ao pé de; conservar-se de pé; parar mantendo-se direito(50). O uso da forma verbal assiste, no verso 3 do excerto
transcrito, evoca imobilidade, paralisação do Eu, que adota uma atitude
de inércia por duas razões: por um lado, o imobilismo favorece o recolhimento e a reflexão, criando espaço para o autoquestionamento; por outro,
o imobilismo é a consequência da descrença na ação, é sinal da desmotivação do Eu, decorrente do cansaço de uma busca que se revela infrutífera,
como sugere a expressão metafórica paisagem longínqua (v.1). A hora/ o
Eu limita-se a assistir a um espetáculo que se desenrola algures no espaço
da sua mente e cujo significado lhe escapa porque o Eu conta com o pensamento racional para compreender a linguagem misteriosa do seu incons(49) Fernando Pessoa. Excerto do poema “Passos da Cruz” – poema XIV (1913-16). In Poesia do
Eu, Assírio e Alvim, 2ª edição, Lisboa. (2006: 101)
(50) Machado, J.P., Dicionário Etimológico da Língua Portuguesa, 2ª edição. Editora Confluência,
Lisboa (1967, 336).
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ciente, quando é da intuição que precisa para a descodificar. Poderemos
encontrar neste excerto do poema XIV de Passos da Cruz uma explicação
para o excerto que transcrevemos do poema Hora Absurda: da libertação
do pensamento lógico emerge uma imagem mais fiel do Eu/da hora que o
designa metaforicamente, fornecendo uma explicação para o verso 3 do
poema Hora Absurda, que transcrevemos novamente:
E a Hora é de assombros e toda ela escombros dela…

A hora ou a mente do Eu é concetualizada como espaço fantasmagórico e aterrador, que contém uma energia autodestrutiva. A metáfora de
nível genérico EVENTOS SÃO AÇÕES pode ser usada para estruturar a
mensagem principal dos excertos transcritos do poema Hora Absurda e do
poema XIV de Passos da Cruz:
Eventos: susto, derrocada, queda;
Agente da ação: a hora/ o Eu;
Local do evento: o espaço mental do Eu;
Causa do evento: a hora/ o Eu quer libertar-se do pensamento racional;
Consequências: a libertação do Eu através do discurso/ a frustração
experienciada na hora em que consciencializa o desconhecimento da sua
verdadeira identidade.

2. Conclusão: a inter-relação metáfora-metonímia e a Hora
como Eu
Neste texto, apresentámos sucintamente exemplos de metáforas concetuais
de hora acompanhados das respetivas análises, respeitantes à hora espacializada, à hora materializada e à hora antropomórfica, que partem da
metonímia concetual HORA POR TEMPO, que funciona como alicerce da
construção das metáforas concetuais de hora que é, assim, espaço de tempo
e espaço mental, dois espaços que se sobrepõem, evidenciando que a conceção de hora é estruturada pelo esquema imagético SOBREPOSIÇÃO(51).
Em vários poemas, o conceito de hora evoca os de tempo, objeto e
emoção, materializando-se esta última na perspetiva que o Eu tem sobre
determinado objeto, o qual, por sua vez, materializa hora; por outras palavras, conceitos abstratos tais como mente, ideia e emoção são metaforiza(51) Johnson (1987: 126)

Metáfora concetual e literariedade: a “Hora” de Fernando Pessoa

159

dos com recurso a espaços e/ou objetos que projetam em hora parte dos
seus atributos e estrutura inferencial. Achamos que vale a pena sublinhar
a importância da interação do poeta com o espaço físico e com os objetos,
na concetualização de hora; embora neste trabalho essa dependência possa
não parecer evidente, a verdade é que constatámos, no trabalho mais amplo
de que este é uma parte (Pizarro 2015), que o espaço físico e os objetos
estruturam o conceito de hora em vários poemas, assim como também
conceitos de emoção, tanto nos poemas da hora como em outros poemas
do autor. Parece-nos fazer sentido a hipótese de existir uma espacialização e materialização de conceitos abstratos na poesia ortónima, na qual
identificámos, por exemplo, a hora-paisagem e a hora-objeto contundente,
mas também emoções materializadas, em poemas que não fazem parte da
análise aqui apresentada: Uma angústia fria(52); Esta tristeza intangível(53).
Nas metaforizações de hora que são extensões da metáfora convencional O TEMPO É UM SER HUMANO, pode salientar-se a metáfora
A HORA É O EU que evidencia que cada hora é a paisagem mental do
poeta no presente em que escreve e no qual é observador privilegiado do
seu universo mental, que procura compreender através da autoanálise, ao
mesmo tempo que deseja ser outro e (re)ver-se/ compreender-se na perspetiva desse outro Eu.
Na nossa opinião, o recurso à metaforização de hora foi a estratégia
escolhida pelo poeta para verbalizar um autorretrato que é fiel, na medida
em que o poeta, que se concebe vários, encontra na metaforização de hora
um meio de divulgar a sua mente criadora aplicada à recriação de si próprio
nos poemas ortónimos, contrariando, assim, a ideia de que o Eu poético se
multiplica apenas nos poemas heterónimos. Este parece ser um dos aspetos
mais interessantes a destacar das análises que fizemos às multifacetadas
auto-visões que Pessoa apresenta de si e de hora.
Mostrámos que o conceito de hora é corporizado(54), na medida em que
é no interior da mente do poeta que a hora nasce para a sua breve existência de imagem-flash, preservada do esquecimento e da erosão do tempo
nos poemas. Pensamos que o poeta preferiu a hora a outras subcategorias
de tempo porque o dia, mês, o ano não seriam capazes de captar diversos
pensamentos e emoções no momento em que o poeta foca a sua atenção no
seu complexo espaço mental.
(52) Excerto do poema “Cai amplo o frio e eu durmo na tardança” (1931)
(53) Excerto do poema “Tenho dito tantas vezes” (1930)
(54) O termo original usado por Lakoff & Johnson (1980, 1999), Lakoff & Turner (1989) e
Feldman (2006) é «embodied».
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Procurámos salientar a importância dos mecanismos de análise propostos pela Teoria da Metáfora Concetual para a análise da metáfora poética.
Ao contrário do que se possa eventualmente pensar, nem a Teoria da Metáfora Concetual nem as investigações e descobertas no domínio da Neurociência Cognitiva colaboram para diminuir o génio artístico de Fernando
Pessoa ou de outro poeta consagrado, mas antes dão um contributo precioso
para a compreensão dos processos mentais subjacentes à metaforização de
domínios concetuais abstratos, como tentámos mostrar nos exemplos de
análise das metáforas poéticas da hora de Fernando Pessoa ortónimo, apresentadas neste texto. Esta metodologia permitiu-nos ver como a metáfora
poética está subordinada ao sistema de metáforas convencionais que fazem
parte do inconsciente coletivo(55) de uma comunidade de falantes.
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In this article an evaluation of a method for extracting restricted lexical combinations from parallel corpora by detecting non-compositionality of multiword
expressions in translation will be presented. This method presupposes that by
finding sequences of words (word bigrams are used) whose translation does not
follow a simple word-to-word conversion of the component words, a collocation
is probably present.
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Neste artigo apresentamos uma avaliação sobre um método para extrair combinações lexicais restritas a partir de corpora paralelos, pela deteção da não composicionalidade de expressões pluriverbais na tradução. Este método baseia-se na
presunção de que, encontrando sequências de palavras (são usados bigramas de
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0. Introduction
Collocations can be defined in very different ways according to different
authors, and the same sequence of words can be considered or not a collocation by different researchers, even when using a similar definition.
A great number of linguists define “collocation” in terms of frequency.
That is the criterion used by many authors within the computational linguistics community for corpus-based automatic collocation extraction.
However, other linguists (especially lexicologists and lexicographers)
believe that the fact that two lexemes frequently co-occur in context is not
a good enough reason to be considered a collocation. Mel’čuk et al. (1995:
51) state:
«Kjellmer 1994 illustre un essai d’extration automatique de collocations d’un
corpus informatisé sans intervention décisionnelle d’un lexicologue; ce dictionnaire est rempli d’expressions comme Mr. Smith, was a member, the abilities, a bad thing, etc. qui n’ont rien à voir avec les collocations. »

Coseriu denies that a lexeme combination is a “lexical solidarity” only
because words are often combined. For Coseriu, a lexical solidarity is
explained by lexical restrictions based on the linguistic content of a lexeme
that drive it to combine with other lexemes.
«… la probabilidad estadística de las combinaciones no tiene prácticamente
nada que ver con las solidaridades y no es prueba de su existencia: cavallo
bianco es, probablemente, más frecuente que cavallo sauro; pero, en el primer
caso, la probabilidad de la combinación depende de la realidad extralinguística; en el segundo, en cambio, está dada lingüísticamente, por el contenido de sauro.» (Coseriu, 1977: 160).

There are software tools that allow the automatic extraction of frequent
lexical combinations, however, these tools do not distinguish between collocations, idioms, free phrases, compound names, or multiword technical
terms. It should be noted that “restricted lexical combinations” (especially
collocations) with “frequent combinations” of two or more lexemes must
not be confused.
It is true that a collocation is also a frequent combination of two or more
lexemes but frequent lexical combinations are not always collocations. A
lexical combination such as ler um livro is a frequent combination, but it is
a completely free phrase, a combination of words formed according to the
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syntactic rules (the verb ler can be combined with everything capable of
being read). However, the adjectives in lexical combinations such as atividade febril, mudança radical, vontade louca, ódio mortal, amor cego are
fixed, although they have the same meaning (intense, a lot). These lexical
combinations are frequent because the choice of adjective is not free, that is,
the fact that these two lexemes frequently appear combined is not the cause
but the consequence of them being a collocation (Alonso Ramos, 1993).
However, from a lexicographical point of view, these frequent lexical
combinations, although they are not collocations in the narrow sense that
we use, should have special treatment in dictionaries and lexical databases.
In this regard, Cowie´s distinction between restricted collocations and
open collocations is useful (Cowie et al.,1984).
It will, therefore, be appropriate, in lexicographical practice, to recognize the existence of more or less free/restricted lexical combinations and
to register usual or frequent free combinations in dictionaries (Ettinger,
1982; Corpas, 1995).
As we know, stability and semantic specialization are the main features
of this type of non-free phrases. Clearly syntactic constraints will be higher
for idioms than for collocations. For example, the idiom perder a cabeça
has more syntactic constraints than the collocation prestar atenção, which
allows some changes (see Aguilar-Amat, 1993: 67-68). However, from a
lexicographical point of view, it is impossible to establish general syntactic
rules for all idioms and collocations.
The criteria that allow us to determine if a lexical combination was
lexicalized cannot be morphological or syntactic in nature. This has more
to do with the consensus and the memory of the linguistic community that
uses it:
«Le critère ultime de définition d’une unité lexicale est bien ici, par excellence, le consensus de la communauté linguistique […], non pas comme en
syntaxe ou en morphologie par la reconnaissance d’une bonne formation mais
sur la base de la mémorisation.» (Paillard, 1997: 66).

Ultimately, when it comes to distinguishing between free phrases and
collocations, in addition to the more or less intuitive perceptions of speakers, the use of a foreign language serves to illustrate that choosing a collocative for a base of collocation is not free (Calderón, 1994: 80; Tomaszczyk,
1983: 45). Therefore, we are of the opinion that the use of a foreign language can be useful to extract collocations from parallel corpora.
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For the purpose of this work, our definition of collocation is: if any of
the member words or the complete sequence inherit a different meaning of
its/their usual sense when used in conjunction with another word, then this
sequence of words is considered to be a collocation.
Our assumption is that, given a multiword expression tA and its translation tB, tA is a collocation if tB includes words which are not direct translations of any of tA words.
To test this assumption, we chose a mid-sized corpus, the European
Central Bank corpus from the Per-Fide project (Araújo, Almeida, Simões
& Dias, 2010). For the languages, we chose the Spanish/Portuguese language pair. The main reason for this choice is the proximity of the languages, and the bilingual translation dictionaries we had available. We
expect to make further tests on this hypothesis with other language pairs in
the future, namely including Germanic languages.
As for the text to be analyzed, we selected Spanish word pairs in
which one of the words is an adjective and the other is a noun (in any
order). For this purpose, the FreeLing (Simões & Carvalho, 2012; Padró &
Stanilovsky, 2012) morphological analyzer was used. For each word pair,
each possible word translation was looked up in the translation segment.
This was possible with the help of a Spanish/Portuguese translation dictionary Apertium (Corbí-Bellot et al., 2005).
If any of the possible translations for both words occur together (in
any order) in the Portuguese part, that word pair is discarded. On the other
hand, if only one of the words has a translation in the Portuguese part, the
Spanish segment is stored, together with a snippet of the Portuguese translation. The next section explains this algorithm in more detail.
The word pairs obtained, together with the respective translation, were
manually evaluated for whether they are, or not, restricted combinations.
The evaluation section will discuss the details on the manual assessment
of the obtained results, explaining the main problems found as well as the
future enhancements to the proposed algorithm. Finally, a set of conclusions is drawn from the obtained results.

1. Related Work
The task of identifying restricted lexical combinations, as we will state
in this article, is not new. It is a relevant procedure for different tasks on
Natural Language Processing (NLP) like, for example, Machine Translation (MT), where idiomatic expressions cannot be translated literally. Even
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collocations need to be translated with caution. For example, computer
graphics cannot be translated into Portuguese as gráficos de computador,
not because it is a wrong translation, but because the term that was coined
in the Portuguese community was computação gráfica (*graphics’ computation).
The easiest way to detect sequences of words likely to be considered as
a collocation or, at least, as a compound term, is to use the Mutual Information (MI) or Pointwise Mutual Information (PMI) metrics. As this is just an
association measure, authors use these indicators together with other techniques, like the usage of patterns (Guinovart & Simões, 2009). However,
by themselves, these two measures are not enough for the extraction of collocations. A prior study (Pavel 2005) presents a vast amount of measures
that can be used to detect collocations. Nevertheless, most of them perform
badly by themselves, and as presented below, new approaches have been
used.
Probably the bigger challenge is to detect idiomatic expressions,
mostly when they can also have a literal meaning (like break the ice that
can be considered literally or not). Li & Sporleder (2009) present a set
of different properties that can be extracted from texts in order to detect
if these expressions are being used literally. Properties are very diverse,
from the usage of prepositions before or after the expression, to graphs of
cohesion between the different sentence components. These properties are
then used in a Support Vector Machine algorithm. These same authors (Li
& Sporleder, 2010) also worked on the use of Gaussian Mixture Models
for this same task. Their evaluation points to 92% precision for the detection of literal expressions, but only 42% to detect non-literal (idiomatic)
expressions.
Muzny & Zettlemoyer (2013) also use classification techniques to distinguish between idiomatic and non-idiomatic expressions. For that, they
trained a binary perceptron based on two types of features: lexical features, like the usage of capital letters, and graph features, using relations
information obtained from WordNet and Wiktionary. The perceptron was
training on Wiktionary labeled data, and used the non-labeled data for test
purposes. The results go up to 65% of precision, and recall over 52%.
The most relevant study found using multilingual information for the
detection of collocation extraction (Seretan & Wehrli, 2006), does not use
translation information, but only a parser able to process text in different
languages. The extraction method, itself, does not take any real advantage
of parallel corpora.
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Our approach understands the translation as a function that can, somehow, associate “semantic” to each word. Therefore, if the translation
(“semantic”) is not compositional, we have a candidate collocation.

2. The Hypothesis
The hypothesis we are testing is: if a sequence with two words, an adjective
and a noun, is translated by two other words, and only one of them is a
translation of the original words found in a translation dictionary, then we
have a candidate collocation.
This can be better explained using mathematical syntax. Let us define
the T function, that translates Spanish words into Portuguese, and the concatenation operator (a dot), which joins two words.
The translation of two words wa and wb is considered to be compositional if
(1) T(wa . wb) = T(wa) . T(wb)

or even, T(wa . wb) = T(wb) . T(wa)

Therefore, we are looking for a pair of words (wa , wb) in which one of
them is an adjective and the other a noun, and whose translation does not
follow the equation presented above (1). That is, we want to find wa and
wb where
(2) T(wa . wb) = T(wa) . wc ˄ T(wa . wb) = wc . T(wb) with T(wa ≠ wc ˄ T(wb) ≠ wc.

The extraction algorithm used is very simple, and its main purpose is
to test the hypothesis that the collocation extraction based on non-translation composition is possible. The algorithm starts by iterating over each
translation unit in the parallel corpus. A translation unit is composed by
a segment SSP for the Spanish language, and a segment SPT for the Portuguese language. Then, each possible bigram from the segment SSP is analyzed using the FreeLing morphological analyzer, looking for a sequence
in which one of the words is a noun and the other an adjective. Note that,
although FreeLing has modules to do part-of-speech tagging they were not
used. Nevertheless, we are aware of the problems this approach arises, and
we will discuss them later.
When such a pair of words is found, their possible translation sets are
computed. Note that each word can have more than one translation, and,
therefore, we need to construct a set of translations. This translation was

Extraction of restricted lexical combinations by detecting non-compositionality of multiword expressions

169

done using the Apertium translation dictionary. Then, these translation sets
are searched in the target language segment SPT. If any of the words from
both translation sets occur together, the word pair is discarded.
On the other hand, if one of the words has a translation in the target
segment, but the other does not, the Spanish word pair is saved for manual
assessment. Together with the word pair, a segment of Portuguese words in
the vicinity of the found translation is seized and also stored. This list was
then assessed manually.

3. Assessments and Evaluation
The assessment was performed manually using online resources as reference, such as IATE (InterActive Terminology for Europe) (Johnson &
Macphail, 2000), and both paper and online Spanish-Portuguese and Portuguese-Spanish dictionaries. A Linguistics MSc student classified each
word pair manually into one of the following classes:
•

Error: used for all entries whose Spanish and Portuguese segments
are not related with each other. This happens mainly because the
application was not able to find the sequence of words that include
the translation of the selected pair of words, or because the original
corpus had alignment errors;

•

Free combination: the pair of words is correctly translated, but
it is not a restricted lexical combination (accordingly with the criterion we defined earlier). This happens mostly when a possible
word translation is not included in the used translation dictionary;

•

Restricted combination: the pair of words is correctly translated,
and it corresponds to a collocation or a quasi-phraseme.

When in doubt about a combination being considered restricted or free,
we took the decision to consider it as a free combination. This means that
our evaluation is less favorable to our hypothesis.
From here on, we will discuss each class, providing real examples for
each of them.
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3.1. Errors
The errors found are from very different kinds, such us from alignment
problems, some minor bugs in the algorithm implementation, or the lack of
translations from the translation dictionary:
•

The use of a morphological analyzer instead of a part-of-speech tagger
leads to some examples with verbs misclassified as nouns and/or adjectives. Nevertheless, considering that our hypothesis is the existence of
a sequence with a noun and an adjective, the examples classified as
a result of this problem are irrelevant for proving it. Table 1(1) shows
some of these situations.
Table 1: Examples of extractions where a verbal form was mistakenly
interpreted as a noun

•

anexo figura

presente anexo figura um modelo

conjunto presente

Se o conjunto apresentar

informe figura

este relatório consta de o

certificado falla

verificação de o certificado falhar

The algorithm, when searching the set of words in the context of the
found translation broke the segment, losing the interesting part of the
translation. This turned the assessment impossible. This was a problem
inherited from the bad segmentations performed by other tools like
the segmenter, tokenizer and the sentence-aligner. For example, the
alignment for “actividades pesqueras” computed by the algorithm was
“definitiva de as actividades de *”. Given the missing word (marked by
the asterisk) this segment could not be classified correctly, and therefore, fell in the error class. Just like with the case above, we do not
have any detail on the validity (or not) of the hypothesis. Table 2 shows
further examples of this segmentation problem. All these cases can be
safely ignored for the hypothesis test. Between parentheses we show

(1) In these tables, the left column is the Spanish extracted pair, and to the right is the segment
extracted from the Portuguese side. In italics we give emphasis to the translation of the terms
from the first column.
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the missing words. This seemed to be a problem on the corpus segmentation and alignment process.
Table 2: Examples of truncated segments

•

tabaco crudo

Sector de o tabaco em (cru)

derechos humanos

promoção de os direitos de (o homem)

productos pesqueros

mercado de os produtos de (pesca)

Seguridad Alimentaria

Europeia para a Segurança de (a alimentação)

Seguridad Alimentaria

Europeia para a Segurança de (a alimentar)

The algorithm implementation is not prepared to find all occurrences of
the word translations. This means that, if two similar pairs occur (like
“cantidad superior” and “calidad superior”) the algorithm will use the
first translation pair twice (aligning “qualidade superior” with “cantidad superior” and not the correct “calidad superior”). This is, indeed,
a bug introduced by our implementation, but when it was detected it
was too late to perform a complete new extraction and restart the manual evaluation. Therefore, they were ignored for our hypothesis test.
Table 3 shows some of these examples. In italics, on the right, the
aligned segment.
Table 3: Examples of misaligned segments

•

Comunidad Económica

que institui a Comunidade Europeia

cantidad superior

em uma quantidade inferior

tiempo completo

de trabalho a tempo parcial

tercera columna

referidas em a coluna 2

navegación marítima

afectos a a navegação aérea

The translation, sometimes, uses a pronoun to refer to a noun used on
a previous sentence, while the original sentence repeats the noun. See
Table 4 for some examples.
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Table 4: Examples of misalignments resulted from the use of pronouns

•

Estado membro

legislação de esse Estado

ciertos productos

regime de esses produtos .

valores límite

ou de esses valores ,

último caso

. Em esse caso ,

segundo Estado

legislação de esse Estado ;

Some translation units were not really translated. In some cases the
Portuguese version included the text in Spanish, and in some other,
in English, as shown in Table 5. Some others, as shown in Table 6,
include typos that, not being in the dictionary, activated our hypothesis
by mistake.
Table 5: Examples of translation units where at least one of the sides is
untranslated
medio ambiente

contaminación del medio ambiente

Autoridades nacionales

Lista de las autoridades nacionales

medio ambiente

en el medio ambiente acuático

Vivo Test

In Vivo Test for Chromosomal

Table 6: Examples of translations with minor typos, mistakenly extracted as
collocations
presente artículo

de o presnete artigo

legítimo titular

seu legítimo titual a ocupar

zona geográfica

específicas em uma zona geográfirca

presente Reglamento

O presidente regulamento é

proyectos transnacionales

acompanhamento de os projectos trannacionais
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3.2 Free Combinations
The main interference with the algorithm, which could make it extract free
combinations, is the lack of translations from the used translation dictionary. When a word is not found in the dictionary (either as the word not
existing in the source language – Table 7; or the target language do not
include the used translation – Table 8), the algorithm considers the translation to be incorrect, and therefore, it can be used for our hypothesis. A similar problem occurred with words not correctly lemmatized, and therefore,
not found in the translation dictionary.
Table 7: Basic examples where the dictionary lacked a entry for one of the words
Segundo resultado

resultado : segundo resultado :		

primer trimestre

em o primeiro trimestre de

presente Directiva

requisitos de a presente directiva

primeros párrafos

os dois primeiros parágrafos podem

presente apêndice

o presente apêndice , os

Table 8: Basic examples where the dictionary lacked one of the synonyms
Texto pertinente

EEE ) ( Texto relevante

siguiente texto

a seguinte redacção :

Medidas vigentes

Medidas existentes

última fabricación

a última data de fabrico

Conocimientos sucintos

; Conhecimentos sumários de as

Finally, there is yet another problem, related with the textual deixis,
where there is a reference to a different position in the text that, different
languages refer to in different ways. Examples are cuadro anterior/quadro
acima, fórmula anterior/fórmula acima and criterios anteriores/critérios
acima. As anterior and acima are not direct translations, the algorithm
extracted them as restricted combinations (although they are free combinations).
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3.3 Restricted Combinations and Collocations
Other than the correct restricted combinations, there are two special kinds
that should be mentioned:
•

There are situations where the pair of words in Spanish has a single
word translation in Portuguese, either because in Portuguese one of the
words is usually omitted, or because there is a word with the complete
meaning of the two Spanish words. This situation was named reduction
and happens a few times. Examples are shown in Table 9. These were
considered restricted combinations. The best examples from Table 9
are the first and the last. In Portuguese, and although there is the concept of meio ambiente, it is usually used only as ambiente. And in the
case of cigarros pequeños, Portuguese as a word for that: cigarrilhas.
These situations were validated manually in IATE (InterActive Terminology for Europe).
Table 9: Examples of reductions: situations where two words are correctly
translated by only one word

•

medio ambiente

protecção de o ambiente ,

auditoría medioambientales

de ecogestão e auditoria (

titular opositor

parte de o titular .

trabajo anual

uma unidade de trabalho ,

cigarros pequeños

cigarrilhas e cigarros ,

There is another situation with nouns (mostly geographic) that were
mistakenly extracted, as shown in Table 10. These were extracted
because of the way the nouns are translated. This table shows three
columns. The first two are Spanish and Portuguese, and the third, a
direct Portuguese translation of the Spanish term.
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Table 10: Examples of nouns whose translation was a problem for the algorithm

•

Sudeste Asiático

Ásia de o Sudeste

Sudoeste Asiático

República Federal

originários de a República Federativa

República Federal

continental español

Espanha continental

continental espanhol

Given that we decided to analyze bigrams, there are situations where
the bigram is part of a bigger restricted combination. This is usually
easy to detect given the specific area of the used corpora, and given that
the Portuguese segment includes more words than the two existing in
Spanish. Table 11 shows examples.

Table 11: Cases of restricted combinations with more than two words
gestión medioambiental		

o sistema de gestão ambiental		

producción homogénea

A unidade de produção homogénea

política agrícola

de a política agrícola comum

ejecución forzosa

de medidas de execução forçada

residuos radiactivos

Gestão de os resíduos radioactivos

		
When the algorithm returned interesting results, returning restricted
lexical combinations, we were unable to distinguish between collocations
and other types of restricted combinations, like quasi-phrasemes and idioms (this last type was not found, probably given the type of the used
corpus).
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Table 12: Examples where the algorithm worked
Disposiciones legales

disposições legislativas

mercado interior

mercado interno

cadena alimentaria

Cadeia Alimentar

Derecho interno

direito nacional

derechos humanos

direitos fundamentais

contingentes arancelarios

contingentes pautais

fronteras interiors

fronteiras internas

entidad contratante

entidade adjudicante

días hábiles

dias úteis

años naturales

anos civis

persona física

pessoa singular

peso neto

peso líquido

años naturales

anos civis

precio neto

preço líquido

personas jurídicas

pessoas colectivas

amarillo oscuro

amarelo torrado

sentencia firme

sentença transitada

petróleo crudo

ou resíduos de petróleo bruto

atún rojo

atum rabilho

correo normal

correio ordinário

historiales médicos

processos médicos

3.4 Analysis
When applied to the European Central Bank corpora, our approach extracted
more than 40.000 pairs of candidate collocations. They were evaluated by
exhaustion (instead of evaluating a sample of random entries, the evaluator
tagged each one of the extracted candidates). This means the evaluation is
not affected by sample bias. This, together with the fact that the evaluator
gave preference to free combinations over restricted combinations, means
that this evaluation is the baseline of the algorithm.
Table 13 presents the number of cases found and classified according to each of the previously mentioned classes. If we ignore the cases of
errors, nouns and reductions, we can note that restricted combinations are
one quarter of the total number of found combinations.
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Table 13: Summary of cases found for each category.
Category
Free Combinations
Restricted Combination
Errors
Reductions
Nouns

Number of Occurrences

Percentage

19 428

42,15 %

6 447

13,99 %

19 281

41,83 %

914

0,04 %

19

0,0004 %

4. Conclusions
The first reaction to the results was of discontent, as a lot of free combinations were found. As soon as the examples were analyzed was realized:
firstly, the translation resource lacks coverage, and secondly, the algorithm
used misses the correct lemmatization for some words. These two reasons
can be fixed (or made better) using other approaches or tools for the lemmatization, and using other dictionaries or even probabilistic translation
dictionaries (Simões & Almeida, 2003; Simões, Almeida & Ramos Carvalho, 2013) to enrich the translation coverage.
Nevertheless, most of the situations found are easy to correct, and,
therefore, further experiments should be performed before considering the
method inadequate. In fact, will be interesting to see how this approach
performs in a less noisy corpus, with better dictionaries, and with other
languages.
This data, being manually classified, can be used to train machine
learning algorithms. For statistical machine translation, it is possible to
denote/specify which segments should be reused directly without any
change (when they are idiomatic), and which segments can be generalized,
allowing some of the words to be replaced, and reusing the translation
structure. For the extraction of further collocations from other corpora, this
data can be used to train a supervised machine learning algorithm, or just
be used as a golden standard for this kind of system.
Analyzing the results obtained, the initial starting hypothesis should
be reformulated. Using this approach, restricted combinations, and not just
a specific type of restricted combinations such as the case of collocations,
are detectable. Of course, authors like Mel’čuk (1995) define formal types
for each one of these restricted lexical combinations. The problem is the
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non-existence of a clear distinction between them. Some lexical combinations will be classified differently according to the way the linguist decomposes semantically the expression.
There is another problem with our hypothesis, when a restricted combination coincides in the two languages being analyzed, because they can
be mistakenly considered free lexical combinations. Examples of this problem are de segunda mano/em segunda mão, ódio mortal/ódio mortal, amor
ciego/amor cego. We expect that this may not be a problem when using
parallel corpora including more distinct languages (Portuguese/English,
Spanish/English, etc.).
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Neste artigo, são sistematizadas algumas das principais ideias acerca do conceito
de plano de texto e propõe-se uma definição aplicável à análise de textos escritos de
qualquer género. Com base numa reflexão crítica acerca das sínteses propostas em
Adam (2002) e no Dicionário terminológico, são explicitadas as dimensões contempladas no plano de textos escritos (distribuição de conteúdos e segmentação),
assim como os níveis macroestrutural e microestrutural em que ele se concretiza e
os polos entre os quais pode gradualmente oscilar (plano de texto convencional vs.
plano de texto ocasional). A seguir, são analisados dois textos, um do género dicionário unilingue e outro do género requerimento, com o objetivo de testar e validar o
conceito de plano de texto tal como foi definido e caracterizado no início do artigo.
Palavras-chave: Plano de texto, género, distribuição, segmentação
The goal of this paper is to define the concept of text plan and to apply it in textual
analysis. First, it is presented a summary of two proposals on the subject (Adam
2002, Dicionário terminológico). Then, it is described the text plan’s double
dimension (content distribution and text segmentation), its macro and microstructural levels of analysis, and the opposition between conventional and occasional
text plans. Finally, two texts of the genre monolingual dictionary and application
are analyzed in order to test and validate the adopted definition of the concept.
Keywords: Text plan, genre, content distribution, text segmentation
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1. Introdução
No âmbito da linguística textual, da análise do discurso e dos estudos sobre
os géneros, é frequentemente salientada a relevância do plano de texto para
a estruturação dos produtos verbais (cf., entre outros, Adam 2002; Maingueneau 1998; Swales 2004). Os textos caracterizam-se por ser coerentes,
para o que contribui decisivamente o facto de lhes subjazer um plano de
texto, ou seja, uma ordenação e articulação dos conteúdos que permite ao
interlocutor processar a informação e interpretá-la adequadamente.
O objetivo deste artigo consiste em refletir acerca do plano de texto
e em apresentar uma definição operatória que, por um lado, contemple os
diversos aspetos a considerar quando se analisam textos com base nesse
conceito, e que, por outro, seja aplicável aos textos escritos de qualquer
género e tipo de discurso, assim como de qualquer tipo textual ou sequencial predominante. Num primeiro momento (secção 2.), serão apresentados alguns contributos relevantes para a teorização acerca deste conceito.
A partir da análise crítica das definições propostas em Adam (2002)
(secção 2.1.) e no Dicionário Terminológico (cf. Costa e Aguiar e Silva
(s/d)) (secção 2.2.), o conceito de plano de texto será, em primeiro lugar,
detalhadamente caracterizado (secção 2.3.). De seguida, proceder-se-á à
análise de textos dos géneros dicionário unilingue (secção 3.1.) e requerimento (secção 3.2.). A análise visa, por um lado, i) demonstrar a irredutível diversidade de planos de texto, ii) atestar a ancoragem dos textos na
área de atividade socioprofissional em que emergem e iii) evidenciar a sua
dependência relativamente aos objetivos com que são produzidos. Além
disso, procurar-se-á, simultaneamente, iv) testar a validade da definição do
conceito proposta. No final (secção 4.), serão sistematizadas as principais
ideias suscitadas pela análise efetuada, designadamente no que diz respeito
à aplicação do conceito de plano de texto, tal como foi inicialmente definido e caracterizado.

2. O plano de texto: considerações preliminares
Na disciplina clássica da Retórica, cujo objeto consistia na arte de comunicar de forma eloquente e persuasiva, eram já sistematizadas orientações
acerca da distribuição e articulação dos conteúdos nos textos. Mas os contributos mais relevantes para uma reflexão sobre o conceito de plano de
texto foram apresentados nas últimas décadas. Ao longo desta secção, serão
explicitadas, de modo necessariamente breve, algumas dessas propostas.
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Nas suas reflexões precursoras, Bakhtin (1986) incidiu a atenção no
conceito de género. Entre as principais ideias que propôs, definiu os géneros como “tipos relativamente estáveis de enunciados” que se encontram
ancorados em diferentes esferas de atividade humana e cujo uso permite
aos indivíduos atingirem objetivos inerentes a essas áreas de atividade. O
autor argumentou que os géneros se caracterizam por propriedades que
se inserem na seguinte tríade: o conteúdo temático, o estilo e a estrutura
composicional.
These utterances reflect the specific conditions and goals of each such area
not only through their content (thematic) and linguistic style, that is the selection of the lexical, phraseological, and grammatical resources of language, but
above all through their compositional structure. (Bakhtin 1986: 60)

O autor reconheceu, portanto, que a estruturação composicional dos textos constitui uma propriedade inerente aos géneros, que permite defini-los e
delimitá-los relativamente a outros géneros. As propostas de Bakhtin são de
tal modo relevantes que têm influenciado as principais áreas de investigação
que estudam os textos, nomeadamente as que a seguir são referidas.
Na área dos Estudos Retóricos do Género, os géneros são preferencialmente perspetivados como formas de ação social. Segundo Miller (1984:
151), “a rhetorically sound definition of genre must be centered not on the
substance or the form of discourse but on the action it is used to accomplish”. Assim, a análise de textos de cada género visa, sobretudo, descrever
as situações em que ocorrem, as ações que realizam e os objetivos que
concretizam. Por seu turno, ao definir o conceito de género como “typified
response to recurrent actions”, Devitt (2004: 12-13) salienta que os autores que se situam nesta área privilegiam os padrões de ações associados
aos géneros. Por conseguinte, as investigações em Estudos Retóricos do
Género incidem a atenção nas ações sociais específicas de cada género, e
não tanto na respetiva estruturação textual.(1)
Na área do Inglês para Fins Específicos, foi particularmente influente
o estudo de Swales sobre o artigo científico.(2) Para descrever “[the] formal
(1) Segundo a mesma autora, “knowing the genre […] means knowing such rhetorical aspects as
appropriate subject matter, level of detail, tone, and approach as well as the expected layout
and organization”, Devitt (2004: 16). Sendo relevante para o estudo dos géneros, a estruturação textual constitui, nesta área, um aspeto subsidiário relativamente às ações sociais que
eles permitem concretizar.
(2) A obra intitulada Aspects of article introductions foi publicada em 1981. As principais ideias
nela contidas foram retomadas e atualizadas em Swales (1990: 110-176).
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schemata” que tipicamente se associa aos textos do género artigo científico, o autor propôs o modelo CARS (acrónimo de Create A Research
Space), tendo destacado os seguintes movimentos retóricos ou argumentativos: i) estabelecer um território, ii) estabelecer um nicho, e iii) ocupar
esse nicho. Cada um dos três movimentos inclui um conjunto de passos
que visam atingir o objetivo retórico em causa. Por exemplo, para o estabelecimento de um território, o autor de um artigo científico pode salientar a centralidade do tema abordado, apresentar reflexões gerais acerca do
assunto e rever a literatura previamente publicada sobre esse mesmo tema.
Note-se que a abordagem adotada nesta área incide na organização retórica
dos textos de um dado género. Tal preocupação é, aliás, consentânea com o
facto de a área de investigação do Inglês para Fins Específicos privilegiar
os objetivos subjacentes ao uso da linguagem verbal e, por inerência, a
cada género, conforme é salientado na citação seguinte:
A genre comprises a class of communicative events, the members of which
share some set of communicative purposes. These purposes are recognized by
the expert members of the parent discourse community, and thereby constitute
the rationale of the genre. This rationale shapes the schematic structure of the
discourse and influences and constrains choice of content and style. […] In
addition to purpose, exemplars of a genre exhibit various patterns of similarity
in terms of structure, style, content and intended audience. (Swales 1990: 58)

Numa obra mais recente, Swales (2004) teorizou acerca dos resultados
de diversos estudos sobre planos de teses de doutoramento, tendo proposto
uma classificação que prevê três classes: estruturação por tópicos, IMRD(3)
e compilação de artigos (cada um deles com o plano IMRD).(4) As partes em que se dividem os planos de texto dos exemplares do género tese
de doutoramento podem ser analisadas segundo uma perspetiva retórica,
ou seja, procurando identificar os movimentos argumentativos inerentes a
cada uma delas (como se observa, por exemplo, no modelo CARS).
No âmbito da Linguística Sistémica e Funcional, merecem destaque
os estudos de Biber. O autor tem procedido à análise de corpora extensos
com o objetivo de identificar padrões linguísticos de uso em géneros académicos orais e escritos, como a aula e o manual (cf. Biber 2008). Em diferentes registos e géneros,(5) assim como em áreas disciplinares distintas, os
(3) Sigla que designa as quatro partes em que se estruturam as teses com este plano: Introdução,
Metodologia, Resultados e Discussão.
(4) Cf. secção 2.1. Ver também Santos e Silva (submetido).
(5) Cf. Biber (2008: 12) e Biber e Conrad (2009: 15-19).
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seus estudos procuram detetar variação a nível do vocabulário, de aspetos
gramaticais (classes sintáticas, estruturas sintáticas, sequências de palavras
recorrentes, etc.), e da voz autoral, entre outros. Os resultados são particularmente relevantes no que diz respeito a propriedades sintáticas, semânticas e lexicais inerentes aos registos e aos géneros analisados, embora não
tanto no que se refere à estruturação textual dos géneros, o que se fica a
dever ao facto de as análises efetuadas incidirem em características que
se inscrevem nas componentes estilístico-fraseológica e semântica, e não
tanto na componente composicional.(6)
O Interacionismo Sociodiscursivo (ISD) é uma teoria da atividade
humana que assenta no pressuposto de que a linguagem verbal simultaneamente permite, regula e promove as ações sociais. Nesta perspetiva,
os textos constituem representantes empíricos das atividades (gerais e de
linguagem) e emergem em situações de comunicação específicas, condicionadas pela área de atividade socioprofissional, pelos papéis sociais dos
interlocutores e pelos objetivos que procuram atingir, entre outros fatores.
Cada formação sociodiscursiva possui, numa dada sincronia, um reportório de géneros que usa para desenvolver as suas atividades. Os géneros
configuram categorias abstratas descritas com base na análise de textos
empíricos. De acordo com Bronckart (1996: 120-121), a arquitetura interna
dos textos prevê três níveis imbricados: a infraestrutura do texto, os mecanismos de textualização e os mecanismos de prise en charge enunciativa.
No nível infraestrutural, inclui-se o plano de texto, que combina a seleção
e as modalidades de articulação de diversos tipos de discurso (Bronckart
1996: 159), assim como de tipos sequenciais distintos (cf. Adam 1992,
2011). Os mecanismos de textualização, em que se inserem os dispositivos
que asseguram a coesão, também contribuem para a configuração do plano
de texto. A investigação que, nesta área, incide nos planos de texto tem privilegiado, portanto, a seleção e articulação dos tipos de discurso previstos
no âmbito do ISD:(7) discurso interativo e discurso teórico (da ordem do
expor), relato interativo e narração (da ordem do narrar).(8)
O campo de investigação delimitado pela escola francesa de Análise do
Discurso tem como objeto genérico de estudo a prática social de produções
textuais. Entre os seus objetivos, conta-se o de refletir acerca dos fatores externos que condicionam as interações verbais e das maneiras pelas
quais esses fatores se refletem nos textos. Também nesta área o conceito de
(6) Cf. Adam (2001: 40-41). Ver também secção 2.3.
(7) Cf., por exemplo, Coutinho (2004) e Miranda (2010).
(8) Cf. Bronckart (1996: 154-167).
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género é central. Maingueneau (1998) sistematizou as condições de felicidade que subjazem aos textos de um dado género. Uma dessas condições
decorre da organização textual:
Tout genre de discours est associé à une certaine organisation textuelle, qu’il
revient à la linguistique textuelle d’étudier. Maîtriser un genre de discours,
c’est avoir une conscience plus ou moins nette des modes d’enchaînement de
ses constituants sur différents niveaux: de phrase à phrase mais aussi dans ses
grandes parties. (Maingueneau 1998: 54)

Por um lado, a estas considerações subjaz a ideia segundo a qual a
Análise do Discurso se interessa pelas interações verbais na medida em
que elas permitem estudar e conhecer o que é exterior aos textos (interlocutores, espaços sociais, ideologias, etc.) mas que implícita ou explicitamente neles é refletido. Por outro lado, a citação remete para a Linguística
Textual a principal responsabilidade de refletir acerca do conceito de plano
de texto.
De facto, a Linguística Textual, tal como é preconizada por autores de
língua francesa (com destaque para Jean-Michel Adam), tem por objeto a
maneira como cada texto se estrutura de modo a caracterizar-se pela coesão e pela coerência e a constituir uma unidade semântica e pragmática.
Com os contributos de outras disciplinas e áreas que estudam os textos sob
múltiplas perspetivas, cabe-lhe um papel decisivo no estudo e na reflexão
acerca do plano de texto. É nesta área que se inserem as propostas de Adam
que a seguir são explicitadas.

2.1. Adam (2002)
Jean-Michel Adam (2002: 433-434) refletiu acerca do conceito de plano de
texto no Dictionnaire d’analyse du discours, organizado por Charaudeau e
Maingueneau.(9) Eis um sumário dos principais conteúdos expostos nessa
(9) Adam expôs reflexões, em diversos momentos, acerca do conceito de plano de texto (cf.,
entre outras referências, Adam 1992, 1999, 2008, 2011). Todavia, as suas propostas incidem,
com ligeiras oscilações, nos mesmos conteúdos que o autor incluiu nesta entrada inserida no
Dictionnaire d’analyse du discours. Assim, a opção de selecionar a exposição apresentada
em Adam (2002) decorre do género específico desta obra, quer pelos requisitos de sistematicidade e exaustividade que o dicionário temático exige, quer porque também a reflexão de
Costa e Aguiar e Silva (s/d) está incluída num texto do género dicionário (embora se deva
sublinhar que os objetivos subjacentes às duas obras, assim como os respetivos públicos-alvos, são muito diversos).
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entrada: Adam (2002) faz depender do plano de texto o facto de os textos
constituírem uma sequência ordenada e hierarquizada de enunciados. Após
esta indicação inicial, o texto da entrada encontra-se dividido em duas partes distintas mas complementares, abordando os modos necessariamente
diversos como a retórica e a linguística textual perspetivam o(s) conceito(s) em causa.
O autor argumenta que o plano de texto equivale ao que, no âmbito
da retórica clássica, se designava por dispositio. Explicita, então, em que
consiste a dispositio, assim como a sua estreita ligação com a inventio (“[la
disposition] règle la mise en ordre des arguments tirés de l’invention”)(10),
e indica as partes do plano da oratória clássica. Estas partes, que incluem
o exórdio, a narração e a refutação, são aplicáveis a textos predominantemente argumentativos, dos géneros deliberativo, epidíctico e judicial.
A seguir, enquadra o conceito de plano de texto na perspetiva da linguística textual, destacando que o modelo da retórica não permite dar
conta da diversidade de planos atestável nos produtos verbais. Distingue
planos convencionais (fixados pelo género) de planos ocasionais, e apresenta como exemplos de planos convencionais os que subjazem aos cinco
atos da tragédia clássica, aos três atos da comédia, ao soneto italiano e ao
soneto inglês, à dissertação, à entrada de dicionário e à receita de culinária. Destaca, de igual modo, a importância quer da segmentação, quer das
indicações manifestadas na superfície textual que servem para sinalizar o
plano de texto. Por fim, aborda a relação entre o plano de texto e o processamento da informação por parte do alocutário, referindo, por um lado,
que os planos convencionais orientam a interpretação do texto, e, por outro
lado, que os planos ocasionais (em contraste com os planos convencionais)
necessitam de ser explicitamente sublinhados.
As reflexões de Adam (2002) constituem uma sistematização particularmente útil e informativa, sobretudo se se considerar a curta extensão
do texto da entrada (cerca de uma página). Acresce a este facto que, ao
abordar o conceito segundo duas perspetivas distintas – a da retórica e da
linguística textual –, separa-se de forma clara o âmbito em que os conceitos
de dispositio e de plano de texto têm sido operacionalizados, e, simultaneamente, confere-se uma perspetiva diacrónica à conceção atual do plano de
texto, evidenciando a sua filiação na dispositio.
A curta extensão do texto da entrada não permite, contudo, aprofundar
alguns pontos que merecem reflexão mais desenvolvida. Entre eles, con(10) Adam (2002: 433). A inventio consiste na seleção de conteúdos a integrar no texto.
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tam-se dois que serão agora abordados. Em primeiro lugar, os exemplos
de planos de texto que o autor apresenta salientam a segmentação dos textos dos géneros referidos (tragédia clássica, comédia, soneto, etc.), numa
relação fixa, pré-determinada entre género e plano. Nesse sentido, emerge
a necessidade de problematizar a relação entre os conteúdos manifestados e a segmentação textual, equacionando que certos fatores, como os
temas tratados e a sua ordenação expectável, ou outros preceitos inerentes
aos géneros em que os textos se inserem, estão na origem da divisão em
atos, em estrofes, em capítulos, em partes, etc. Colocando a mesma questão
numa perspetiva mais global, é conveniente refletir acerca da relação entre
o género em que o texto se insere e os planos de texto que, no âmbito de
cada género, são previstos, prescritos ou aceites, com maior ou menor grau
de flexibilidade.
No caso de um género do discurso literário como o soneto, indicar
a relação entre os conteúdos explicitados ou os objetivos que se procura
atingir e as prescrições formais não é certamente o aspeto mais relevante,
pois o soneto italiano (assim como o inglês) define-se sobretudo pela sua
estrutura formal: é composto por catorze versos decassílabos que se agrupam em duas quadras e dois tercetos,(11) e obedece a um esquema rimático
convencionado, entre diversos possíveis. Todavia, noutros géneros, como
a tese de doutoramento, a dissertação de mestrado ou a entrada de dicionário, é decisivo, por um lado, refletir acerca da relação entre os conteúdos
manifestados e a estrutura formal dos textos desses géneros, e, por outro
lado, articular essa relação com fatores externos, como os objetivos que
subjazem aos textos inscritos num determinado género e a área de atividade socioprofissional em que os produtos verbais emergem.
Os textos do género tese de doutoramento, por exemplo, evidenciam
alguma diversidade nos planos de texto atestados.(12) Essa diversidade é
disciplinarmente aceite e promovida, porquanto está intimamente ligada à
área científica no âmbito da qual a investigação é desenvolvida (cf. Santos
e Silva, submetido). Os planos das áreas de investigação experimental são
tendencialmente de tipo IMRDC ou antológico. No primeiro caso, incluem
a estruturação seguinte: Introdução, Metodologia, Resultados, Discussão e
Conclusões. No segundo caso, consistem num conjunto de artigos (preparados, submetidos ou publicados), frequentemente com a estruturação
IMRDC, enquadrados, no início, por uma Introdução geral e, no final, pela
sistematização de Conclusões gerais. Os planos de texto das teses de áreas
(11) O soneto inglês é constituído por três quadras e um dístico.
(12) Cf. também Swales (2004: 106-110) e Hyland (2009: 140-143).
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de investigação reflexivo-ensaística, como as ciências sociais e humanas
e teóricas (História, Sociologia, Matemática, Física teórica), estruturam-se geralmente por tópicos definidos pelo autor em função do percurso de
pesquisa efetuado, o qual está dependente, entre outros fatores, do tema
abordado. Ao contrário dos planos já mencionados (IMRDC e antologia), a
estruturação por tópicos não adota, portanto, uma organização pré-determinada. Outros planos combinam de forma diversificada propriedades dos
planos IMRDC e antológico com propriedades da estruturação por tópicos,
sendo, por isso, designados planos mistos (cf. Santos e Silva, submetido).
Se tivermos em consideração apenas a segmentação formal da dissertação de mestrado, por exemplo, o plano típico (ou convencional) prevê
que os textos se encontrem divididos em várias partes e/ou capítulos, e
incluam uma introdução e uma conclusão, assim como um índice geral e
uma secção destinada à apresentação da bibliografia consultada, além de
diversas outras secções possíveis (como os agradecimentos, o resumo ou
o abstract, as palavras-chave, outros índices e anexos).(13) À semelhança
do que se observa nas teses de doutoramento, entre os capítulos dos textos
deste género, podem encontrar-se os que, de um ponto de vista semântico-funcional configuram o enquadramento teórico-metodológico, a revisão
da literatura, a análise, a apresentação dos resultados e a sua discussão,
etc.(14)
O que motiva estruturações textuais tão distintas? São relevantes,
entre outros, fatores como a área de atividade socioprofissional em que o
texto emerge, assim como o papel socioprofissional que o autor assume,
os objetivos que se pretende atingir e os temas abordados. Em suma, todos
os fatores que condicionam a produção de textos de um dado género são
decisivos para se compreender o modo como cada texto é estruturado. E,
dependendo do género em que o texto se insere, o respetivo plano pode ser
rigidamente fixado a priori (ao exemplo do soneto pode acrescentar-se o da
oração, o do horário, etc.) ou aceitar graus de flexibilidade variáveis (como
se observa na tese de doutoramento, no romance, no guia turístico, etc.).
Um dos objetivos das análises expostas nas secções 3.1. e 3.2. consiste
precisamente em destacar a estreita relação entre o plano convencional que
subjaz ao texto selecionado e os fatores atrás salientados.
Note-se que, na formulação proposta por Adam (2002: 434) – “Tout
plan peut être souligné explicitement par la segmentation” –, parece ser
(13) Cf. Silva (2013).
(14) Para a explicitação de planos de texto de outros géneros – dos discursos jornalístico, religioso
e literário –, cf. Silva (2012: 65-81) e Silva (2015: 37-43).
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sugerido que o plano de texto se refere exclusivamente à ordenação e articulação dos conteúdos no texto, não integrando os mecanismos de segmentação nele atestados. De acordo com essa conceção, a segmentação textual
estaria meramente ao serviço do plano de texto, que incluiria apenas a distribuição dos conteúdos ao longo do texto. Todavia, noutra ocasião (Adam
1992: 33), o autor esclarece que o plano de texto contempla também os
mecanismos de segmentação textual, sendo evidente que, na sua perspetiva, o conceito incorpora de forma complementar essa dupla dimensão:
pour moi, le sonnet élisabéthian comporte un plan de texte de trois quatrains
[…] et un distique final, tandis que le plan de texte du sonnet italien classique
est constitué de deux quatrains […] et de deux tercets […]. Un sonnet n’est
donc qu’une segmentation canonique d’un texte […] (o destaque em itálico é
da nossa responsabilidade).

Em segundo lugar, a reflexão de Adam (2002) contém uma definição
tácita por associação, fazendo equivaler, num primeiro momento, o conceito de plano de texto à dispositio da retórica clássica. Depois, já segundo
a perspetiva da linguística textual, refere-se que o plano pode ser sublinhado por menções no próprio texto ou por mecanismos de segmentação,
como os capítulos, os parágrafos, os intertítulos, entre outros. Todavia, ao
defender a ideia segundo a qual a dispositio não permite dar conta da diversidade de planos atestados nos textos, fica implícita a ideia de que o plano
de texto configura um conceito mais abrangente do que o de dispositio.
De facto, em consonância com o modo como era definida e tratada no
âmbito da retórica clássica, a dispositio consiste na adequada ordenação e
articulação de argumentos, de tal maneira que o movimento argumentativo
atestado no texto consiga convencer ou persuadir o público-alvo a adotar
uma dada tese e/ou a agir de uma determinada maneira. Esta conceção é
própria de textos predominantemente argumentativos com a especificidade
acrescida de se inserirem nos géneros deliberativo, epidíctico e judicial –
os que eram contemplados pela retórica clássica. Não é, portanto, aplicável
a textos de tipo predominantemente narrativo ou descritivo, nem a textos
de géneros como o romance, a notícia, o dicionário ou o regulamento.
Havendo uma longa e rica tradição de reflexão sobre o modo como certos textos são estruturados, não deve o conceito de plano de texto ser apresentado sem estar enquadrado nessa tradição, ou, pelo menos, sem que se
mencione essas propostas prévias, salientando de que maneira ele é tributário do conceito de dispositio. Por outras palavras, não se deve menosprezar
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a herança e os contributos da retórica clássica, nem apresentar o plano de
texto como conceito totalmente inovador, cujos preceitos nunca tivessem
sido anteriormente abordados no seio de outras disciplinas.
Atualmente, contudo, justifica-se definir e caracterizar o conceito de
plano de texto, de forma mais abrangente, no âmbito da linguística textual,
da teoria do texto ou dos estudos sobre os géneros, sem as especificidades
inerentes ao objeto de estudo da retórica clássica, em particular o facto
de esta disciplina incidir a atenção em textos argumentativos dos géneros
mencionados. Justifica-se, então, refletir acerca deste conceito operatório,
evidenciando, no plano teórico, os fatores que o podem condicionar e as
dimensões em que ele pode ser concretizado, e explicitando, no plano analítico, exemplos diversificados de planos atestados em textos de géneros
distintos.(15) Na perspetiva adotada ao longo do presente artigo, uma reflexão pertinente deverá incluir uma definição e uma caracterização do conceito de plano de texto que seja aplicável a qualquer texto, de qualquer tipo
(argumentativo, narrativo, descritivo, etc.) e de qualquer género (notícia,
romance, dissertação de mestrado, etc.).

2.2. Dicionário terminológico
A entrada “Plano do texto” incluída no Dicionário Terminológico apresenta uma definição do conceito e complementa, como será adiante salientado, a caracterização proposta por Adam (2002). Segue-se um resumo dos
principais conteúdos expostos na síntese de Costa e Aguiar e Silva (s/d).
Os autores referem que o plano de texto engloba as macroestruturas
semânticas e formais, assim como as microestruturas semânticas e estilístico-formais de cada texto. Além disso, indicam os principais fatores que
influenciam a elaboração de cada plano – a intenção comunicativa e as
convenções associadas à situação em que o texto ocorre. Cada novo texto
surge condicionado (com graus de flexibilidade variáveis) pelo género em
que se insere, o que subsume a área de atividade socioprofissional em que
é produzido, os papéis socioprofissionais dos interlocutores, os temas abordados, entre outros aspetos.
A seguir, adotando o ponto de vista do locutor, são expostas as três
fases de elaboração de um plano de texto. Primeiro, relaciona-se o plano
com a inventio da retórica clássica: a seleção de conteúdos a integrar num
(15) Ainda que tenha sido objeto de abundante reflexão na obra de Adam (cf. nota 9), Miranda
(2010: 127) considera que “os contornos da noção de plano de texto permanecem vagos”.
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dado texto (inventio) é a operação que precede o estabelecimento do plano
de texto (dispositio). A estruturação dos conteúdos no texto depende dessa
escolha, devendo o desenho do plano de texto encontrar-se em estreita
interligação com a seleção previamente efetuada. Em segundo lugar, alargando o conceito de plano de texto a outras áreas (à poética, à estilística, à
linguística textual e à análise do discurso), mostra-se que cada tipo de texto
e cada género prescrevem (de maneiras mais ou menos flexíveis) os modos
como um texto deve ser estruturado para se adequar aos objetivos que o
seu autor se propõe atingir, ou, de forma mais abrangente, para estar em
conformidade com a situação de enunciação em que ocorre. Destaca-se,
então, o papel que desempenham a ordenação e a alternância entre informação conhecida e informação nova. Por fim, num plano microestrutural,
os autores sublinham que é conveniente adequar a seleção lexical, a sintaxe
e o registo quer aos temas abordados, quer aos objetivos que se pretende
atingir, visando ser gramaticalmente correto(16), semanticamente claro e
estilisticamente elegante.
A síntese descritiva de Costa e Aguiar e Silva (s/d) configura uma sistematização relevante por vários motivos. Em primeiro lugar, explicita claramente as componentes ou dimensões do plano de texto: as macroestruturas
semânticas e formais, e as microestruturas semânticas e estilístico-formais.
De acordo com esta formulação, e como também foi salientado a propósito
de Adam (1992, 2002), não apenas a ordenação e articulação dos conteúdos, mas também os mecanismos de segmentação, integram o conceito de
plano de texto.
Por outro lado, os autores indicam as diferentes fases da elaboração do
plano: i) a seleção dos conteúdos (inventio, segundo a retórica clássica), ii)
a sua ordenação adequada – tendo em consideração os requisitos inerentes
à área de atividade socioprofissional, aos objetivos que se pretende atingir,
enfim, procurando respeitar as exigências específicas do género em que
o texto se insere e do tipo predominante que atualiza –, e iii) o processo
de textualização, assente na adequação da seleção lexical, da sintaxe e do
registo selecionado ao público-alvo e às finalidades visadas.
Por fim, mostra-se que o plano de texto é atualmente objeto de teorização e aplicação em disciplinas como a linguística e a análise do discurso
ou a poética e a estilística, tendo sido extravasado o âmbito mais restrito do
conceito de dispositio, porquanto é aplicável a textos de diversos géneros
que atualizam diferentes tipos textuais e/ou sequenciais.
(16) Ao mencionarem o plano da ortografia, os autores parecem referir-se especificamente aos
textos produzidos em suporte escrito.
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Deste modo, dados os conteúdos mencionados no Dicionário terminológico, a caracterização que os autores propõem para o conceito de plano
de texto complementa a reflexão de Adam (2002), no sentido em que as
duas entradas destacam aspetos relevantes mas distintos do conceito em
causa. Adam (2002) começa por salientar a filiação do plano de texto no
conceito de dispositio e reflete, depois, acerca da oposição entre planos
de texto convencionais e ocasionais, aludindo à relevância da estruturação
textual para o processamento da informação na perspetiva do alocutário.
Costa e Aguiar e Silva (s/d) explicitam as dimensões em que o plano de
texto se concretiza (macro e microestruturas semânticas e estilístico-formais), assinalam os fatores que o influenciam e indicam as fases de elaboração de cada plano. A definição que será exposta na secção seguinte é,
portanto, tributária de ambas as reflexões.

2.3. Para uma definição e caracterização do conceito de plano de
texto
O conceito será agora detalhadamente caracterizado, com o objetivo de,
nas duas secções seguintes, ser aplicado à análise de um texto. Pretende-se,
com esta proposta de reflexão, explicitar as dimensões em que o plano de
texto se manifesta e, na análise posterior, evidenciar a interação dinâmica
entre o contexto socioprofissional em que os textos são produzidos e as
suas propriedades típicas a nível composicional.
Um plano de texto consiste na distribuição dos conteúdos manifestados e, em suporte escrito, na segmentação formal atestada num texto. A
ordenação dos conteúdos depende da sua prévia seleção, e deve estar em
conformidade com o que é expectável ocorrer na situação de enunciação
em que o texto é produzido. Assim, o género em que o texto se insere (cuja
escolha subsume um conjunto de fatores que condicionam a emergência
do texto, como a área de atividade socioprofissional em que ocorre, os
papéis dos interlocutores, os objetivos que se pretende atingir com o texto,
os temas nele abordados, etc.), por um lado, orienta o locutor e, por outro
lado, gera expectativas no interlocutor relativamente ao modo como os
conteúdos devem ser dispostos no texto.(17)
(17) Segundo Bronckart (2010: 15), “Voloshinov […] a posé que, pour les textes quotidiens
comme pour les textes littéraires, le classement en genres devait tenir compte en priorité du
type de rapport existant entre les entités verbales et les activités collectives dans le contexte
duquel elles étaient émises, parce que les textes sont à la fois les produits et les révélateurs
des diverses formes d’interaction sociale. L’énoncé concret (et non pas l’abstraction linguis-
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A distribuição equivale à ordenação e articulação dos conteúdos, que
podem ser associados segundo relações cronológicas, alfabéticas, temáticas, de causalidade, de analogia, de contraste, de proximidade, etc. Nesta
dimensão, é relevante considerar aspetos como os tipos de sequências que
ocorrem no texto e a forma como se articulam (por coordenação, por inserção ou por alternância; cf. Adam 1992, 2011). Além disso, a ligação entre
conteúdos é frequentemente assinalada por mecanismos de coesão textual
(cf. Lopes e Carapinha 2013), pelo que se pode perspetivar o plano de texto
a partir de um ponto de vista que privilegie esses modos de articulação. Ou
ainda, numa perspetiva retórica, é possível destacar os movimentos argumentativos e as ações que as diversas partes de um dado plano permitem
concretizar (como o modelo CARS proposto por Swales).
A segmentação compreende a divisão formal do texto, que é geralmente efetuada em função dos conteúdos nele inseridos. Por outras
palavras, depende frequentemente dos conteúdos e deve contribuir para
assinalar e salientar a sua distribuição, de modo a que o texto seja perspetivado como uma unidade coesa e coerente.(18) Os mecanismos de segmentação incluem períodos e parágrafos, títulos e intertítulos, secções e
capítulos, artigos e entradas lexicais, versos, estrofes e cantos, entre outros
possíveis. Há, ainda, aspetos relacionados com a materialidade gráfica dos
textos escritos (como o tipo e o corpo de letra, o uso de maiúsculas e/
ou minúsculas, de carateres não verbais, a formatação em negrito ou em
itálico, etc.) que podem estar ao serviço dos mecanismos de segmentação.
Ainda que haja uma estreita interdependência entre as duas dimensões,
de tal modo que elas podem ser perspetivadas como duas faces de uma
moeda, os mecanismos de segmentação estão, na maior parte dos casos, ao
serviço da ordenação dos conteúdos no texto. Note-se, contudo, que pode
suceder o inverso, e o plano dos textos de um dado género ser previamente
determinado pela segmentação que eles convencionalmente evidenciam: é
o caso clássico do soneto, que se define, em primeiro lugar, pela sua estrutura formal. Assim, em textos deste género, a segmentação precede a seletique) naît, vit et meurt dans le processus de l’interaction sociale des participants de l’énoncé.
Sa signification et sa forme sont déterminées pour l’essentiel par la forme et le caractère de
cette interaction” (o destaque em itálico é da nossa responsabilidade).
(18) O uso do verbo modal dever em algumas frases da presente exposição revela que há, naturalmente, textos que evidenciam maior ou menor adequação no que diz respeito à ordenação dos
conteúdos nos textos, assim como há textos que manifestam graus mais ou menos elevados
de coesão e de coerência. Pense-se, por exemplo, em composições ou em respostas extensas
(em particular, de tipo predominantemente expositivo e argumentativo) redigidas por estudantes dos mais diversos níveis de ensino.
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ção dos conteúdos, no sentido em que, antes mesmo de o autor escolher os
conteúdos que irá incluir no texto, sabe que tem de os formatar nos rígidos
preceitos formais inerentes ao género soneto.
As duas dimensões salientadas na definição do conceito de plano de
texto – distribuição dos conteúdos e segmentação formal – correspondem
às macro e microestruturas semânticas e às macro e microestruturas (estilístico-)formais, respetivamente, referidas no Dicionário terminológico. De
facto, os autores destacam a oposição e a complementaridade quer entre
aspetos de conteúdo e aspetos formais no plano de texto, quer entre os níveis
macroestrutural e microestrutural em que esses aspetos se podem concretizar
e ser atestados. O nível macroestrutural diz respeito à estrutura global do
texto, enquanto o nível microestrutural corresponde à organização no seio
de segmentos de extensão inferior à totalidade do texto. No caso do dicionário
unilingue, por exemplo, a exposição mostrará que, no nível macroestrutural,
o plano do texto analisado inclui secções variadas e com conteúdos diversos
(a biografia do autor principal, os agradecimentos, o sumário, a equipa redatorial, as entradas do dicionário, etc.), enquanto, no nível microestrutural, o
plano se concretiza na organização de segmentos menores, especificamente
em cada uma das entradas lexicais (ver secção 3.1.).
Note-se, ainda, que tanto as dimensões relativas à distribuição e à segmentação, como os níveis macro e microestrutural, são enquadrados pela
oposição gradual entre planos de texto convencionais e planos de texto
ocasionais, sublinhada por Adam (2002). Em alguns géneros, os respetivos
planos de texto são pré-determinados de forma fixa ou muito estabilizada
(como no horário ou no soneto), enquanto noutros a flexibilidade é aceite
em graus variáveis, seja na totalidade do texto, seja em certos segmentos
textuais (como no romance, na carta pessoal ou na crónica). Os planos atestados nos textos oscilam de forma variável entre estes dois polos.
Numa outra reflexão, Adam (2001) propôs que os critérios que subjazem à definição e delimitação dos géneros se inserem em oito componentes que incidem em diferentes dimensões dos textos (critérios internos) ou
em fatores inerentes à situação de enunciação em que eles são produzidos
(critérios externos).(19) O plano de texto é um dos critérios internos que permitem definir certos géneros, e nele se incluem aspetos que dizem respeito
às componentes composicional e material, tal como foram explicitadas na
proposta de Adam (2001).
(19) As oito componentes propostas por Adam (2001: 40-41) são as seguintes: enunciativa, pragmática, composicional, semântica, estilístico-fraseológica, metatextual, peritextual e material.
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Segundo o autor, a componente composicional contempla critérios que
decorrem da organização macroestrutural dos textos. No âmbito da componente composicional, inclui-se a distribuição dos conteúdos, a segmentação do texto (em períodos, parágrafos, capítulos, artigos, entradas lexicais,
versos, estrofes, etc.) e o encaixe ou a sucessão/alternância de sequências
textuais do mesmo tipo ou de tipos diversos (narrativo, descritivo, etc.).
Quanto à segmentação do texto em suporte escrito, Adam refere que
ela pode ser destacada por aspetos de natureza gráfica, como o itálico, o
sublinhado ou o negrito, o uso de diversos tipos e corpos de letra, entre
outros. Os elementos suscetíveis de contribuir para a identificação dos
géneros são integrados pelo autor na componente material.
São estas as dimensões (distribuição de conteúdos e segmentação do
texto), os níveis (macro e microestrutural) e os polos (plano convencional
em oposição gradual a plano ocasional) que enquadram o plano de texto, e
que balizam a análise que pode ser desenvolvida com base nesse conceito
operatório.
De acordo com a definição proposta, ao longo das próximas secções,
serão analisados os planos de dois textos dos géneros dicionário unilingue
e requerimento. A seleção de textos destes géneros decorre do facto de, em
ambos, a dimensão relativa à segmentação textual ser particularmente relevante, o que é desejável neste caso, porquanto se pretende aplicar, na análise textual, o conceito definido e aferir a sua validade. Em consequência
desta opção, no âmbito da dimensão relativa à distribuição dos conteúdos,
a análise não incidirá nos tipos sequenciais atestados ou nos mecanismos
de coesão explícitos envolvidos. Todavia, e em conformidade com os objetivos que se pretende atingir, as propostas de análise deverão servir para
exemplificar os principais aspetos inerentes aos planos, e para destacar a
relação entre o género em que se insere um texto e o plano nele atestado.

3. Análise textual
3.1. O plano de um texto do género dicionário unilingue
Nesta secção, será analisado o plano de um texto do género dicionário,
especificamente do subgénero dicionário unilingue (ou monolingue): trata-se do Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa.(20) De acordo com a
caracterização proposta do conceito de plano de texto, a análise será divi(20) HOUAISS, Antônio, e Mauro de Salles VILLAR (Org.) (2001). Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa, 6 tomos. Lisboa: Círculo de Leitores.
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dida em duas partes, cada uma delas incidindo num dos dois níveis mencionados: o nível macroestrutural e o nível microestrutural.
Os textos do subgénero dicionário unilingue são produzidos no âmbito
de atividades de investigação e divulgação do conhecimento desenvolvidas
nas áreas de estudo das línguas naturais. Inserem-se, por isso, no discurso
científico.(21) Quer à área de atividade, quer aos textos que são produzidos no seu seio, presidem requisitos específicos que, de forma flexível,
condicionam os conteúdos selecionados e o modo como são manifestados nos textos. Entre os valores típicos das atividades de investigação e,
consequentemente, dos textos que se integram no discurso científico, contam-se o rigor, a coerência e a clareza na exposição, assim como o caráter
tendencialmente “objetivante” e aparentemente impessoal.(22) No caso dos
dicionários de línguas, acresce a capacidade de síntese, que se concretiza
procurando condensar num artigo lexicográfico de curta extensão as informações consideradas relevantes pelos autores.
O objetivo principal dos textos do subgénero dicionário unilingue consiste em explicitar o significado das palavras de uma dada língua (isoladamente e em expressões idiomáticas), e outras informações complementares
relativas à entrada em causa, como a classe gramatical, a sua etimologia,
etc.(23) A área de atividade socioprofissional no âmbito da qual o texto é
(21) Neste artigo, assume-se a perspetiva segundo a qual os textos que se incluem no discurso
científico e no discurso académico constituem dois conjuntos que se sobrepõem mas que não
coincidem totalmente. Por um lado, o conhecimento científico “covers scientific research
production” (Pérez-Llantada 2012: 1). Por outro lado, “academic discourse refers to the ways
of thinking and using language which exist in the academy” (Hyland 2009: 2). Deste modo,
a descoberta, construção, organização e difusão do conhecimento não se restringe aos contextos académicos. Acresce que nem todos os textos produzidos na academia são de natureza
científica (como, por exemplo, os documentos inerentes à gestão administrativa das instituições de ensino superior).
(22) Estas tendências que os autores de textos do discurso científico frequentemente assumem em
busca de uma “retórica da objetividade” concretizam-se através de diversos mecanismos. De
acordo com Bennett (2011: 17), a retórica da objetividade assenta numa conceção segundo
a qual “[there is] a world ‘out there’ that can be perceived, analysed and discussed in absolute terms, irrespective of the subjective position of the observer or the cognitive tools that
are used for the purpose. But this apparent neutrality is a construct. It is largely achieved
through the systematic use of nominalizations and impersonal verb forms, which remove
the subjective observer from the picture and focus upon the world outside; by simple sentence structures and clearly defined lexis, which create the illusion of a basic correspondence
between words and things; and by a careful reasoning process that uses ‘logical’ devices such
as entailment and consistency to create a waterlight argument”.
(23) Segundo Correia (2009: 23), “em sentido genérico, um dicionário é uma espécie de catálogo em que a ordenação dos diferentes itens, introduzidos por uma palavra ou expressão,
é tipicamente alfabética. Já em sentido estrito, a ideia que temos de um dicionário é de um
livro, de dimensão significativa que é constituído fundamentalmente por uma longa lista de
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produzido e os objetivos que subjazem aos textos do género dicionário
constituem fatores que condicionam e influenciam todos os aspetos da obra
em causa, entre os quais o plano de texto. Do ponto de vista do público leitor, os textos do subgénero dicionário unilingue são lidos com a finalidade
de efetuar consultas pontuais sobre as unidades de uma dada língua, em
especial sobre o seu significado. Não se trata, portanto, de um texto que os
leitores procuram ler na totalidade (como se verifica com textos do género
carta ou romance, por exemplo).
Segundo Correia (2009: 24),
o dicionário é uma obra organizada em torno de duas estruturas: a macroestrutura e a microestrutura. […] a macroestrutura é o conjunto de todas as partes
que constituem o dicionário; dela podem fazer parte, além da nomenclatura
(a lista, por ordem alfabética, das entradas do dicionário), o prefácio, a introdução (na qual são explicitados os objetivos e os critérios seguidos na sua
confecção), o guia de utilização, a lista de abreviaturas e convenções usadas
no corpo da obra, a lista de símbolos fonéticos usados (se o dicionário contiver
transcrição fonética) e os diversos apêndices que a obra pode conter.

Assim, a nível macroestrutural, há a registar o facto de a obra analisada conter diversas secções prévias ao conjunto de entradas, que é a componente específica de um texto do género dicionário. Com efeito, a lista de
entradas constitui a parte mais relevante da obra, e a mais extensa. Dado
que várias secções precedem essa listagem, enquadram-se no peritexto da
lista de entradas:
Le péritexte désigne en effet les genres discursifs qui entourent le texte dans
l’espace du même volume: le péritexte éditorial (collections, couvertures,
matérialité du livre), le nom d’auteur, les titres, les prières d’insérer, les dédicaces, les épigraphes, les préfaces et les notes. (Lane 2005: 185)

Deste modo, a análise macroestrutural pode ser dividida em duas partes:
i) a que incide no plano geral da obra, e ii) a que foca a atenção no plano da
lista de entradas (cujo texto configura o dicionário propriamente dito).
Quanto ao plano geral da obra, ele é constituído pela ordenação das secções que a compõem, conforme a seguir se explicita (entre parênteses, é indicado o número de páginas que, na edição consultada, cada secção ocupa):
palavras-entrada, apresentadas a negrito e ordenadas alfabeticamente, tendo, para cada uma
delas, um pequeno texto informativo, que consultamos para satisfazer determinadas dúvidas
relativas ao seu significado, aos itens da realidade que podemos nomear, ou ao seu uso”.

Género, conteúdos e segmentação: em busca do plano de texto

199

a) biografia de Antônio Houaiss (uma página);
b) apoios financeiros (uma página);
c) agradecimentos (uma página);
d) sumário (uma página);
e) equipa editorial (duas páginas);
f) prefácio (uma página);
g) apresentação (uma página);
h) introdução à versão portuguesa (oito páginas);
i) chave do dicionário (duas páginas);
j) detalhamento dos verbetes e outras informações técnicas (trinta páginas);
k) os verbos (doze páginas);
l) lista geral de reduções (seis páginas);
m) bibliografia das fontes de datação e etimologia (dezoito páginas);
n) referências bibliográficas (nove páginas);
o) dicionário (três mil setecentas e setenta páginas).

Todas as secções mencionadas de a) a n) correspondem a textos de
géneros incluídos ou contíguos ao texto do género dicionário. Um dos
textos insere-se num género contíguo, na medida em que pode ocorrer
independentemente de textos de outros géneros; trata-se da biografia. Os
restantes dependem do texto do género dicionário (ou de outro género), e
são designados géneros incluídos, com exceção da secção intitulada os
verbos, que não corresponde a qualquer género; trata-se de uma secção
na qual são expostas informações específicas da classe verbal: as conjugações, os tempos verbais, as desinências, etc.
A extensão de cada secção é muito desigual. Como é expectável numa
obra do género dicionário, a lista de entradas é a parte mais extensa e a
mais relevante. As secções que a precedem são subsidiárias dessa listagem,
e a sua extensão oscila entre uma e trinta páginas.
Como se justifica a profusão de secções anteriores ao texto do dicionário propriamente dito? A biografia de Antônio Houaiss deve-se ao facto
de este autor ter sido o principal organizador e impulsionador da obra (que
tem, por isso, o seu apelido no título), e de ter falecido antes de ela ter sido
publicada. Constitui uma forma de dar a conhecer ao público o investigador que dinamizou a obra e de o homenagear a título póstumo.
As secções relativas aos apoios financeiros e aos agradecimentos
decorrem de obrigações de natureza institucional e de práticas usuais em
textos científicos. O projeto que deu origem à obra beneficiou de investimentos públicos e privados, assim como de outros apoios de natureza
diversa, que, em contrapartida, são geralmente explicitados numa secção
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própria. Do mesmo modo, é expectável que, numa obra coletiva, sejam
indicados individualmente os colaboradores e o tipo de apoio que prestaram; é o que se observa na secção correspondente à equipa editorial.
O sumário equivale ao índice geral da obra, e serve de guia ao leitor
do texto. Por sua vez, as secções relativas ao prefácio e à apresentação
visam enquadrar devidamente o projeto, indicando as necessidades que
originaram o trabalho levado a cabo, os objetivos que se procurou alcançar, as diversas fases da sua elaboração, a caracterização geral da obra, etc.
A introdução à versão portuguesa destaca as diferenças atestadas entre a
edição brasileira e a portuguesa.
As secções designadas chave do dicionário, detalhamento dos verbetes e outras informações técnicas, os verbos e a lista geral de reduções servem para apoiar a consulta do conjunto de entradas que compõem
o dicionário, esclarecendo os conteúdos que se pode encontrar nos artigos
lexicográficos, explicitando abreviações e siglas, etc.
Por fim, a bibliografia das fontes de datação e etimologia indica as
obras referidas nos artigos sempre que se aponta o ano em que a entrada é
pela primeira vez atestada no português, enquanto as referências bibliográficas explicitam as obras consultadas (exceto as que foram listadas na
secção imediatamente anterior).
Quanto à respetiva ordenação, a biografia do principal organizador precede todas as secções, conferindo destaque ao investigador a que se deve a
obra. Seguem-se as que dizem respeito às pessoas e instituições que apoiaram o projeto (apoios financeiros e agradecimentos) e à apresentação da
equipa que concretizou o projeto (equipa editorial). Por fim, observa-se o
agrupamento das que dizem respeito ao enquadramento da obra (prefácio,
apresentação, introdução à versão portuguesa) e à consulta das entradas do
dicionário (chave do dicionário, detalhamento dos verbetes e outras informações técnicas, os verbos e a lista geral de reduções).
A distribuição das secções obedece a convenções estabilizadas em
publicações, e, particularmente, em publicações científicas. Por um lado,
as secções relativas aos apoios e aos agradecimentos precedem o texto
principal (embora os apoios também possam ocorrer após esse texto). Por
outro lado, observa-se um percurso que, em termos dos conteúdos explicitados, parte do que é geral em direção ao que é particular e detalhado
(como sucede com as secções prefácio, apresentação e introdução à versão
portuguesa, e com as secções chave do dicionário, detalhamento dos verbetes e outras informações técnicas, os verbos e a lista geral de reduções).
Finalmente, as secções em que se explicita a bibliografia consultada ocor-
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rem em último lugar, o que também está de acordo com o que se convencionou em textos do discurso científico.
A comparação explicitada na tabela 1, entre o plano de texto prototípico a nível macroestrutural (Correia 2009) e o plano atestado no exemplar
analisado, permite confirmar estas ideias.
Tabela 1. Plano de texto prototípico do género dicionário unilingue (Correia
2009) e plano de texto do exemplar analisado

Plano de texto do género dicionário
unilingue (Correia 2009: 24)

Plano de texto do exemplar analisado

i) prefácio

f) prefácio

ii) introdução

g) apresentação
h) introdução à versão portuguesa

iii) guia de utilização

i) chave do dicionário

iv) lista de abreviaturas e convenções
v) lista de símbolos fonéticos

j) detalhamento dos verbetes e outras
informações técnicas
l) lista geral de reduções

vi) apêndices diversos

m) bibliografia das fontes de datação e
etimologia
n) referências bibliográficas

vii) nomenclatura

o) dicionário

As secções seguintes constam do exemplar analisado, ainda que não
estejam contempladas na proposta de plano de texto prototípico:
a) biografia de Antônio Houaiss;
b) apoios financeiros;
c) agradecimentos;
d) sumário;
e) equipa editorial;
k) os verbos.

Pode concluir-se, portanto, que o plano de texto (a nível macroestrutural) do exemplar analisado é convencional, porquanto inclui todas as partes
que tipicamente são associadas aos textos deste género. Contudo, o género
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permite e aceita adaptações pontuais (Adam e Heidmann 2007) que decorrem de escolhas editoriais dos autores de cada texto (como a parte intitulada “os verbos”) e de condicionalismos específicos da obra em causa (de
que é exemplo a secção relativa à biografia de Antônio Houaiss).
Em relação ao texto que se insere no género dicionário, ele é constituído por um conjunto extenso mas finito de unidades léxicas (cerca de
228.500). As entradas são selecionadas pelo processo de lematização, o
que explica, por exemplo, a inclusão da secção os verbos entre as que precedem o texto do género dicionário.
Ainda a nível macroestrutural, o plano deste texto do subgénero
dicionário unilingue consiste na ordenação alfabética das entradas selecionadas. Trata-se, por certo, da convenção que mais frequentemente se
associa a textos do género dicionário.(24) Cada entrada ocupa um parágrafo
diferente (na obra em causa, nenhuma linha dos parágrafos se encontra
indentada). Adiante será salientado que o destaque em negrito permite
identificar visualmente cada nova entrada, facilitando o processo de consulta. Estas características constituem preceitos geralmente adotados em
textos do género dicionário. Assim, também neste aspeto que se insere no
nível macroestrutural, o plano de texto do dicionário é convencional.
No nível microestrutural, será analisado o plano de texto da entrada
lexical correspondente a livro,(25) que, pela sua extensão e pelos conteúdos
que integra, constitui um exemplar representativo das principais características tipicamente atestadas nas entradas da obra em causa. Reproduz-se, a
seguir, o texto do artigo lexicográfico correspondente a essa entrada:
livro s.m. (1013 [?] cf. jm) 1 colecção de folhas de papel, impressas ou não,
cortadas, dobradas e reunidas em cadernos cujos dorsos são unidos por meio
de cola, costura, etc., formando um volume que se recobre com capa resistente
2 livro (acp 1) considerado tb, do ponto de vista do seu conteúdo: obra de
cunho literário, artístico, científico, técnico, documentativo, etc. que constitui
um volume [Segundo as normas de documentação de vários organismos internacionais, o livro é a publicação com mais de 48 páginas, além da capa.] <l.
de arte> <leu todos os l. de Saramago>  cf. folheto (‘publicação não periódica’) 2.1 livro (acp 2) em qualquer suporte (p.ex. papiro, disquete etc.) 3 cada
um dos volumes que compõem um livro (acp 2); tomo 4 cada uma das partes
em que se divide uma obra extensa (p.ex. a Bíblia) <o l. de Isaías> 5 caderno
(24) Note-se, contudo, que a ordenação cronológica e a ordenação temática são também possíveis
em textos do género dicionário.
(25) HOUAISS, Antônio, e Mauro de Salles VILLAR (Org.) (2001). Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa, 6 tomos. Lisboa: Círculo de Leitores, tomo IV, pp. 2298-2299.
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(‘volume’) para registo ou anotação de algo 6 colectânea de documentos
diplomáticos relativos a determinado assunto, publicados por um governo para
conhecimento do público (p.ex. o l. azul, em Inglaterra) 7 conjunto de lâminas
de qualquer material, em formato de folha, ger. unidas umas às outras como
as folhas de um livro <l. de amostras> 8 fig. aquilo que pode ser interpretado,
como se fosse um livro <a sua expressão facial é um l.> 9 anat.zoo infrm. m.q.
omaso  l. brochado edit gráf livro coberto com capa mole (plastificada,
envernizada ou sem protecção); brochura • l. cartonado edit gráf livro encadernado com lâminas de papelão revestidas com uma capa impressa em papel
de baixa gramagem • l. comercial livro us. para escrituração mercantil • l. de
bolso edit gráf livro impresso em formato reduzido, papel de baixa gramagem
e qualidade inferior, e que ger. é reimpressão de livro editado originalmente
em formato normal • l. de bordo mar livro no qual o comandante de um navio
mercante anota todas as ocorrências de navegação, administração, etc.; diário
náutico • l. de cabeceira 1 livro favorito 2 livro de consulta frequente • l. de
castigo mar m.q. livro de ocorrências • l. de mortalhas m.q. livrilho • l. de
notas livros em que os tabeliães ou notários lavram os instrumentos dos actos
jurídicos, quando a lei impõe a escritura pública, ou os interessados a escolhem • l. de ocorrências 1 livro que se destina ao registo de factos ocorridos
em determinada instituição (p.ex. condomínio, repartição etc.) 2 mar livro em
que se registam as contravenções das praças e as respectivas penas 3 livro
constante das esquadras de polícia, em que se registam os factos ocorridos
na sua jurisdição relacionados com queixas, delitos e infracções, como base
para a formação do inquérito policial • l. de ouro 1 registo destinado a colher
assinaturas, contribuições financeiras, comentários etc. 2 registo no qual são
consignados nomes ilustres, factos memoráveis • l. de ponto livro que os funcionários numa firma, escola ou repartição pública assinam diariamente para
registar as suas respectivas presenças ao trabalho  tb se diz apenas 2ponto
• l. de protocolo livro de uso generalizado nas repartições públicas para o
registo de entrada de quaisquer documentos, com anotações sobre os seus trâmites • l. de registo 1 aquele em que, em bibliotecas, museus, arquivos e
instituições congéneres, consta o registo dos livros, documentos adquiridos;
livro de tombo 2 jur livro instituído pelo poder público, ou por interesse de
ordem pública, em que são anotados factos acontecidos, para que possam ser
mostrados a qualquer tempo • l. de registo civil jur livro em que são registados nascimentos, casamentos e óbitos • l. de registo de contravenções mar
m.q. livro de ocorrências • l. de texto 1 m.q. livro didáctico 2 livro adoptado
como texto básico de determinado curso; livro-texto (B) • l. de tombo m.q.
livro de registo • l. diário dir.com cont aquele em que o comerciante regista
diariamente as operações que realiza  cf. livro-razão • l. didáctico aquele
adoptado em estabelecimentos de ensino, cujo texto se enquadra nas exigências do programa escolar; livro de texto, manual • l. encadernado edit gráf
livro revestido com capa dura, ger. de couro ou percalina • l. fiscal cont livro
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de escrituração de contabilidade que cumpre a finalidade de registar factos
sujeitos à fiscalização tributária • l. negro 1 livro que trata de ciências ocultas
2 o que se propõe a fazer revelações secretas ou proibidas acerca de um determinado tema <o l. de uma Comissão de Inquérito> • l. tabular ou tabulário
gráf ant. m.q. livro xilografado • l. xilografado gráf ant. livro impresso a
partir de matrizes de madeira com imagens e textos gravados em relevo; livro
tabular, livro tabulário [Prática comum antes da invenção do tipo móvel.] • ser
um l. aberto fig. não ter segredos  gram dim.irreg.: livreco, livrete, livreto;
aum.irreg.: livrório  etim lat. liber,bri ‘livro’; ver 2livr-; f.hist.1013 [?] liuros,
sXIII livro, sXIII lyvro, sXV libros  sin/var ver sinonímia de omaso  col
acervo, biblioteca, colecção, livralhada, livraria, livroxada  hom livro (fl.
livrar)  noção de ‘livro’, usar antepos. bibli(o)- e 2livr-; pospos. -teuco

Para explicitar o plano de texto da entrada livro, serão indicados os
tipos de informação que dela constam, a respetiva ordem e, a seguir, os
mecanismos usados quer para separar, quer para destacar diferentes informações.(26)
A lista seguinte explicita os diversos conteúdos incluídos na entrada
livro e a respetiva ordenação (entre parênteses são indicados os aspetos de
natureza gráfica que servem quer para destacar algumas informações, quer
para assinalar as fronteiras entre tipos de conteúdos manifestados):
a) Designação da entrada (ocorre em minúsculas, e a negrito);
b) Classe gramatical e género da entrada (a sigla ocorre em itálico e
em letra de cor castanha);
c) Data em que entrou no português e texto em que é atestada pela
primeira vez (estes elementos ocorrem entre parênteses; o livro é
referido através de sigla e em versaletes);
d) Aceções diversas da entrada (cada nova aceção é antecedida por
numeração árabe em negrito; numa das aceções, remete-se para
uma outra entrada com significado semelhante, o que é destacado
pelo uso do caráter (27) em cor castanha);

(26) Segundo Correia (2009: 28), “um artigo lexicográfico não apresenta uma estrutura textual
típica com frases completas, organizadas em períodos e parágrafos, mas sim uma estrutura
muito particular, em que o lexicógrafo recorre a diferentes tipos de representação gráfica para
assinalar informação de diferentes naturezas, tais como o negro para a entrada, abreviaturas
várias, itálicos ou aspas, etc.”
(27) Este caráter representa uma mão cujo indicador aponta para a direita, e tem como objetivo
alertar o leitor para a conveniência de consultar uma outra entrada: precisamente a que ocorre
após o caráter.
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e) Expressões idiomáticas (são ordenadas alfabeticamente, e ocorrem
em negrito; a fronteira inicial é antecedida pelo caráter  em cor
castanha; a fronteira entre duas expressões idiomáticas é assinalada pelo caráter •; as expressões idiomáticas podem ter mais do
que uma aceção; nesse caso, cada aceção é precedida de numeração árabe em negrito; em versaletes, é indicada a área em que é
usada a expressão idiomática: edit gráf corresponde a “editoração gráfica” e mar, a “marinha (termo de), náutica”; quando uma
expressão é equivalente a outra, usa-se “m.q”, que corresponde a
“o mesmo que”);
f) Diminutivos e aumentativos irregulares (ocorrem em itálico, e
são antecedidos pelo caráter  em cor castanha e pela abreviatura
gram em versaletes);
g) Etimologia da palavra e evolução histórica da sua grafia (estes
elementos são precedidos pelo caráter  em cor castanha e pela
abreviatura etim em versaletes; os étimos ocorrem em itálico, e o
respetivo significado, entre aspas simples);
h) Sinónimos e variantes da entrada (indicações precedidas pelo caráter  em cor castanha, e pelas abreviaturas sin/var em versaletes);
i) Conjunto de entidades da mesma espécie ou substantivos coletivos
(os exemplos são antecedidos pelo caráter  em cor castanha e
pela abreviatura col em versaletes);
j) Homonímia (exemplos antecedidos pelo caráter  em cor castanha e pela designação HOM em versaletes);
k) Onomasiologia, em que se explicitam os elementos antepositivos e
pospositivos correspondentes à noção da cabeça do verbete (introduzidos pelo caráter  em cor castanha e pela designação noção
em versaletes).
A ordenação dos conteúdos é, em grande parte, regida por convenções
associadas ao subgénero dicionário unilingue. A designação da entrada, a
indicação da classe gramatical a que pertence, as aceções e as expressões
idiomáticas em que a entrada comparece são conteúdos geralmente distribuídos por esta ordem em obras do mesmo subgénero. Outros conteúdos
(como a data em que entrou na língua em causa, os diminutivos e aumentativos, substantivos coletivos, os homónimos ou a etimologia da palavra)
não são selecionados em todos os textos deste subgénero.
Além da distribuição dos conteúdos, é relevante considerar outros elementos que são utilizados com dois objetivos: i) destacar alguns tipos de
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informação, e ii) sublinhar a segmentação do texto da entrada. Em ambos
os casos, pretende-se facilitar a consulta do texto, em particular nas entradas que contêm mais informações e em que, por isso, o artigo lexicográfico é mais extenso. Recorde-se que se trata de uma obra que os leitores
consultam pontualmente em busca de conteúdos específicos (com especial
incidência no significado das unidades lexicais). Assim, facilitar e agilizar
a procura dessas informações, permitindo que ela se processe de forma
rápida e eficaz, são aspetos muito valorizados pelo público-alvo da obra e
que os autores têm em mente quando redigem textos deste género.
Na entrada analisada, foram detetados os seguintes elementos gráficos
usados para destacar informações e a sua compartimentação:
−
−
−
−
−

carateres não alfabéticos (numeração árabe, e outros sinais:  
  •);
carateres alfabéticos (uso de minúsculas e de versaletes);
cor dos carateres (preto e castanho);
negrito, itálico;
pontuação (vírgula, ponto final, dois pontos, aspas simples, parênteses, parênteses retos, parênteses angulares).

Alguns destes elementos são usados com o objetivo de conferir destaque a certas informações (porventura consideradas mais relevantes), outros
para assinalar a segmentação entre conteúdos diferentes, e outros, ainda,
combinam as duas finalidades. Em todos os casos, estes aspetos facilitam
a leitura dos conteúdos e promovem a pesquisa rápida de alguns tipos de
informação (por exemplo, sempre que um leitor pretenda procurar uma
dada expressão idiomática ou a etimologia da palavra em causa).
O negrito é usado para salientar a entrada e as expressões idiomáticas
em que ela ocorre, tal como os algarismos que antecedem cada uma das
aceções apresentadas. Também o itálico e as aspas são utilizados para destacar informações como a classe gramatical a que pertence a entrada, e o
significado do étimo, respetivamente.
Os carateres não alfabéticos visam, sobretudo, assinalar a segmentação
entre tipos de conteúdos diversos. Assim, o caráter  (destacado pela cor
castanha) marca a fronteira entre as diversas aceções da unidade lexical e
os exemplos de expressões idiomáticas em que a unidade ocorre, enquanto
o caráter  (também destacado pela cor castanha) compartimenta as informações de natureza etimológica e os substantivos coletivos relativos à
entrada em causa. A cor castanha (aplicada à sigla que refere a classe gra-
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matical da entrada, assim como a diversos carateres não alfabéticos) também contribui para a arrumação visual dos conteúdos expostos.
Por fim, foram atestadas siglas e abreviaturas que decorrem de objetivos múltiplos: não tornar o texto desnecessariamente extenso (recorde-se
que a obra é composta por cerca de 228.500 entradas), facilitar a consulta
rápida e contribuir para a clara compartimentação dos diferentes tipos de
conteúdo.
Entre os elementos referidos, alguns constituem convenções específicas da obra analisada (por exemplo, os carateres ,  e •). Outros, todavia, configuram convenções generalizadas ou, pelo menos, frequentemente
atestadas em textos do mesmo subgénero (como a sigla “s.m.” que indica a
classe gramatical e o género da unidade lexical).
A análise efetuada permite inferir o caráter convencional do plano deste
texto e, dada a sua representatividade, dos planos de outros textos do género
dicionário, particularmente, do subgénero dicionário unilingue. O elevado
grau de rigidez do plano analisado decorre de dois fatores decisivos que o
condicionam e influenciam: dos objetivos com que as obras deste subgénero
são produzidas, e, concomitantemente, da área de atividade socioprofissional em que elas emergem. De facto, os objetivos principais subjacentes a um
texto deste género consistem em condensar um conjunto de informações de
natureza diversa (semântica, sintática, fonética, etimológica, etc.) acerca de
cada entrada e permitir uma consulta rápida e eficaz dos conteúdos expostos. Juntamente com os valores inerentes à investigação e à divulgação do
conhecimento (manifestadas em textos do discurso científico), os objetivos
permitem compreender o que motiva as principais características atestadas,
desde a ordenação alfabética das unidades lexicais, à distribuição dos conteúdos e à sua clara compartimentação em cada entrada.
Além desses fatores, deve ser salientada a relação de intertextualidade
que cada novo texto do género dicionário necessariamente mantém com
textos do mesmo género previamente publicados (Beaugrande e Dressler
1981, Bazerman 2004).(28) Há preceitos recorrentemente adotados em obras
(28) Bazerman (2004: 86) definiu o conceito de intertextualidade nos seguintes termos: “the explicit and implicit relations that a text or utterance has to prior, contemporary or potential future
texts. Through such relations a text evokes a representation of the discourse situation, the
textual resources that bear on the situation, and how the current text positions itself and draws
on other texts”. A relação de intertextualidade deste texto do género dicionário unilingue
com outros textos do mesmo género situa-se a um nível pouco explícito, segundo Bazerman
(2004: 87), porquanto ela se concretiza “by using certain implicitly recognizable kinds of
language, phrasing, and genres”. Também Koch e Travaglia (1998: 76) sublinharam a importância da “intertextualidade tipológica” (a influência que textos de um dado género exercem
sobre outros textos da mesma classe) para o processamento da informação textual.
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anteriores, e essa tradição pressiona os autores de um novo texto do género
dicionário a acolherem o que está generalizado a nível da distribuição dos
conteúdos e da segmentação textual. De qualquer modo, cada novo texto
do género dicionário pode incluir ligeiras variações, pelo que, mesmo
tratando-se de um género “routinier” (Maingueneau 2014: 114) com um
plano de texto convencional, são admitidas adaptações pontuais (Adam e
Heidmann 2007).

3.2. O plano de um texto do género requerimento
Os textos do género requerimento inserem-se no âmbito do discurso
administrativo.(29) Trata-se de documentos legais produzidos por indivíduos que têm como objetivo solicitar algo a uma instituição, e são atualmente muito relevantes, porquanto constituem um dos instrumentos que
permitem gerir de forma mais eficaz a relação entre os indivíduos e as entidades públicas e privadas das sociedades contemporâneas.(30) Estes textos
são quase sempre normalizados, dado serem recorrentemente usados por
diferentes indivíduos. Ou seja, parte do texto está já previamente redigida
e cada novo requerente limita-se a preencher os espaços em branco. Assim,
trata-se de textos poligerados, redigidos por mais do que um indivíduo: o
que escreveu o formulário (um autor ou mais do que um) e o requerente.
Havendo um conjunto de informações que constam do texto antes mesmo
de o requerente o completar, é-lhe imposto o número e o tipo de informações, assim como a ordem pela qual elas devem ocorrer no texto.(31)
Tais prescrições devem-se, por um lado, à relação assimétrica que
existe entre a entidade a quem é dirigido o requerimento e o requerente.(32)
(29) Neste artigo, é assumida a distinção entre discurso jurídico e discurso administrativo. O discurso jurídico é constituído pelos textos produzidos pelas instâncias de poder legislativo e
judicial, correspondendo, grosso modo, às leis e às sentenças. Entre os géneros do discurso
jurídico, encontram-se o decreto-lei, o regulamento e o código. O discurso administrativo
inclui os textos que regulam a aplicação das leis e das sentenças. Exemplos de géneros que
se incluem no discurso administrativo são o requerimento, a ata e o certificado. Cf. Maingueneau (2014: 32), Maingueneau e Cossutta (1995).
(30) De acordo com Travaglia (2007: 51), os textos do género requerimento constituem “sempre
uma solicitação de algo a que se tem direito por lei”.
(31) Além de poligerados, os textos deste género permitem distinguir os conceitos de autor (indivíduo que elabora o texto e prescreve o que deve ser incluído nos espaços a completar) e de
locutor (neste caso, indivíduo que completa o formulário, assumindo a responsabilidade do
ato que a totalidade do texto concretiza).
(32) De acordo com a perspetiva adotada no âmbito dos Estudos Retóricos dos Géneros, os
géneros, enquanto dispositivos provisoriamente estabilizados, permitem aos falantes reali-
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Por outro lado, o objetivo com que o texto é redigido e os procedimentos
internos relativos à gestão de cada instituição convidam à normalização
dos textos deste género, para que as informações e as solicitações sejam
claras e inequívocas, e para que possam ser tratadas de forma rotineira
e mais expedita. Os textos deste género obedecem, por isso, a requisitos
como a clareza, a concisão e o caráter tendencialmente “objetivante” (cf.
nota 22).
Segundo Travaglia (2007: 51-52), o plano dos textos do género requerimento é convencional e inclui as seguintes partes:
i)
ii)
iii)
iv)

autoridade e/ou órgão a quem se dirige a solicitação;
dados do solicitante;
explicitação do que é solicitado;
indicação do que sustenta o direito à solicitação apresentada
(opcional);
v) indicação do destinatário da resposta e do meio pelo qual ela será
comunicada (opcional);
vi) fecho tradicional;
vii) local e data;
viii) assinatura do solicitante.
Para se proceder à análise do respetivo plano de texto, foi selecionado
um documento intitulado “Requerimento geral”, disponível na página web
do Instituto Superior de Engenharia de Lisboa – ISEL.(33) De acordo com o
que foi anteriormente referido, o formulário está parcialmente preenchido e
inclui espaços em branco que são sucessivamente completados pelo requerente, por um funcionário dos serviços académicos e, finalmente, pelo presidente do ISEL, a quem o requerimento é dirigido. O preenchimento do
formulário é feito, então, em três momentos e por três pessoas diferentes,
a que correspondem, de igual modo, três atos administrativos distintos: o
ato de entregar/proceder ao requerimento (pelo requerente), o ato de dar
zar ações e manter relações. Devitt (2004: 63) sublinha, nos seguintes termos, a interação
dinâmica entre os géneros e a comunidade discursiva em que eles são usados: “it does seem
evident that the relation of group and genre is reciprocal, that the group’s values, epistemology, and power relationships shape the genres and that acting through those genres in turn
then maintain those same values, epistemology, and power relationships”. Neste sentido, o
requerimento pode ser perspetivado como um género que estabelece, reflete e perpetua uma
relação assimétrica de poder entre cada entidade que o disponibiliza (na qual se inscreve o
autor) e cada locutor que o preenche e “pede deferimento”.
(33) Cf. Referências do corpus analisado, no final do artigo.
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entrada do documento na instituição (da responsabilidade de um funcionário administrativo) e o ato de o deferir ou indeferir (da responsabilidade do
presidente da instituição).
Transcreve-se, a seguir, o texto do género requerimento cujo plano será
21
posteriormente explicitado e analisado.

Número de Aluno
SERVIÇOS ACADÉMICOS – NÚCLEO DE LICENCIATURAS
Requerimento Geral
Exmo. Senhor Presidente
do Instituto Superior de Engenharia de Lisboa
(Nome) .................................................................... do Curso de Licenciatura em Engenharia
.................................................................., Ramo (se aplicável) …….........................................,
portador do BI / Passaporte n.º / Cartão de Cidadão / Título Residência nº
…………………………………………….………...., telefone/telemóvel nº...........................,
requer a V. Exa.: ………….......................................................................................................
(Continuar no verso se necessário)
Juntar documentação considerada relevante (anexos)
1. ...............................................................................................................................................
2. ...............................................................................................................................................
NOTA IMPORTANTE
Alunos inscritos: Tomei conhecimento que a resposta ao pedido apresentado vai ser comunicada pelo
e-mail institucional (axxxxx@alunos.isel.pt).
Outros requerentes: Tomei conhecimento que a resposta ao pedido apresentado vai ser comunicada para o
e-mail _________________________________________________ (letras maiúsculas legíveis)

Pede deferimento,
Lisboa, ......... de ................................................. de 20.……...
Assinatura:
...................................................................................................................................................
Serviços Académicos
Entrada n.º
...............................
Data ...... / ......... / 20.......
Funcionário(a)
.....................................

Despacho do Presidente (a)
 Deferido  Indeferido
……………………….…..….……………………….………
……………
…………………………………………..……………………
……………
…........................................, …....... / ….... / 20…...
(a) Ou proferido por delegação de competências.
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O requerente deve inserir no texto um conjunto de informações em
falta. Porque os conteúdos são previamente selecionados pelo autor do formulário, existe escassa ou nenhuma flexibilidade no que diz respeito ao
que o requerente pode incluir no texto; em rigor, só na parte relativa à solicitação (e que é introduzida pela fórmula “requer a V. Exa.”) pode o indivíduo redigir um segmento textual verdadeiramente da sua autoria. Nos
restantes espaços, espera-se que insira informações de uma forma direta e
objetiva, indicando o nome completo, o número de aluno, etc.
Depois de preenchido pelo requerente, o documento é entregue a um
funcionário dos serviços académicos que lhe atribui um número de entrada,
indica a data em que foi recebido, e assina (num quadro reservado aos serviços académicos). Por fim, o destinatário último do texto – o presidente do
ISEL ou alguém com delegação de competências para o efeito – profere a
sua decisão (deferindo ou indeferindo a solicitação), assinala a data em que
foi tomada, e também assina (num quadro exclusivamente reservado a este
órgão). Nestes dois momentos, não existe qualquer flexibilidade quanto ao
preenchimento do texto: em ambos os casos, cada um se limita a inserir
informações de forma direta e objetiva.
Quanto ao plano geral do texto selecionado, ele pode ser perspetivado
como sendo constituído por quatro secções distintas, que desempenham
funções diversas mas complementares, as quais decorrem de exigências
de natureza processual. No seio de cada secção (assinaladas a negrito), são
explicitadas e/ou solicitadas informações (indicadas por alíneas):
I. Número do aluno requerente, identificação da instituição e do
órgão a quem o documento é entregue
a) número de aluno do requerente (em branco);
b) indicação da instituição (ISEL, Instituto Superior de Engenharia de Lisboa);
c) indicação do órgão que recebe o documento (serviços académicos, núcleo de licenciaturas);
II. Texto do requerimento propriamente dito
d) título (indicação do género: requerimento);
e) órgão a quem o texto é dirigido (presidente do ISEL);
f) nome do requerente (em branco);
g) curso em que está matriculado (em branco);
h) ramo do curso em que está matriculado (em branco);
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i)

número do documento de identificação do requerente (em
branco);
j) contacto telefónico do requerente (em branco);
k) espaço em branco, introduzido pelo excerto “requer a V. Exa.”,
que deverá ser preenchido mencionando o que o requerente
pretende solicitar;
l) indicação de eventuais anexos que acompanham o requerimento (em branco);
m) “pede deferimento”, seguido de local, data e assinatura do
requerente (em branco);
III. Informações importantes para o requerente
n) indicação relativa ao meio pelo qual se dará conhecimento ao
requerente do deferimento ou indeferimento da sua solicitação
(correio eletrónico);(34)
IV. Quadros reservados aos órgãos da instituição a quem o texto é
dirigido
o) serviços académicos (data e número de entrada, assinatura do
funcionário que recebeu o documento);
p) despacho do presidente do ISEL (deferimento/indeferimento,
data do despacho e assinatura).
Cada secção integra um conjunto de informações que servem propósitos específicos.(35) Entre os objetivos visados contam-se os seguintes: identificar a instituição e o género em que se insere o texto, o seu destinatário
e o seu requerente, explicitar a solicitação e a deliberação, assim como as
datas e os locais em que se dá cada um dos três atos administrativos. Deste
modo, a seleção e a distribuição dos conteúdos permitem que, de forma
clara e objetiva, sejam compilados num único documento todos os elementos essenciais ao processo. A concisão inerente ao texto é tal que se torna
possível que todas as informações ocupem uma única página.

(34) Esta informação ocorre inserida num quadro, e refere que a resposta será dada ao aluno via
correio eletrónico, usando o endereço que terá sido indicado no ato de matrícula; caso o aluno
pretenda que a resposta seja enviada para outro endereço, deverá explicitá-lo num espaço
deixado em branco para esse efeito.
(35) Os elementos que constam da secção IV são suscetíveis de se integrar no peritexto do requerimento (cf. Lane 2005).
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Conforme foi referido, o requerente deverá limitar-se a preencher os
espaços em branco relativos às informações indicadas nas alíneas a), f), g),
h), i), j), k), l) e m) (eventualmente, também n)). E apenas nas informações relativas à alínea k) tem alguma autonomia e flexibilidade quanto ao
que pode redigir. Todavia, essa autonomia é fortemente condicionada não
apenas pelo que é expectável ocorrer em documentos deste género,(36) mas
também pelo que é possível solicitar à instituição em causa (uma instituição
de ensino superior): por exemplo, pode solicitar um certificado de matrícula
ou de licenciatura, mas não um extrato de conta ou um registo criminal.
Na tabela 2, a comparação entre o plano de texto prototípico (Travaglia
2007) e o plano do exemplar analisado evidencia que existe uma coincidência quase total entre os conteúdos previstos e os que foram atestados.
Tabela 2. Plano de texto prototípico do género requerimento (Travaglia 2007) e
plano de texto do exemplar analisado

Plano de texto do género requerimento Plano de texto do exemplar
(Travaglia 2007: 51-52)
analisado

i) autoridade e/ou órgão a quem se
dirige a solicitação

b) indicação da instituição (ISEL,
Instituto Superior de Engenharia de
Lisboa)
c) indicação do órgão que recebe o
documento (serviços académicos,
núcleo de licenciaturas)
e) órgão a quem o texto é dirigido
(presidente do ISEL)

ii) dados do solicitante

a) número de aluno do requerente
f) nome do requerente
g) curso em que está matriculado
h) ramo do curso em que está
matriculado
i) número do documento de
identificação do requerente
j) contacto telefónico do requerente

iii) explicitação do que é solicitado

k) espaço em branco, introduzido pelo
excerto “requer a V. Exa.”, que deverá
ser preenchido mencionando o que o
requerente pretende solicitar

(36) Cf. nota 28.
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v) indicação do destinatário da
resposta e do meio pelo qual ela será
comunicada (opcional)

n) indicação relativa ao meio
pelo qual se dará conhecimento
ao requerente do deferimento ou
indeferimento da sua solicitação
(correio eletrónico)

vi) fecho tradicional

m) “pede deferimento”

vii) local e data

m) local e data

viii) assinatura do solicitante

m) assinatura do requerente

O quadro evidencia, por um lado, que o item opcional “indicação do que
sustenta o direito à solicitação apresentada” não é atestado no texto analisado. Por outro lado, alguns elementos que constam do texto não estão previstos na proposta de Travaglia (2007), nomeadamente os itens seguintes:
l) indicação de eventuais anexos que acompanham o requerimento;
o) quadro destinado aos serviços académicos (data e número de
entrada, assinatura do funcionário que recebeu o documento);
p) quadro destinado ao despacho do presidente do ISEL (deferimento/
indeferimento, data do despacho e assinatura).
A comparação permite concluir que, relativamente ao plano de texto
prototípico do género requerimento, o exemplar analisado inclui todos os
conteúdos previstos, sendo escassas as adaptações. O texto integra, portanto, um plano com elevado grau de convencionalidade.
Em relação aos mecanismos usados para segmentar e/ou para destacar elementos do texto, contam-se os seguintes:
–
–
–
–
–
–
–
–
–

parágrafos;
quadros (ou tabelas);
indentação e alinhamento do texto;
uso de maiúsculas e de minúsculas;
uso de maiúsculas e de versaletes;
negrito e itálico;
cor vermelha e cinzenta;
siglas e abreviaturas;
numeração árabe.
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Veja-se, agora, a segmentação que é estabelecida por estes mecanismos, assim como os elementos que são por eles destacados. Os parágrafos
servem para compartimentar diferentes partes do texto, separando alguns
elementos e agrupando outros. Por exemplo, o título do texto ocorre isoladamente num parágrafo, e o destinatário é mencionado em dois parágrafos consecutivos (forma de tratamento e cargo no primeiro parágrafo,
instituição em que desempenha esse cargo, no segundo). Já a identificação
do requerente, os seus dados e a solicitação propriamente dita ocorrem no
mesmo parágrafo. A fórmula “pede deferimento”, o local e a data e, por
fim, a assinatura do requerente surgem em três parágrafos consecutivos.
Os quadros correspondentes à “nota importante”, e os que dizem respeito aos espaços reservados aos serviços académicos e ao presidente do
ISEL salientam-se do resto do texto, pelo facto de os seus limites estarem
traçados. Deste modo, destacam-se em relação a todos os outros elementos
do texto, com exceção, provavelmente, do acrónimo que identifica a instituição (como adiante se verá).
A indentação salienta o destinatário do texto, tal como sucede em textos do género carta pessoal ou comercial. O alinhamento do texto é predominantemente justificado. Em alguns casos pontuais, foi selecionado
o alinhamento à esquerda (“número de aluno”, “Serviços Académicos –
Núcleo de Licenciaturas”) e o alinhamento à direita (“ISEL”).
As maiúsculas são usadas na designação da instituição e na “nota
importante” (destacada, também, pelo uso de negrito). Noutros casos,
são utilizadas apenas em início de palavra (“Requerimento geral”, “Ex.mo
Senhor Presidente”, “Lisboa”, etc.). Os versaletes são usados na identificação do serviço que recebe o documento (“Serviços Académicos – Núcleo
de Licenciaturas), que, como foi já referido, também surge destacado pelo
seu alinhamento à esquerda.
O negrito é usado para destacar o título do texto (que explicita o género
em que ele se insere), a “nota importante” (a qual é, de igual modo, sublinhada pelo uso de maiúsculas) e os títulos dos quadros ao fundo da página,
ou seja, os espaços reservados aos serviços académicos e ao despacho do
presidente do ISEL. O itálico, por seu turno, é utilizado em indicações que
ocorrem entre parênteses e que podem ser úteis ao requerente. Note-se,
todavia, que nem todas ocorrem em itálico (veja-se, por exemplo, as referências ao nome, aos anexos e a indicação “continuar no verso se necessário”).
A cor vermelha é usada para salientar o acrónimo “ISEL”, e a cor cinzenta é utilizada na explicitação do acrónimo (“Instituto Superior de Enge-

216

Paulo Nunes da Silva

nharia de Lisboa”). A combinação das cores e da localização dos elementos
(no canto superior direito da página) confere-lhes particular destaque, sendo
provavelmente os elementos que o leitor visualiza em primeiro lugar.
O uso de siglas e de abreviaturas decorre de convenções estabelecidas
(como “Ex.mo”, em vez de “Excelentíssimo”, ou “BI”, em vez de “Bilhete
de Identidade”) e permite tornar o texto menos extenso. Por fim, a numeração árabe é utilizada para listar os eventuais anexos que acompanham o
documento.
Os mecanismos referidos permitem, então, destacar diversos elementos textuais, seja pela relevância que se pretende que lhes seja concedida,
seja para assinalar as fronteiras entre diferentes secções.
Atente-se, agora, nas razões que justificam a ordem pela qual os
diversos elementos são distribuídos no texto. A identificação da instituição e dos serviços que recebem o documento ocorrem, de forma expectável, em primeiro lugar. Este procedimento é comum em textos de géneros
do discurso administrativo, e permite identificar de forma inequívoca o
âmbito deste texto: o ato que ele concretiza apenas pode ser validado no
seio da instituição em causa.
O único elemento cuja ocorrência no início do texto poderá causar
estranheza é a que diz respeito ao número de aluno do requerente (situado
no topo esquerdo da página do documento). Todavia, esta localização
deve-se, provavelmente, à necessidade de identificar com facilidade a
documentação relativa a cada estudante. É plausível conceber que os diversos documentos que dizem respeito a um dado estudante sejam arquivados
segundo uma ordem numérica. Assim, a localização do número de aluno
em posição proeminente poderá agilizar o arquivamento e a procura dos
documentos dos alunos da instituição.
A seleção e ordenação de outros elementos em textos do género requerimento decorrem de convenções próprias de textos do discurso administrativo (ou, em rigor, das atividades desenvolvidas no âmbito da respetiva
formação sociodiscursiva): indicação do género em que o texto se insere
(requerimento, e não boletim de matrícula ou formulário de reclamação,
entre outros géneros possíveis), indicação do órgão a quem o texto é dirigido (presidente do ISEL, com forma de tratamento convencionada: “Ex.
mo
Senhor”), identificação do requerente e dados complementares, a solicitação propriamente dita, a localização espacial e temporal e, por fim, a
assinatura do requerente (cf. Travaglia 2007).
De forma interpolada, ocorrem quer a listagem de documentos que
eventualmente acompanham o texto do requerimento, quer uma “nota
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importante” (que se encontra inserida num quadro, o que lhe confere particular destaque e notoriedade). Tal ordenação não parece ser canónica,
dado que se interrompe a parte correspondente ao texto em que o requerente explicita o que pretende obter da instituição. A inserção destes dois
elementos nessa parte do texto deve-se, por certo, à visibilidade que se
lhes pretende conferir. No caso da listagem de anexos, é provável que a
localização decorra da conveniência de se visualizar mais facilmente se o
documento inclui anexos, assim como o seu número e o respetivo título ou
o género em que se integram. No caso da nota, o objetivo parece ser o de
alertar o requerente para a necessidade de (no seu próprio interesse) confirmar o endereço eletrónico que utiliza, uma vez que será por essa via que a
deliberação lhe será comunicada.
Ao fundo da página, dois quadros com limites traçados são exclusivamente reservados aos órgãos da instituição: aos serviços académicos e
ao presidente do ISEL. A ordenação da secção do texto completada pelo
requerente e destes dois quadros reflete as três fases do processo: solicitação (pelo requerente), entrega (aos serviços académicos) e deliberação
(pelo presidente da instituição). Assim, a distribuição das secções afigura-se coerente com a cronologia dos sucessivos atos administrativos.
Pelo que foi exposto se conclui que, no caso dos textos do género
requerimento, a ordenação dos conteúdos e a segmentação obedecem a
convenções gerais inerentes a textos do discurso administrativo (objetividade, clareza, concisão) e têm como finalidade expor todas as informações
relevantes de maneira a que um dado órgão possa deliberar de forma fundamentada e desejavelmente expedita. Trata-se de textos com um elevado
grau de convencionalidade, que se concretiza num plano de texto muito
estabilizado e, por isso, previsível.

4. Considerações finais
Ao longo deste artigo, foi proposta uma definição do conceito de plano
de texto, com base nas sistematizações que constam em Adam (2002) e
no Dicionário terminológico. Depois, o conceito foi aplicado no âmbito
de uma análise detalhada de planos de textos dos géneros dicionário unilingue e requerimento, tendo sido destacados alguns dos principais fatores
que condicionam os planos adotados, entre os quais se contam a área de
atividade socioprofissional em que foram produzidos e os objetivos que se
pretende atingir.
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A análise permitiu testar e validar os principais aspetos que, na perspetiva adotada ao longo do artigo, devem ser considerados quando se analisa
o plano de um texto em suporte escrito:
–
–
–

as dimensões relativas à distribuição de conteúdos e à segmentação textual;
os níveis macroestrutural e microestrutural em que as duas
dimensões são suscetíveis de ser atestadas;
os polos correspondentes ao plano de texto convencional e ao
plano de texto ocasional que, em oposição gradual, subjazem a
cada novo texto.

A caracterização proposta do conceito revelou-se adequada à análise
textual, tendo permitido contemplar todos os aspetos relevantes e detetar
convenções associadas aos géneros estudados. Nos exemplares analisados, os planos de texto aproximam-se do polo convencional, uma vez que,
na sincronia atual, se encontram altamente padronizados e estabilizados,
admitindo, todavia, alguma variação.
Neste sentido, observou-se que os mecanismos de segmentação dependem da distribuição dos conteúdos, que obedece a motivações diversificadas (por exemplo, a identificação e a relevância da informação). Não
parece, por isso, ser excessivo afirmar que a segmentação serve geralmente
para organizar, destacar e reforçar conteúdos, com o objetivo último de
facilitar o processamento da informação.
Dadas as dimensões inerentes ao plano de texto, ele configura uma propriedade textual que, na perspetiva de Adam (2001: 40-41), inclui aspetos
que se enquadram nas componentes composicional e material. O plano de
texto configura, portanto, uma propriedade suscetível de contribuir, juntamente com outras, para o estabelecimento, identificação, caracterização e
delimitação dos géneros.
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A publicação tem o contributo de
especialistas, congregados em projeto de Observatório da Educação,
cujo fim último estabelece vinculação entre investigadores e práticas
letivas reais, designadamente da
escola básica brasileira.
O artigo inicial de Regina
Zilberman dá nota histórica da
realidade educacional brasileira,
afirmando o elitismo findo com a
década de 70 do século passado e
a “expansão acelerada da escola
pública” de que usufruíram, sobretudo, as cidades. Atenção é votada a
escolas com poucos alunos e outras
carências de recursos bem como à
violência no âmbito, “particularizando a insegurança de que se
ressente por inteiro a sociedade brasileira”. Donde, o projeto está enraizado nas circunstâncias do ensino e
o que vem a enfatizar, academicamente, é, porventura, ainda mais
consciente e exigente. A autora
elenca medidas recentes, de consolidação da formação específica,

nomeadamente, que visam a melhoria do ensino. Contudo, perspetiva a
transmissão de saberes em concorrência com outros media cuja função socializadora integrativa é de
outra ordem. A “fragmentação da
liga social” de que a escola presencial é parte tem consequências a que
o perfil de professor de língua não
fica indiferente. Assim, a literatura
e sua leitura para escrita estão diagnosticadas como não apelativas. Na
revisão bibliográfica de Sallenave
que empreende, destaca como o
“juízo consistente” a desenvolver
junto do aluno não pode transigir
com a expressão nativa já trazida,
integrando a violência simbólica da
sala de aula nas práticas de língua
materna, particularmente com vista
a “que eles se liberem mais facilmente de uma oralidade que deixa a
língua (e o espírito) em uma fluidez
e uma incerteza desconcertantes”. A
contraposição ao trabalho, relativamente desmerecido junto do aluno
está, ainda, na conceção mercantil
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que promove o livro didático de tal
forma que há que chamar a atenção
para outros instrumentos orientadores que consagram a “valorização
da produção de textos”. Na adequação aos novos media, o papel
conformador da prática letiva preconizado revaloriza a literatura
clássica (em contrapeso à infantil) e
vê vantagens no ensino gramatical,
quais sejam, “regrar o uso da língua
nacional ou buscar ampliar as possibilidades de expressão segundo
critérios de correção gramatical
equilibrarão a legítima permissividade criativa com que todos lidam
com a linguagem verbal em meio
digital”.
Curcino explicitamente encontra “desafios ao ensino de leitura
frente às ordens que regulam a sua
produção na atualidade” na imagetização, em particular e, mais generalizadamente, na relação literatura/
outros media. Estes são responsáveis, de modo visível, pelo grande
aporte de textos aos manuais escolares, em detrimento da proveniência literária. Do diagnóstico atual
e histórico – pelo qual o Brasil é
mais recente e tardiamente letrado
e, mesmo, que a população foi
posta perante comunicação audiovisual antes da alfabetização mais
alargada – resultam mudanças: a)
a decodificação é menos verbal e
mais visual (“essa velocidade no
movimento do olhar sobre o texto
é acentuada (…) o leitor é agora
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mais frequentemente exposto à
decodificação de breves e poucos
fragmentos verbais e a um volume
significativo de imagens. A leitura
decodificação do texto exclusiva ou
prioritariamente verbal se vê substituída pelo olhar passageiro e breve
sobre o texto tornado imagem. Essa
mudança estabelece um outro ritmo
ao olhar leitor na apreensão da textualidade“, p. 53); b) a presença
de produtos mediáticos está tanto
pelo padrão de consumo imediato
moderno a que a escola, reflexiva,
se opõe quanto pelo “potencial referencial que corroboraria a verdade
do que é enunciado” (p.55).
Momesso e Palma consideram
as redes sociais, “mundo líquido
contemporâneo”, para constatar
“práticas, discursos, leituras e escritas construindo sujeitos”. Tomam
“letramento” como “práticas sociais
da leitura e escrita”, sublinhando
como os “aspetos socio-históricos”
estão aí em foco, no que seguem
Tfouni na oposição conceptual relativa a “alfabetização”. Havendo
“modos de pensar e dizer” que constituem o sujeito, na linha da escola
francesa de Análise do Discurso,
afirmam que “as práticas de leitura
e de escrita guardam estreita relação com o sujeito e o modo como
ele se insere, participa e interage no
mundo”, p.66.
A escola e literacias académicas no ambiente virtual são vistas
pela formação discursiva, socio-

Das práticas do ler e escrever ao universo das linguagens, códigos e tecnologias. 227

-histórica e definidora de identidade. De facto, a cultura erudita não
tem como desenquadrar-se da “biodegradabilidade”, ou plasticidade
identitária cibernauta, pelo que “o
prazer tão em pauta nos discursos
sobre leitura e escrita tem origem
nessas dimensões apontadas pelos
alunos (facilidade de decodificação, rapidez de acesso, liberdade
de escolha, construção de arquivos
com fins pragmáticos)”, p.78.
Assolini trata do discurso pedagógico sob a perspetiva analítica
francesa, de Pêcheux, sob ‘formação discursiva’ e ‘memória’,
designadamente, e Lacan, pelo que
levanta dados de ideologia e clivagem do sujeito. Enfatiza como
o “sujeito discursivo é pensado
como ‘posição’ entre outras. Não é
uma forma de subjetividade, mas,
sim, um ‘lugar’ que ocupa para ser
sujeito do que diz (Foucault, 1969).
O termo posição se refere, dessa
forma, ao modo pelo qual o sujeito
significa no e pelo discurso”, p.89.
Em conclusão de análise de dados,
propõe como “ compreender que
o dizer tem a sua história e que os
sentidos não vêm do nada, mas são
produzidos, a partir de relações de
poder, é fundamental, para o exercício responsável da docência, sobretudo em uma sociedade tecnológica,
multimídia e globalizada”, p. 103.
Trescastro e Burlamaque preconizam o recurso didático a “quadrinhos” na perspetiva invocada,

analítica e teoricamente, de que
possibilitam um raciocínio discursivizado assente num código multimodal.
Maingueneau expõe diferentes conceitos adequados à comunicação na rede, tida como objeto,
ou discurso. A análise sobre web
modifica categorias disponíveis
trazidas para a disciplina a partir
de outras materialidades estudadas,
o que atinge lugares e géneros. A
enunciação aforizante suscetível
de se encontrar no Facebook vê-se
reconfigurada em “aforícone” (verbal e visual), contém dois níveis de
desenraizamento contextual, está
num dispositivo que, pela partilha,
favorece a aforização. Monológica,
descontextualizada,
opacificada
no seu sentido, obriga o destinatário a “construir interpretações que
permitam justificar a sua pertinência”. O suporte tecnológico permite
divulgar o produto multimodal com
fortes restrições interpretativas,
advindas da interseção de códigos.
A rede social fomenta que aforícones sejam partilhados e comentados na univocidade de mensagem,
verbal e visual. Donde, infere-se
que o dispositivo desambigua pela
interseção de códigos: aforícones
abundam por serem produto que
tem propriedades (visuais) dos
novos média; integra uma “tendência geral à fragmentação textual, no
conjunto da comunicação digital”
(138). A simbiose está em que os
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media sociais supõem ações que
potenciam a propagação de aforícones, dentre os que estão aforizações secundárias em regime de
memória, histórica ou sapiencial.
Aforícones sapienciais são os mais
frequentes “comentários” digitais,
“a expressão do ponto de vista pessoal de um locutor privilegiado” na
“gigantesca máquina destinada a
gerir identidades”(140). Excetua-se
a heteroaforização, como na página
“Jacques Derrida. Taller Filosófico
Sociológico”, no que se confirma
como práticas favorecem dispositivos, ou posições enunciativas.
Treviño, em “Educação superior e discurso: género e sexismo
linguístico”, escava “o sentido
superficial” e visa “descobrir aquele
sentido latente que séculos de cultura têm tornado invisível à nossa
perceção”. O nome anterior tem que
ser tomado como sinónimo textual
contingente de “formação natural”,
na medida em que vinha sendo
a vida em sociedade patriarcal
que tinha tornado natural alguma
misantropia. A sua recusa é aberta,
estribada em usos linguísticos do
espanhol sul-americano que continuam a favorecer uma representação sexuada e dependente apenas
para a mulher, como a alternância
de sujeito imprime a adjetivos como
“desenvolto, honrado, galante” em
que “existe uma carga semântica
negativa nas expressões referidas
ao sexo feminino”, particularmente,
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“nos casos aplicados às mulheres, o sentido contextual do adjetivo se refere quase sempre à sua
vida sexual, enquanto os sentidos
dos adjetivos empregados para os
homens fazem alusão ao comportamento da área laboral ou social”
(161).
É de consequências explícitas
para o ensino que se fazem o início
e fim do artigo: o questionamento
da linguagem levado a cabo pela
AD cultiva o espírito crítico, desafia alguma hegemonia do discurso
científico na medida em que é interdisciplinar e tem propósitos declarados junto da sociedade, donde o
seu caráter transdisciplinar potencia
nela a transformação e mudança.
O volume é ainda feito de contribuições de outros analistas, designadamente desta universidade, que,
também pelo facto, não cabe rever.
Relativamente aos investigadores
de que o livro é veículo de ideias,
sempre será caso de as enunciações
tidas aqui serem objeto textualizante, no que o conceito de Maingueneau é decisivo pela exigência
de que citações, o modo académico
constitutivo do campo, motivem
novo conhecimento.

Le Robert Junior illustré. Nouvelle édition.
Paris: Le Robert, 2013, 1484 pp.
Félix Valentín Bugueño Miranda
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL, BRASIL
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Na extensa gama de obras lexicográficas da Maison Robert, Le Robert
Junior illustré (2013) (doravante
RobJun (2013)) é um dicionário
desenhado ex professo para o ensino-aprendizagem da língua materna.
O primeiro aspecto a ser salientado é a profusão de componentes estruturais que o dicionário
apresenta. Segundo a disposição
canônica para obras de orientação
semasiológica, RobJun (2013) se
inicia com o clássico Avant-propos
da tradição lexicográfica francesa
(p.X). Em um único parágrafo, o
próprio dicionário se define como
um “véritable dictionnaire de la
langue française” [i.e., um dicionário semasiológico], destinado,
na França, “aux élèves du cycle
des approfondissements (...)” e,
nos outros países francófonos “aux
élèves du cycle primaire” (Ibidem).
Destarte, o escopo da obra lexicográfica, assim como os consulentes
potenciais, aparecem claramente
definidos.

O segundo traço que caracteriza o Front Matter de RobJun
(2013) é a oferta de um manual de
instruções para a correta consulta da
obra lexicográfica (p. IX-XII). Esse
quesito aparece claramente formulado, embora, para um élève de 8 a
11 anos a leitura possa parecer um
tanto cansativa. Por isso, segue ao
Manual de instruções uma terceira
parte do Front Matter, com o subtítulo de Langue Française, que
começa com um tópico intitulado
Comment utiliser Le Robert Junior
(p. XIV-XV), e que obedece à tendência já amplamente consagrada
da lexicografia alemã de oferecer um infográfico para explicar e
comentar o programa constante de
informações (pci). Na verdade, tratam-se de informações duplicadas.
As informações contidas nas páginas IX a XII aparecem dispostas
de forma muito mais simples nesse
terceiro subtópico. Um outro componente do Front Matter é a Tabela
de abreviaturas (Les abréviations

230

du dictionnaire) (p. XVI). Considerando o público-alvo, o número
de abreviaturas é razoável (20 no
total). A esse quadro segue outro,
referente ao alfabeto fonético (p.
XVII). Esses são os últimos itens,
acaba o Front Matter.
Em relação à macroestrutura,
RobJun (2013) afirma possuir
uma densidade macroestrutural de
20.000 lemas. Considerando que
em média, o número de entradas
por página gira em torno de a 19,9,
a quantidade total de lemas anunciada parece plausível. No âmbito
da definição macroestrutural qualitativa, chama a atenção que um
dicionário concebido ex professo
para auxiliar no ensino da língua
materna arrole uma nada desprezível quantidade de unidades
léxicas exógenas ao francês, tais
como condor, conquistador, derrick, djellaba, jazz, parka, parking,
patchwork, poncho, strip-tease
/ striptease, talkie-walkie, teck,
tweed e stress. A amostra merece
vários comentários. Em primeiro
lugar, nenhum dos lemas transcritos
apresenta alguma classe de indicador não estrutural, de modo que se
pode assumir, portanto, que foram
avaliados como empréstimos -e não
como estrangeirismos. Em segundo
lugar, lemas como conquistador e
poncho são de baixa frequência no
francês, de forma que é questionável a sua lematização em um dicionário escolar. Na mesma esteira, é
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questionável também a forma strip-tease (lematizada até com variante
ortográfica!). Não é nada ingênuo
se perguntar em que contexto essa
unidade léxica poderia fazer parte
do currículo escolar. Um caso análogo é talkie-walkie. Além de apresentar uma freqüência de uso muito
baixa, só aparece documentada em
Petit Robert (1993, s.v.). Nessas
condições, e embora a amostra seja
pequena, não é possível desconsiderar a hipótese de a macroestrutura
de RobJun (2013) não ser totalmente funcional.
No que diz respeito ao arranjo
das entradas, e seguindo a tendência da sua editionis maioris, o Petit
Robert (1993), RobJun (2013) adotou uma solução homonímica. Destarte, lematiza-se grève1 / greve2,
lever1 / lever2, vedette1 / vedette2,
por exemplo. O padrão de lematização, no entanto, nem sempre é
compreensível. Há casos em que as
soluções adotadas não coincidem
completamente com as adotadas
por Petit Robert (1993), como nos
casos de gravité1 / gravité2, patient1
/ patient2 / patient3 , lot1 / lot2. O
assunto não é de baixa relevância,
se se leva em conta que um pilar do
ensino da língua materna na França
é a tomada de consciência da historicidade da língua. Esse fator é tão
determinante que RobJun (2013)
reserva um tópico no Back Matter
à etimologia (ver ad infra detalhes
sobre esse particular). Em vista
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disso, resulta um tanto estranho que
nem sempre se consiga compreender o princípio adotado para a lematização por solução homonímica.
Um último aspecto relevante é a
decisão de fornecer famílias léxicas, em uma estranha mistura de
estrutura lisa, nicho e ninho léxico.
Assim, por exemplo, lematiza-se
joindre como “lema de partida” de
uma família léxica composta por
joint1, jointe adj; joint2 n.m. e jointure, n.f, todos recuados à esquerda
e dotados de um indicador não
estrutural („), para denotar a sua
condição de “derivados” de joindre.
Por sua vez, o verbete jointure possui um ninho léxico (sob a forma
de run-on-entries), constituído por
adjoint, ci-joint, conjoint, disjoint,
etc. Não fica claro, no entanto, se
a função da famille lexical é onomasiológica ou de ganho de massa
léxica, ou seja, com o intuito de
aumentar o vocabulário.
Em relação à microestrutura,
cabe salientar que o programa constante de informações (pci) é relativamente simples (o que é acertado
se se considera o público-alvo). No
âmbito do comentário de forma,
os segmentos informativos são a
indicação ortográfica integrada ao
lema (com uma presença ocasional
de formas variantes de lematização
dupla, como combativité ou combativitté, cuti ou cutiréaction); a
indicação de pronúncia, tanto sob a
forma de transcrição fonética (além
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dos casos dos estrangeirismos, em
unidades léxicas vernáculas, tais
como s.v. culis [kɔli] e cul [ky]),
como sob a forma de indicação
ortoépica (a aspiração de [h], assinalada pelo uso de um asterisco,
como s.v. *haïr, *halage, *haler)).
Naturalmente, RobJun (2013)
indica também a variação de gênero
nos substantivos e adjetivos, como
s.v. gitan n.m., gitane n.f. ou s.v.
défensif, défensive adj., assim como
alguns casos de plurais, como s.v.
chouchou “n.m. (pl. chouchous)”
e éditorial “n.m. (pl. éditoriaux)”.
A etimologia, questão central no
ensino da língua materna na França,
não aparece sistematicamente representada por um segmento, mas, em
alguns casos, há uma remissão a um
apartado do Back Matter, como s.v.
hémorragie “n.f. àétym”. Finalmente, e seguindo a tendência do
Petit Robert (1993), a lematização
de verbos vai acompanhada também de uma remissão para a tabela
de conjugação correspondente
(mutiler “v (conj. 3)”).
Sem dúvida alguma, além dessas informações, a raison d´être de
um dicionário de orientação semasiológica é o comentário semântico.
O programa constante de informações está composto, primeiramente, pela definição. Embora
a tradição Robert empregue claramente a opção genus proximum
plus differentiae specificae, (como
s.v. gamelle, ou s.v. initiative), há
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também uma tímida tentativa de
adotar alguns elementos próprios
da whole-sentence definition (s.v.
abattage “(...) L´abattage d´un
arbre c´est l´action de le faire
tomber (...)»; s.v. botanique «(...)
La botanique c´est la science qui
étudie les végétaux (...)»). Ainda
no âmbito desse segmento informativo, é possível encontrar casos
tanto de definições suficientemente
elucidativas (s.v. détaxer, humus)
como de definições insatisfatórias
(s.v. constipation).
Também em analogia com o
Petit Robert (1993), há três segmentos com função eminentemente
onomasiológica. O primeiro desses segmentos é a sinonímia (s.v.
lancer1: “(...) 1. Envoyer loin de
soi avec force à jeter (...) “; s.v.
polyester “(...) Tissu synthétique
(...) à nylon”). O segundo são
os campos léxicos associados ao
lema (s.v. lama “(...) à planche
Animaux domestiques»; s.v. panthère «(...) à aussi léopard et
jaguar. à planche Félins”); nessa
segunda manifestação onomasiológica, RobJun (2013) faz emprego
massivo da substituição ostensiva,
ou seja, remete o consulente a um
quadro que contém uma série de
gravuras que estão em uma relação de co-hiponímia em relação a
um hiperônimo que define todo o
campo (animais domésticos e felinos, neste caso). Finalmente, o terceiro é a antonímia (s v. naître “(...)
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1. Venir au monde (...) ú contraire:
mourir (...)»; s.v. opaque «(...) Qui
ne laisse pas passer la lumière (...)
ú contraires: translucide, transparent)». Um terceiro segmento do
comentário semântico são os exemplos (como s.v. secondaire “(...) 1.
Peu important. Cet acteur joue un
rôle secondaire dans ce film (...)”).
O espaço reduzido de uma resenha impossibilita uma análise mais
detalhada, mas, em termos gerais,
os exemplos devem ser avaliados
à luz de vários parâmetros antes de
poder-se aferir a sua real funcionalidade. O exemplo pelo exemplo não
diz muito sobre um dicionário.
O Back Matter de RobJun
(2013) está constituído por uma
série de quadros sinópticos de gramática (Aide-mémoire de grammaire, p. 1187-1231), que inclui
as tabelas da conjugação. A esses
quadros segue um Petit Dictionnaire d´Étymologie (p. 1233-1280).
Esse dicionário possui uma estrutura de acesso triplo: por temas
(l´alimentation, les animaux, etc.),
pela origem das contribuições (allemand, anglais, etc.) e por progressão alfabética. Surpreendem as
prolixas informações contidas no
Petit Dictionnaire d´Étymologie,
se se considera que o usuário é um
aluno na faixa dos 8 aos 11 anos.
A parte final do Back Matter está
dedicada a um dicionário histórico e
geográfico de ordenação alfabética.
Uma avaliação desses dois últimos
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componentes foge à avaliação estritamente lexicográfica.
Não há como negar que a lexicografia francesa é de ótima qualidade. RobJun (2013) confirma
essa afirmação. Da perspectiva do
ensino-aprendizagem do francês,
RobJun (2013) é uma instigante
fonte de reflexão para o especia-
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lista em didática que se preocupa
com dicionários. Também é potencialmente útil para um aprendiz
avançado de francês como língua
estrangeira se se considera o programa constante de informações.
Em síntese, trata-se de uma obra
admirável.

Vale, Andreia (2015), Puxar a Brasa à Nossa Sardinha.
Lisboa, Manuscrito.
ISBN 978-989-8818-08-9
Henrique Barroso
UNIVERSIDADE DO MINHO, PORTUGAL

hbarroso@ilch.uminho.pt

Apesar de o título em epígrafe
(Puxar a brasa à nossa sardinha), com o subtítulo E outras 270
expressões que usamos no dia-a-dia
(sic) sem saber a sua origem, só ter
vindo a lume em julho de 2015, é
já a 3.ª edição (de agosto, adquirida
em outubro) que estou a recensear –
e de todo me surpreenderia se agora
(março de 2016) pudesse compulsar
uma edição ulterior. Com efeito, a
capa (esteticamente bem conseguida: cores quentes, em harmonia), o próprio título bem como o
subtítulo (o público em geral tem
curiosidade porque conhece/usa
tais expressões na sua prática discursiva quotidiana), a autora (uma
jornalista da TV, conhecida do
grande público) e, ainda, o (poder
do) marketing são chamarizes que
só muito dificilmente é que não
captam a atenção do(a)s potenciais
interessado(a)s e até de muito(a)s
outro(a)s.
Por conseguinte, esta nada despicienda fortuna na receção (desconheço, contudo, o número de
exemplares por edição) está, sem
desmerecimento de outras virtuali-

dades – que as tem, é claro, como
se assinalará –, fortemente ancorada
no que acabo de afirmar, parece-me.
É que não se está na presença nem
de um tratado científico nem de uma
apresentação didática do tema de
que se ocupa (expressões idiomáticas do português) mas, antes, de
uma recolha de duzentas e setenta
e uma estruturas mais ou menos do
mesmo tipo, seguidas dos respetivos significados e, cumprindo o
objetivo a que se propôs a autora,
da explicitação, com mais ou menos
detalhe (entre três páginas, máximo,
para OK, págs. 158-160, e um parágrafo de três linhas, mínimo, para É
disto que o meu povo gosta!, pág.
201), da sua origem. Vale, portanto,
por isto e é sobretudo disto que
trata.
Estruturalmente (servindo também de orientação para o leitor), é
esta a organização do livro: para
além do Índice (págs. 7-15), da
Introdução (págs. 17-19), onde se
pode ler (objetivo) “Com este livro,
gostava de dar a conhecer a origem
destas expressões que fazem parte
do património linguístico e cultu-
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ral de todos nós. Não quero apenas
explicar o significado das expressões, mas sim perceber de onde elas
vêm.”, de uma espécie de conclusão, E para terminar… (pág. 216),
onde apresenta e descreve a 271.ª
expressão, Plantar uma árvore,
ter um filho e escrever um livro,
dos Agradecimentos (pág. 217) e
da Bibliografia (págs. 219-220),
desenvolve a matéria em questão
ao longo de catorze “capítulos” ou,
se calhar melhor, secções (págs.
21-215).
Coloco “capítulos” entre aspas
porque, em rigor, não o são. Diria,
antes, tratar-se, metaforicamente,
de gavetas e/ou gavetões em que
a autora “arruma” as restantes 270
construções pois, para além da etiqueta com que identifica cada um
dos catorze grupos por si delimitados e de uma brevíssima apresentação, passa logo à sua descrição.
Ilustremos este procedimento com
o primeiro grupo (pág. 21): “1. As
portuguesíssimas: São às centenas, milhares talvez. Porque há as
que têm origem no Norte, no Sul,
no litoral, no interior e nas ilhas. Há
expressões regionais, locais, de uma
determinada classe ou actividade
(sic). Ligadas à nossa história, à
nossa cultura, aos nossos hábitos. A
riqueza do vocabulário impede-nos
de, neste livro, falar de todas. Mas
há algumas que se destacam mais
que outras e que andam na boca de
todos nós.” Depois, logo na página
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seguinte, começa por Puxar a brasa
à sardinha, que dá o título ao livro,
continuando por outras nascidas na
capital, e por aí fora, até ao fim.
Discriminemo-las, agora, sob
a etiqueta usada pela autora, indicando ao mesmo tempo as páginas
em que são tratadas, bem como o
seu número: 1. As portuguesíssimas, pp. 21-45 (28 construções):
Puxar a brasa à sardinha; Resvés
Campo de Ourique; Meter o Rossio na Rua da Betesga; Obras de
Santa Engrácia; Cair o Carmo e a
Trindade; Sepultar os mortos e cuidar dos vivos ou Soterrar os mortos e pensar dos feridos; Azar dos
Távoras; Nem disse água vai nem
água vem; Vai bugiar!; Vai chatear o Camões; É pior a emenda
que o soneto; Brigada do reumático; Esperteza saloia; Trabalhar
como um mouro ou Ser um mouro
de trabalho; Noiva de Arraiolos;
Passar as passinhas do Algarve;
Anda mouro na costa; Amigo de
Peniche; Ficar a ver navios; Maria
vai com as outras; No tempo dos
Afonsinhos; Mais velho que a
Sé de Braga; Ver Braga por um
canudo; Arraia-miúda; Uma lança
em África; Mudam-se os tempos,
mudam-se as vontades; Dobrar o
cabo das Tormentas; As moscas
mudam mas a merda é a mesma.
2. Passe a publicidade, pp. 47-59
(14): Primeiro estranha-se, depois
entranha-se; Há mar e mar, há ir e
voltar; Aquela máquina; Carregada
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como o Preto da Casa Africana; O
que é nacional é bom; Trigo limpo
farinha Amparo; O algodão não
engana; Mudasti; Tou xim? Ah, um
momento... É para mim!; Cara de
bebé Nestlé; Boneco Michelin; Blá-blá Whiskas saquetas; O cliente
tem sempre razão; Vá para fora cá
dentro. 3. O que é o almoço?, pp.
61-71 (13): Favas contadas; Até
vir a mulher da fava-rica; Calhou-me a fava; Conhecer de ginjeira;
Ao preço da uva-mijona; De partir o coco a rir; Feito ao bife; Em
banho-maria; Farinha do mesmo
saco; Ovo de Colombo; Sopinha de
massa; Chá, café ou laranjada?;
Coffee, tea, me?. 4. A mãe natureza,
pp. 73-78 (8): Separar as águas;
Chover a cântaros; Nem que chovam canivetes/picaretas; Balde de
água fria; Quebrar o gelo; Calor
de ananases; Tapar o sol com a
peneira; Navegar à vista. 5. Expressões de sete e quinhentos, pp. 79-82
(4): Abrir os cordões à bolsa; Ter
para os alfinetes; Cara ou coroa;
Tempo é dinheiro. 6. Expressões
para todas as partes do corpo, pp.
83-104 (41): A par e passo; Não
ter pés nem cabeça; Passar a mão
pela cabeça; Com a corda na garganta; Custar os olhos da cara; Atirar areia para os olhos; Ir para o
olho da rua; Queimar as pestanas;
Apanhado com a boca na botija;
Não ter papas na língua; Trinta e
um de boca; Beijinho à esquimó;
Ter ouvidos de tísico; Surdo como
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uma porta; As paredes têm ouvidos;
Ouvidos de mercador; Emprenhar
pelos ouvidos; Levar um puxão de
orelhas; Dar água pela barba; Pôr
as barbas de molho; Com unhas e
dentes; Unhas de fome; Dar a mão
à palmatória; Dar de mão beijada;
De mãos a abanar; Dar o braço
a torcer; Dor de cotovelo; Falar
pelos cotovelos; Com o rei na barriga; Jogo de cintura; Meter o rabo
entre as pernas; Em cima do joelho; Entrar com o pé direito; Pé
na tábua; Calcanhar de Aquiles;
Saúde de ferro; Pau de virar tripas;
Ossos do ofício; (Atchim!!!) Saúde!
Santinho! Deus o abençoe!; Sangria desatada; Dar-lhe um amok. 7.
É o fungagá da bicharada, pp. 105132 (51): Não poder com uma gata
pelo rabo; Gatos-pingados; Gato-sapato; Gato por lebre; Fazer uma
vaquinha; Voltar à vaca fria; Mão
de vaca; Nem que a vaca tussa;
Tempo das vacas magras; Pensar
na morte da bezerra; Tirar o cavalinho da chuva; Dose de cavalo; Cor
de burro quando foge; Estar frio
para burro; Dar com os burros na
água; A pensar morreu um burro; A
porca torce o rabo; Dar ou deitar
pérolas a porcos; Bode expiatório;
Questões de lana caprina; Ovelha
negra; Ovelha ronhosa; Cair na
boca do lobo; Carapau de corrida;
Como sardinha em lata; Arrotar
postas de pescada; Para quem é,
bacalhau basta; Ficar em águas de
bacalhau; Olha o passarinho; Ver
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passarinho verde; Arrastar a asa;
Trazer água no bico; Cair que nem
tordos; Ter macaquinhos no sótão;
Cada macaco no seu galho; Elefante branco; Memória de elefante;
Lágrimas de crocodilo; Engolir
sapos; Dizer cobras e lagartos;
Banha da cobra; A montanha pariu
um rato; Com a pulga atrás da orelha; Amigo da onça; Bicho de sete
cabeças; Olhos de lince; Sangue de
barata; Dar trela; Não ser flor que
se cheire; Mal e porcamente; Bicho-carpinteiro. 8. Deus e o diabo na
boca de todos nós, pp. 133-150
(26): Andar ao deus-dará; Dá Deus
nozes a quem não tem dentes; Deus
te pague; Para os quintos dos infernos; Fazer o diabo a quatro; Comer
o pão que o diabo amassou; Advogado do diabo; Esticar o pernil;
Bater a cacholeta; Bater as botas;
Ficar a fazer tijolo; Comer alfaces
pela raiz; Discutir o sexo dos anjos;
Do arco-da-velha; Paciência de Jó;
Onde Judas perdeu as botas; Lavo
daí as minhas mãos; Andar com o
credo na boca; Jurar a pés juntos;
Bom samaritano; Tirar o pai da
forca; Dar o nó; Lua-de-mel; Cruz-credo; Afasta de mim esse cálice;
Aquele que nunca pecou que atire
a primeira pedra. 9. Um arco-íris
de expressões, pp. 151-155 (5):
Deixar preto no branco; Sorriso
amarelo; Verde de inveja; Pintar
tudo de cor-de-rosa e ter sonhos
cor-de-rosa; Ouro sobre azul. 10.
Expressões que vêm de fora, pp.
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157-176 (30): OK; Vira-casacas;
Correr ceca e meca (sic); De se
tirar o chapéu; Ser cheio de salamaleques; Ver-se grego; Agradar a
gregos e troianos; Cavalo de Tróia;
Odisseia; Todos os caminhos vão
dar a Roma; Em Roma, sê romano;
Também tu, Brutus?; Erro crasso;
Negócio da China; Santo do pau
oco; Eles que são brancos, que
se entendam; Forró e forrobodó;
República das bananas; Em fila
indiana; Casa da mãe Joana; Ir ou
mandar para o maneta; Sair à francesa; À grande e à francesa; Verdade de La Palice; Foi assim que
Napoleão perdeu a guerra; Dia D
e hora H; Para inglês ver; Pontualidade britânica; Salvo pelo gongo;
Do tempo da Maria Cachucha. 11.
Vou contar até três, pp. 177-181
(8): Um é pouco, dois é bom, três
é demais (sic); Chapa quatro; Estar
nas sete quintas; Fechado a sete
chaves; Oito ou oitenta; Ser cheio
de nove horas; Fazer trinta por uma
linha; São outros quinhentos. 12. O
comando é meu, pp. 183-197 (23):
Só me apetece é ganir; Isso agora
não interessa nada; Você é o elo
mais fraco; Ah e tal… eles falam
falam e não dizem nada; Navegar
na maionese; Deite, que lhe vou
usar; Posso penetrar? Penetra, professor!; Tou (sic) certo ou tou (sic)
errado?; Rebéubéu (sic), pardais
ao ninho; Pomada; Vamos lá cambada (sic); O verdadeiro artista;
A língua portuguesa é muito trai-
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çoeira; Eu é mais bolos; Não havia
necessidade; Eu é que sou o presidente da junta; Resmas e paletes de
gajas; Onde é que estavas no 25 de
Abril?; despeço-me com amizade;
E esta, hein?; Não negue à partida uma ciência que não conhece;
Firme e hirto como uma barra de
ferro; Quinze minutos de fama. 13.
Prognósticos só no fim do jogo, pp.
199-205 (10): Ripa na rapaqueca;
Aguenta, coração!; É disto que o
meu povo gosta!; Qué qué (sic)
isso, ó meu?!; Chuta para canto;
Troca de galhardetes; Muita forte,
fortíssimos; Com tranquilidade; E o
burro sou eu?; De manhã só é bom
é na caminha. 14. Politicamente (in)
correcto (sic), pp. 207-215 (9): Alea
jacta est (os dados estão lançados);
Sangue, suor e lágrimas; Sei muito
bem o que quero e para onde vou;
Nunca me engano e raramente
tenho dúvidas; É fazer a conta;
Aguenta, aguenta; Annus horribilis;
Je suis Charlie; Yes, we can.
Pelo exposto julgo não restarem, pois, dúvidas de que se está
na presença de matéria-prima excelente para eventuais didatizações,
um pouco à semelhança (e só para
referir dois casos: um do final do
século passado e outro atual) de
Dar à língua: da comunicação às
expressões idiomáticas (de Jorge,
Guilhermina & Jorge, Suzete, Lisboa: Cosmos, 1997) e de sayit-inportuguese.pt (podcasts sobre
expressões e provérbios do portu-
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guês, produção em curso), seja para
o ensino-aprendizagem do português como língua materna e/ou
língua segunda, seja (muito importante) enquanto língua estrangeira.
É que, nestas expressões, para além
do linguístico, há muito para explorar: o social, o cultural, o histórico,
etc. Isto quer dizer que, ao mesmo
tempo que se fica mais proficiente
lexicalmente, também se fica mais
competente comunicativamente.
Uma revisão gráfica mais cuidada (encontram-se, aqui e ali,
falhas na pontuação, no uso de
maiúsculas e minúsculas, nos itálicos e ainda noutras situações) bem
como, sobretudo, o uso da ortografia oficial teria sido ouro sobre azul.
Ou seja: ao fazê-lo, teria indiretamente contribuído para que os seus
leitores (e já são muitos) a fossem
interiorizando, pelo simples facto
de estarem a ler. Pelo menos, deveria ter dito, logo no início, que não
seguiria as normas ortográficas em
vigor, as que resultam do Novo
Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa de 1990. De todo o modo,
fica aqui a sugestão de o fazer numa
próxima edição.
É um livro que se lê com bastante proveito e agrado, seja numa
consulta pontual para tirar uma
dúvida, seja lendo-o na íntegra. É
informativo. É instrutivo. E, mas
nem sempre o conseguiu, jocoso
quanto baste.
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Saída do prelo no mês de Abril do
mesmo ano em que se dedica o Dia
das Letras a Filgueira Valverde, a
obra do Professor Freixeiro Mato
revela-se de extrema importância
para um conhecimento fundamentado acerca de um assunto que está,
pelo anteriormente mencionado,
na ordem do dia. Assim, Freixeiro
Mato desvela-nos a questão da suspeita autoria, atribuída a Noriega
Varela por Claudio Rodríguez Fer,
dos poemas d’O Gaiteiro de Lugo,
os três “Xuícios do Ano” publicados de 1937 a 1939 nos quais “non
figura ningunha indicación de autoría”, tendo já vários trabalhos em
que faz referência a esta mesma
questão (cfr. Freixeiro Mato 1992).
Parece-nos de nota que já na sua tese
de doutoramento sobre o autor, lida
em 1992, tenha incluído estes mesmos poemas sob o título “Textos
de atribución dubidosa a Noriega
Varela” com um apontamento relativo às questões que fazem duvidar
seriamente desta, “razóns de carácter fundamentalmente lingüístico

[...] a pesar de vir refrendada por
Xosé Filgueira Valverde” (Freixeiro
Mato 2007, II: 567).
Nas primeiras páginas da obra
deparamo-nos, quase de imediato,
com a afirmação de que os poemas
em causa são da autoria de Filgueira
Valverde e com a ressalva do autor
de que a demonstração que se fará
disso mesmo deverá ser encarada
como um contributo para um mais
profundo conhecimento da história
cultural, literária e linguística da
Galiza e não, ainda que reconheça
a polémica que levanta o homenageado pela Real Academia Galega
neste ano de 2015, sob nenhum
pretexto, como uma investida contra alguém nem tão-pouco como
um posicionamento pessoal acerca
deste assunto.
Após um breve e esclarecedor “Limiar” (p. 7-8), explicando
as razões que o levaram a retomar
esta temática, segue-se um capítulo introdutório, “Tres poemas
na procura de autor” (p. 9-15), em
que Freixeiro Mato nos apresenta
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as suas objecções, já de longa data,
acerca da atribuição destes textos
a Noriega Varela e em que reafirma a intenção de, com o presente
volume, derramar alguma luz sobre
este episódio da história cultural do
país. O segundo capítulo, “Noriega
Varela e Filgueira Valverde na
Segunda República e durante a
Guerra Civil” (p. 14-24), trata de
situar ambos os autores e o seu percurso na época conturbada dos anos
trinta do passado século. Na terceira parte, “O Gaiteiro de Lugo na
década de 30”, podemos encontrar
uma breve história desta publicação, nascida na segunda metade do
século XIX, com ênfase no decénio
em que Filgueira e Noriega foram
os protagonistas. Contempla três
sub-capítulos: “Breve historia e
significado” (p. 25-31), “A participación de Noriega Varela” (p.
31-37) como colaborador a partir
de 1931 −com a inclusão de fragmentos dos “Xuízos do Ano” que
demonstram uma posição contrária
à República e uma sátira constante
ao galeguismo, a par da reafirmação
do seu pensamento conservador e
ultra-católico e do evidente apoio
às forças da reacção− e “A participación de Filgueira Valverde”
(p. 37-47), no que se dá conta do
ultra-catolicismo e do anti-republicanismo patentes nos três poemas
que são objecto de estudo neste
volume e do sentimento galeguista
transversal a todos eles, temas que
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terão um tratamento aprofundado
nos capítulos subsequentes. A
quarta parte, “Os ‘Xuícios do Ano’
de 1937, 1938 e 1939 n’O Gaiteiro
de Lugo”, reproduz estes três longos
poemas tal como foram editados no
momento − “Texto A: ‘Xuicio do
Ano’ (1937)” (p. 47-51), “Texto B:
‘Xuicio do Ano’ (1938)” (p. 51-55)
e “Texto C: ‘Xuicio do Ano’ (1939)”
(p. 55-57) − para que, no capítulo
seguinte, se proceda à demonstração das “Razóns que negan a autoría de Noriega Varela” (p. 58-66)
e que se ponham em evidência, no
póstero, “Razóns da atribuición a
Filgueira Valverde” (p. 67-120), as
“Razóns persoais e circunstanciais”
(p. 67-72), as “Razóns ideolóxicas”
(p. 72-84) e as “Razóns lingüísticas” (p. 84-120) que documentam
a premissa sobre a qual se constrói esta obra e que, mais à frente,
referiremos com maior detalhe. O
sétimo capítulo, e último antes das
“Referências bibliográficas” (p. 122125) gerais que encerram o livro e
que incluem a relação dos textos
de Filgueira que se utilizaram para
a análise linguística (p. 124-125),
corresponde à “Conclusión” (p.121)
formal das ilações que foram sendo
tiradas ao longo da obra e, especialmente, daquelas das páginas imediatamente anteriores.
Como referimos acima, dedicaremos algumas palavras às razões
de ordem pessoal ou circunstancial,
às de ordem ideológica e, em espe-

Freixeiro Mato, Xosé Ramón, A poesia oculta de Filgueira Valverde...

cial, às de ordem linguístico-estilística que o autor nos apresenta nos
últimos capítulos e que nos levarão
a concluir que os poemas não pertencem a Noriega Varela mas sim
a Filgueira Valverde. Traçando um
caminho cuidadoso, Freixeiro Mato
começa por nos apresentar os motivos pelas quais os três “Xuízos do
Ano” publicados entre 1937 e 1939
não podem pertencer a Noriega
Varela. O poeta da montaña foi
colaborador activo d’O Gaiteiro
de Lugo. Calendário Gallego entre
1931 e 1935, momento a partir do
qual deixa completamente de publicar aí, por um desentendimento com
Xerardo Castro, como nos explica o
autor, até 1947. A atribuição dos textos de que aqui se fala a Noriega é
feita pelo próprio Filgueira. Quanto
aos motivos ideológicos, como já
se referiu nalgum momento, a poesia de Noriega não tinha índole
galeguista e Freixeiro Mato aponta
vários exemplos nos textos transcritos para a obra em que se podem
ver várias referências nos três poemas e afirma que este sentimento
se acentua no “xuicio”(ou “xuízo”)
de 1939, além de que se verificam
muitos traços linguísticos que não
coincidem com a poesia de Noriega
ou, nas palavras do autor, com o
“modelo de lingua” deste, baseado
na linguagem popular, com características e soluções lexicais e morfológicas de Mondoñedo. Ainda que
possa haver semelhanças entre estes
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poemas e os restantes textos, o autor
da Estilística da Lingua Galega
mostra-nos uma série de exemplos
de utilizações que se afastam do
modelo de língua a que Noriega era
fiel (p. 63-64), como podem ser a
utilização de ao(s) face a ó, os plurais em -ns face a -s, man, gran face
a mau/o, grau/o, alguns teísmos e a
forma galego, a qual fora apelidada
por Noriega como um dos “barbarismos atroces das Irmandades da
Fala”, já que usa sempre gallego(s).
Algumas características tipográficas, como a utilização sistemática
de itálicos para assinalar um valor
expressivo ou satírico, tão-pouco
estão presentes, bem como as diferenças que se podem verificar entre
os textos em questão e os versos
de grande regularidade métrica do
autor, para finalmente nos demonstrar a sua afirmação inicial.
Entrando já nas razões de atribuição dos textos a Filgueira Valverde, Freixeiro Mato coloca a
questão de ser Filgueira o responsável pela publicação dos Xuízos
do Ano e de os poder atribuir a
Noriega para se livrar de um peso
e de uma posição que lhe poderiam trazer problemas, tal como
se verificou mais tarde com a sua
mudança para a direita galeguista
e também com as afirmações que
se referem de que terá procurado
apagar as suas ligações ao regime
franquista, e é neste plano que
Freixeiro Mato inclui a atribuição
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desses três textos a Noriega por
parte de Filgueira. Apontam-se em
seguida razões ideológicas −como
foi feito anteriormente para negar
a autoria de um− para reafirmar a
de Filgueira; na secção seguinte,
surgem os traços linguísticos relevantes do modelo de língua deste, a
prova definitiva de que é o autor dos
poemas, já que o que utiliza corresponde ao galego ocidental e que, a
outro nível, está vinculado à elaboração de um modelo culto de língua,
o que corresponde às características
dos textos em questão. Em seguida
faz-se uma enumeração de muitos
dos traços de interesse para o estudo
destes e faz-se uma caracterização
a partir de fenómenos singulares
da sua escrita (p. 85): fenómenos
de carácter gráfico-fónico, como a
utilização da conjunção copulativa
como i em vez de y quando seguida
de outra vogal −a qual também é um
traço diferenciador entre ambos−,
ou como a manutenção de para ou
pra em encontros com o artigo, ou
ainda a presença do e paragógico.
Assinalam-se também aspectos de
natureza morfo-sintáctica, como
podem ser a utilização da raiz
de pretérito andiv- para o verbo
andar, a variante escomenzar, entre
outros, com que se conclui haver
uma semelhança entre os poemas
em causa e a prosa de Filgueira. Já
finalizando, fazem-se considerações sobre o léxico, com exemplos
que passam pelo gentílico galego
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anteriormente mencionado, com
algumas referências ao Apóstolo (p.
107) ou ainda com as variantes do
verbo ouvir nas suas várias formas
conjugacionais (i.e. ouzo, ouces,
etc.) e diversas referências a tantas
outras distinções, umas mais significativas do que outras, mas que são,
como afirma o autor, características
linguístico-expressivas que apontam directamente para o escritor de
Pontevedra. Finalmente, Freixeiro
Mato elabora as suas conclusões
atribuindo especial peso, como
não podia deixar de ser, às razões
linguísticas que, afirma, ainda se
podem aumentar.
Com o intuito de servir à reposição da verdade dos factos e com
uma visão de que a investigação e
o trabalho académicos estão sempre
intrinsecamente ligados à divulgação de conclusões fundamentadas,
esta obra torna-se um contributo
valioso, que só pode surgir de um
trabalho ingente de estudo dos textos e da análise meticulosa da produção literária de Noriega Varela
e de Filgueira Valverde e de um
conhecimento profundo da língua
galega e dos modelos de língua
como possui sem dúvida autor da
Estilística da Língua Galega, dada a
lume recentemente (Freixeiro Mato
2013). Por isso, A poesia oculta
de Filgueira Valverde constitui,
mais do que um contributo valioso
para sustentar a tese da verdadeira
autoria destes três textos, uma peça

Freixeiro Mato, Xosé Ramón, A poesia oculta de Filgueira Valverde...

fundamental para um entendimento
mais profundo, necessário e desejável, da história literária recente do
país, e, aliás, pelo rigor com que
o autor redigiu a obra, de extrema
utilidade para posteriores trabalhos
neste âmbito.
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