
 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 

INSTITUTO DE LETRAS 

DOUTORADO EM ESTUDOS DA LINGUAGEM 

 

 

 

 

 

ANÁLISE LINGUÍSTICO-ARGUMENTATIVA DE LIDES EM LIVRO DIDÁTICO 

 DO 9º. ANO: IMPLICAÇÕES IDEOLÓGICAS 

 

 

 

 

 

 

 

MARIA CLÁUDIA RIBEIRO DE ANDRADE SIQUEIRA 

 

 

 

 

 

 

NITERÓI 

2015 



 

 

MARIA CLÁUDIA RIBEIRO DE ANDRADE SIQUEIRA 

 

 

 

 

ANÁLISE LINGUÍSTICO-ARGUMENTATIVA DE LIDES EM LIVRO DIDÁTICO 

 DO 9º. ANO: IMPLICAÇÕES IDEOLÓGICAS  

 

 

  

 

 

 

 

Tese de Doutorado apresentada ao Programa de Pós-

Graduação em Estudos de Linguagem da Universidade 

Federal Fluminense. 

Área de Pesquisa: Estudos de Linguagem. 

Linha de Pesquisa: Estudos de Linguística Aplicada ao 

Ensino. 

  Orientadora: Prof.ª Dra. Lygia Maria G. Trouche 

 

 

 

 

 

 

NITERÓI /RJ 

Março de 2015 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                         Ficha Catalográfica elaborada pela Biblioteca Central do Gragoatá 
 
 

 

 

 

 

S618     Siqueira, Maria Cláudia Ribeiro de Andrade.  

       Análise lingüístico-argumentativa de lides em livro didático do 9o. ano:            

implicações ideológicas / Maria Cláudia Ribeiro de Andrade Siqueira. – 2015. 

 132 f. ; il.   

 Orientadora: Lygia Maria Gonçalves Trouche. 

 Tese (Doutorado em Estudos de Linguagem) – Universidade Federal 

Fluminense, Instituto de Letras, 2015. 

 Bibliografia: f. 103-106. 

1. Livro didático. 2. Análise linguística. 3. Teoria da argumentação. 4. Análise 

do discurso. I. Trouche, Lygia Maria Gonçalves. II. Universidade Federal 

Fluminense. Instituto de Letras. III. Título.                                                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                   

                                                                        CDD 371.32 

 

 



 

 

Análise linguístico-argumentativa de lides em livro didático 

 do 9º.ano: implicações ideológicas 

  

Maria Cláudia Ribeiro de Andrade Siqueira 

Orientadora: Profa. Doutora Lygia Maria Gonçalves Trouche (UFF) 

  

Tese de Doutorado submetida ao Programa de Pós-graduação em Letras da 

Universidade Federal Fluminense, como parte dos requisitos necessários à 

obtenção do título de doutor(a) em Estudos da Linguagem. 

Aprovada por: 

Profa. Doutora Lygia Maria Gonçalves Trouche (Orientadora - UFF) 

_________________________________________________________ 

Profa. Doutora Beatriz dos Santos Feres (UFF) 

_________________________________________________________ 

Profa. Doutora Norimar Pasini Mesquita Júdice (UFF) 

_________________________________________________________ 

Profa. Doutora Maria Teresa Gonçalves Pereira (UERJ) 

_________________________________________________________ 

Profa. Doutora Regina Gomes (UFRJ) 

_________________________________________________________ 

Profa. Doutora Vanda Maria Cardozo Menezes (Suplente - UFF) 

_________________________________________________________ 

Profa. Doutora Patrícia Maria Campos de Almeida (Suplente - UFRJ) 

_________________________________________________________ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ao meu Deus, Pai Perfeito, Pessoa Real, Concreta, 

que me fortalece, preenche e capacita a conquistar todas 

as coisas. 

Também ao meu marido, Isaac Mariano Siqueira, 

um amigo, companheiro e incentivador. 

E ao meu filho, David de Andrade Siqueira, que 

acompanhou de perto essa pesquisa, alegrando-me  ...  

 

 

 



 

 

AGRADECIMENTOS 

 

À minha orientadora Lygia Trouche pela dedicação, carinho, tranquilidade, 

incentivo e competência.  

Ao professor Ricardo Cavaliere, cujas orientações definiram os recortes 

teóricos acolhidos neste trabalho. 

Às professoras que participaram da banca de qualificação pelas sugestões que 

muito contribuíram para o crescimento do trabalho. 

Às professoras titulares e suplentes, que gentilmente aceitaram participar da 

banca examinadora, fazendo parte deste momento tão importante para a minha 

vida acadêmica. 

Aos funcionários da Pós-graduação, especialmente à Cida e à Yousera, que 

sempre me atenderam com alegria nas entregas de trabalhos e relatórios. 

 À doce Mariana Kazan pela contribuição providencial com relação ao Abstract. 

À Dedé e à Zinha pelo apoio na retaguarda, sem o qual seria difícil cumprir 

todos os compromissos.  

Ao César e à Aline pelo apoio na formatação de acabamento deste trabalho. 

Enfim, a todas as amigas, Ana Maria, Cristina, Dani, Ivone, Luiza, Margareth, 

Patrícia, Vivi etc., que torceram e oraram pela realização desta pesquisa. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Apesar dos nossos defeitos, precisamos enxergar que 

somos pérolas únicas no teatro da vida e entender que não 

existem pessoas de sucesso ou pessoas fracassadas. O que 

existe são pessoas que lutam pelos seus sonhos ou desistem 

deles”. 

(Augusto Cury) 

 

 

 

 

 

http://pensador.uol.com.br/autor/augusto_cury/


 

 

RESUMO 

 

A pesquisa propõe-se a estudar as estratégias argumentativas, como os 

modalizadores, os índices polifônicos, os pressupostos e os subentendidos, 

com o objetivo de descortinar a ideologia presente em 12 textos de abertura, ou 

lides, dos capítulos do livro didático do 9º ano, do Ensino Fundamental, 

Português linguagens de William Roberto Cereja e Thereza Cochar Magalhães. 

O exame dos temas e projeções dos enunciadores revela-se importante, nesse 

sentido, para se avaliar a construção dos sentidos nos lides – que funcionam 

como motivação para os textos dos capítulos – e a sua pertinência com relação 

ao PNLD (Programa Nacional do Livro Didático). A análise linguística 

fundamenta-se na articulação entre a sintaxe do texto, postulados 

funcionalistas e a semântica linguística. As análises textuais revelaram uma 

variedade temática no corpus, em consonância com os objetivos do PNLD, e a 

presença de estratégias argumentativas com o intuito de se conseguir a 

adesão do aluno-leitor. A dissimulação do locutor, responsável pelo enunciado, 

em relação a algumas chamadas, por exemplo, consistiu em um mecanismo de 

persuasão fundamental, cujo efeito foi provocar a sedução do jovem leitor. 

Nesse sentido, também revelou uma visão estigmatizada do locutor a respeito 

do interesse dos adolescentes por temas ligados à leitura e a assuntos da 

atualidade.  
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ABSTRACT 

 

This research aims to study the argumentative strategies such as modalisers, 

polyphonic indices, assumptions and implicits, in order to unfold the ideology 

within 12 introductory texts (so called leads), in the chapters of the textbook for 

the ninthgrade of Elementary School Português linguagens by William Roberto 

Cereja and Thereza Cochar Magalhães. The examination of the themes and 

projections of speakers are important in this sense, to evaluate the construction 

of the senses in the leads – which play a motivational role for the text of each 

chapter – and their relevance in the PNLD (Programa Nacional do Livro 

Didático). The present linguistic analysis is based on the relationship between 

the text syntax, functionalist postulates and linguistic semantics. The textual 

analysis proved to be a thematic variety in the corpus, aligned with the 

objectives of PNLD, and the presence of argumentative strategies in order to 

achieve the accession of the student-reader. The concealment of the speaker, 

responsible for the statement, in some titles of introductory texts, for example, 

consisted of a fundamental persuasion mechanism, the effect of which was 

causing the seduction of the young reader. Accordingly, it also brought out a 

stigmatized view of the speaker about the interest of adolescents by issues 

related to reading and current affairs. 
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1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

A pesquisa tem por finalidade estudar as estratégias argumentativas, 

especificamente, os modalizadores, os índices polifônicos, os pressupostos e 

os subentendidos, como mecanismos que irão desvelar a ideologia presente 

nos textos de abertura, ou lide1, dos capítulos do livro didático, Português 

linguagens de William Roberto Cereja e Thereza Cochar Magalhães. A análise 

linguística fundamenta-se na articulação entre a sintaxe do texto (Koch), 

postulados funcionalistas (Moura Neves) e a semântica linguística (Ducrot), 

para o estudo das marcas argumentativas que deflagram a opinião dos 

enunciadores, e os enunciadores\locutores, presentes no enunciado e, ao final, 

buscar-se-á o confronto entre os temas e significações encontrados nas 

análises e os objetivos estabelecidos pelo Programa Nacional do Livro Didático 

(PNLD).  

Desse modo, a análise do corpus ─ 12 textos de abertura dos capítulos, 

que compõem as unidades do livro didático de 9º. Ano, selecionados nesta 

pesquisa ─ revela-se de forte relevância, já que se constitui em um material 

formador de opinião, que influencia muitos jovens. Nesse sentido, é consensual 

o fato de que os alunos do Ensino Fundamental II, que têm em média 13-15 

anos de idade, estão em fase de formação ideológica, de forma que a 

exposição a conceitos e valores irá levá-los inevitavelmente a escolhas de 

caráter definitivo para suas vidas. O período letivo do 9º. ano encerra o Ensino 

Fundamental e anuncia uma nova fase na vida dos adolescentes: a fase do 

Ensino Médio, em que responsabilidades e desafios maiores irão envolvê-los, 

muitas vezes, de forma definitiva.  

Assim, a motivação da escolha do material a ser examinado – livro 

didático leva em consideração o interesse pessoal da pesquisadora de adentrar 

                                                           

1
 Lide tomado no sentido específico do inglês lead: “que significa ‘comando’,’primeiro lugar’,’liderar’, 

‘guiar’,’induzir’,’encabeçar’. RABAÇA;BARBOSA, 1978, p. 279. 
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no mundo jovem da região de Niterói, em virtude também de participação em 

trabalhos sociais fora da esfera acadêmica.  

A relevância da pesquisa se acentua na medida em que se consideram 

dois aspectos: o fato de os textos examinados constituírem-se em material 

formador de opinião, que influencia muitos jovens; o fato de os textos de 

abertura dos capítulos serem material de interesse público, de forma que as 

informações neles inseridas resultam necessariamente da ação política de 

instâncias de poder, representadas pelo governo (MEC), isto é, trata-se de 

produto cultural sócio-histórico. Assim, observa-se o caráter direcionador dos 

textos de abertura dos capítulos do livro didático em relação aos temas 

presentes, uma vez que eles conduzem o olhar dos interlocutores, levando-os 

a enxergar o tema segundo o estabelecido no enunciado pelo locutor. 

A argumentação tem sido objeto de pesquisa dos estudiosos desde 

longos tempos. Aristóteles, na Grécia antiga, foi o primeiro a realizar uma 

pesquisa abrangente, servindo de inspiração a seus contemporâneos. Desde 

então o estudo do convencer, do persuadir tem exercido verdadeiro fascínio 

naqueles que buscam compreender a língua enquanto meio de influenciar o 

outro.  

Este assunto atrai de forma significante a pesquisadora: o estudo das 

marcas de enunciação, que revelam o posicionamento, a atitude do enunciador 

em relação ao enunciado, bem como o conteúdo que está implícito ou 

subentendido. Desta forma, o uso do “adjetivo tal”, ao invés de “outro”, ganha 

sentido particular no contexto em que está inserido; a escolha da conjunção de 

oposição “X”, onde também poderia estar a “Y”, traz consigo marcas de um 

discurso em que se projeta um sujeito, um posicionamento, papéis e ideologias 

que estão na linguagem e provocam o efeito de persuasão no interlocutor, ou 

enunciatário, que, muitas vezes, se vê absolutamente envolvido, seduzido pela 

forma como os conteúdos lhes são apresentados. 

Diante das considerações, constatar-se-á: a) Que temas estão presentes 

nos textos de abertura do livro didático em foco? b) De que forma os temas 
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estão sendo tratados?  c) Os valores tradicionais e modernos concernentes à 

família, à vida profissional, ou à religiosa, de que maneira são apresentados?  

d) Há textos que tratam de algum tipo de preconceito (social, racial, sexual 

etc.)? e) Os discursos sobre preconceito, de fato buscam eliminar o preconceito 

ou se constituem em discursos afirmativos, i.e., discursos que visam a 

“etiquetar” o ato de discordância de “preconceito”, na tentativa de manipular, 

induzir o leitor a apoiar publicamente a ideologia subjacente? 

A relevância do estudo das estratégias argumentativas, como já foi 

dito, das marcas linguísticas de adesão do locutor (os modalizadores, os 

índices polifônicos, os pressupostos e os subentendidos),  está no fato de 

estas se constituírem como pistas, que permitem verificar processos 

constitutivos de formas de manipulação discursiva. Nesse sentido, a 

modalidade revela o grau de comprometimento/descomprometimento com 

relação aos interesses e ao quadro de referências a que se subordinam os 

discursos em tela. Várias são as expressões linguísticas que, no texto, podem 

expressar modalidade, sinalizando o posicionamento do locutor quanto ao 

conteúdo proposicional por ele construído, e, assim também, os interesses e 

as intenções quanto à manifestação deste conteúdo. São elas: advérbios, 

sintagmas adverbiais ou adjetivais, verbos, conjunções, entoação, palavras 

denotativas etc.  O estudo dos pressupostos e subentendidos traz à luz 

conteúdos não ditos claramente pelo enunciador, o que contribuirá de maneira 

fundamental para a identificação das ideologias presentes nos textos do 

corpus.  

  

 

1.1 Termos e definições 

 

No estudo das estratégias argumentativas em foco, isto é, dos 

modalizadores, dos índices polifônicos, dos pressupostos e dos subentendidos, 

como mecanismos que irão desvelar a ideologia presente nos textos de 
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abertura, dos capítulos do livro didático Português linguagens, faz-se 

necessário tratar alguns conceitos de forma que não haja nenhuma dúvida 

referente ao sentido em que os termos são acolhidos neste trabalho.  

 Assim, o termo ‘argumentação’, tal como é proposto pela Nova Retórica 

(PERELMAN & OLBRECHTS-TYTECA, 2000: 16), é entendido como um 

conjunto de técnicas que visam a provocar a “adesão dos espíritos e, por isso 

mesmo pressupõe a existência de um contato intelectual” entre o orador e o 

auditório, envolvidos por “objetos de acordos universais ─ fatos, verdades, 

presunções ─ e especificados ─ valores, hierarquias e lugares”. Sob esse 

aspecto, a análise linguística aqui proposta se distancia um pouco da ideia de 

conjunto de “técnicas argumentativas”, já que para definição dos pressupostos 

teóricos adotou-se a visão da semântica linguística também chamada teoria da 

argumentação na língua (ANL), criada por Ducrot (1977). 

Enquanto para Perelman (2000), argumentar é a arte de convencer e 

persuadir um auditório; para Ducrot, argumentar é a apresentação de um ponto 

de vista sobre determinado tema, isto é, é o sentido produzido por um locutor 

para um alocutário em um tempo e espaço definidos. Por conseguinte, pode-se 

verificar que Ducrot recusa a distinção entre Semântica (estudo do sentido) e 

Pragmática (estudo da ação), entre o sentido do enunciado e a intenção da 

enunciação, ele parte do pressuposto de que toda semântica comporta um 

aspecto pragmático. (DELANOY, 2010:7). 

Desse modo, a Teoria da Argumentação na Língua, criada na década de 

70, em oposição à perspectiva da existência de um sentido literal das palavras, 

estabeleceu como princípio que o sentido é construído na língua e pela língua, 

o que significa dizer que a argumentatividade está inscrita na própria língua, é 

inerente à linguagem. Nesse sentido, verifica-se que não interessa ao autor o 

extralinguístico, a não ser como pressuposto para a sua teoria, o seu interesse 

está em explicar o funcionamento da língua, estudar a sua materialidade que 

aponta para o dizer. 

A argumentação sob o viés da ANL constitui-se em uma subjetividade 

inevitável, sendo o fator essencial para a apreensão do sentido do enunciado, 



14 

 

que está na língua, não nos fatos. Por esse prisma, não é mais aceitável 

pensar em caráter objetivo da linguagem, já que Ducrot entende que a 

subjetividade do eu fica impressa na expressão linguística. Verifica-se, por 

conseguinte, que existe aqui uma concepção enunciativa da linguagem, pois 

existe um eu-locutor/tu-alocutário (RÖRIG, 2008:1058). 

Também é importante contextualizar ‘texto’ e ‘discurso’. O primeiro é 

entendido como: “produto da enunciação, estático, definitivo e, muitas vezes, 

com algumas marcas de enunciação que nos ajudarão na tarefa de decodificá-

lo”. Já, o segundo, discurso, “é dinâmico, principia quando o emissor realiza o 

processo de codificação e só termina quando o destinatário cumpre sua tarefa 

de decodificação”. (ABREU, 2000:11) 

Oswald Ducrot, na década de 1970, teve que adequar sua teoria de 

modo que passou por três versões: Pressuposição e implícitos; Teoria 

polifônica da enunciação e Teoria dos blocos semânticos (TBS).  Entretanto, é 

o primeiro e o segundo momento dos estudos ducrotianos que têm especial 

relevância, nessa pesquisa, já que para a ANL existe uma pluralidade de vozes 

no discurso responsáveis pelos jogos manipulativos em cena, contribuindo 

inevitavelmente para a formação do ethos, i.e., para a projeção da imagem do 

locutor e, consequentemente para o efeito de credibilidade do enunciado. 

Assim, embora não seja objetivo um estudo aprofundado sobre essa questão, 

buscar-se-á, através da definição de “ethos”, analisar como o locutor se projeta 

nos discursos em foco, e também verificar que imagens ele constrói dos 

sujeitos presentes no discurso. Isto posto, entende-se ethos (CHARAUDEAU & 

MAINGUENEAU, 2008:220) como imagem que o locutor constrói de si mesmo 

no discurso, a sua “atribuição constitucional”, que marca sua relação a um 

saber. O autor considera que ethos está ligado a L, locutor, cuja enunciação é 

dotada “de certos caracteres que, por contraponto, toma esta enunciação 

aceitável ou desagradável”. O que o orador poderia dizer de si, enquanto objeto 

da enunciação, diz, por outro lado, sobre λ, o ser do mundo (...) (DUCROT, 

1987:189)   
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Desta forma, o locutor (L), o responsável pelo enunciado, o eu do 

discurso; assim como os sujeitos enunciadores (E1, E2 etc.), que são os 

responsáveis por imprimir os pontos de vista no discurso, assumem papéis 

sociais, tipos representativos de lugares que se aproximam, pela 

verossimilhança, do mundo real. (MORAES, 2001:4)      

‘Tema’ da enunciação é bem definido por BAKHTIN (2006:134), como 

“determinado pelas formas linguísticas que entram na composição (as 

palavras, as formas morfológicas ou sintáticas, os sons, as entoações), mas 

igualmente pelos elementos não verbais da situação”. Completa o que é 

concreto e que, na sua essência, é irredutível à análise, diferentemente da 

significação da enunciação, que é abstrata, possui elementos reiteráveis e 

idênticos cada vez que são repetidos. 

Concernente ao termo ‘ideologia’, que também é citado no corpo do 

trabalho, Marilena Chaui (1989) tece uma reflexão aprofundada sobre “o que é 

ideologia” e, após demonstrar o processo social que a produz, estabelece 

algumas considerações a respeito. Conclui que a ideologia resulta da divisão 

social do trabalho e, em particular, da separação entre trabalho 

material/manual e trabalho espiritual/intelectual, o que estabelece uma 

aparente autonomia do trabalho intelectual face ao trabalho material, i.e., dos 

produtores, do produto do trabalho face aos pensadores. Enfim, as ideias 

autonomizadas são da classe dominante de uma época e tal autonomia é 

produzida no momento em que se faz a separação entre os indivíduos que 

dominam e as ideias que dominam, de forma que “a dominação de homens 

sobre os homens não seja percebida porque aparece como dominação de 

ideias sobre todos os homens”. (CHAUI, 1989:101-102) 

Assim, a ideologia é um instrumento de dominação social, ela cria uma 

“ilusão”, no sentido de abstração, inversão de valores com a intenção de 

estabilizar um poder ou domínio. Nesse sentido, a ideologia imbricada nos 

discursos aparentemente ingênuos está a serviço da manipulação de valores, 

que “devem” ser disseminados no âmbito social, no caso particular desta 

pesquisa, no livro didático. 
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No Dicionário de Análise do Discurso, o termo ‘ideologia’ faz referência, 

em uma de suas definições, a “uma relação imaginária dos indivíduos com sua 

existência, que se concretiza materialmente em aparelhos e práticas” 

(CHARAUDEAU & MAINGUENEAU, 2008: 267). Destaca que o termo 

‘ideologia’ hoje é pouco usado, foi substituído, desde os anos 80, pelos termos 

doxa e ‘representação’. Entretanto, a afirmativa não representa a realidade 

linguística do Brasil, aqui o termo “ideologia” continua sendo de uso corrente.    

Interessante a palavra emprestada do grego, doxa, que designa a opinião, a 

reputação, o que dizemos das coisas ou das pessoas”. (Ibid., p. 176) Esta 

definição de ideologia comporta bem a análise linguística que será feita nesta  

pesquisa. 

É importante ressaltar, nesse sentido, a insistência de Bakhtin (2006:17) 

sobre a noção de processo ininterrupto. Para ele, “a palavra veicula de maneira 

privilegiada, a ideologia; a ideologia é uma superestrutura, as transformações 

sociais da base refletem-se na ideologia e, portanto, na língua que as veicula”. 

‘Língua’, portanto, é compreendida, no trabalho, como “expressão das 

relações e lutas sociais, veiculando e sofrendo o efeito desta luta, servindo, ao 

mesmo tempo, de instrumento e de material.” (BAKHTIN, 2006: Ibid. p.17) 

Uma das questões postas na pesquisa é a verificação, no corpus, da 

existência de temas relativos a preconceito social, com a finalidade de se 

avaliar a ocorrência, ou não, de deturpação desse conceito, bem como a 

tentativa de manipulação do alunado, através de políticas afirmativas. Desse 

modo, emprega-se o termo preconceito no sentido corrente do termo: “1. 

Conceito ou opinião formados antecipadamente, sem maior ponderação ou 

conhecimento dos fatos; ideia preconcebida”. (FERREIRA, 1986: 1380) 

Com relação à expressão ‘política (ou ação) afirmativa’ refere-se a toda 

e qualquer política que tem por “objetivo promover o acesso (e a permanência) 

à educação, ao emprego e aos serviços sociais em geral de membros de 

grupos estigmatizados e sujeitos a preconceitos e discriminações”. Objetivam 

sobretudo assegurar oportunidades de recrutamento e acesso, através de 
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tratamento preferencial ou mesmo do estabelecimento de cotas para membros 

desses grupos. (GUIMARÃES, 2004:113) 

 Assim, no contexto desta pesquisa busca-se identificar textos de 

conteúdo que estabeleçam políticas afirmativas com o objetivo de diminuir os 

espaços de preconceitos na sociedade. 

 Enfim, compreende-se que os termos foram devidamente esclarecidos, 

de forma que, após as considerações sobre leitura e objetivos do PNLD e 

sobre a metodologia da pesquisa, procede-se-à à teorização central, que dará 

suporte às análises.  

 

 

1.2 Construção da informação: leitura, política e PNLD 

 

 Luiz Percival Britto destaca no texto, Leitura e Política (2001: 77), a 

relevância de se considerar na construção do conhecimento e sua relação com 

a leitura o modo como é elaborada e veiculada a informação sobretudo aquela 

inserida nos textos escritos de circulação pública; e também  os parâmetros 

ideológicos sobre os quais se fundamentam os valores e saberes dominantes 

na sociedade industrial que instituem as práticas leitoras. Traz para as suas 

reflexões a opinião de Paulo Freire a respeito da relação entre educação e 

poder: “não é possível pensar, sequer, a educação, sem que se esteja atento à 

questão do poder”. (FREIRE 1982,apud BRITTO, p. 89) 

 Assim, com base no estudo realizado por Britto (2001), serão 

considerados os principais aspectos que se correlacionam com os textos de 

abertura inseridos no livro didático, objeto da presente pesquisa, destacando-

se a questão da origem e construção de seu poder influenciador. 
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 A respeito da construção do conhecimento, o autor destaca a 

necessidade de informação e o fato de que o sujeito está inserido dentro de um 

“determinado contexto histórico de condições de manipulação intensa de 

informações (dados, fatos, teorias, interpretações) de diversos graus de 

complexidade.” (Ibid., 77)  

 Nesse sentido, seria impossível conceber que a produção do 

conhecimento estivesse isolada dos valores e das representações que se 

fazem sobre o mundo, a sociedade, os indivíduos e suas atitudes em 

determinado período histórico. Por conseguinte, compreende-se que qualquer 

informação resulta de uma série de possibilidades, é produto de escolhas 

dentro do contexto social em que se vive, é influenciada pelas relações de 

poder estabelecidas na sociedade. 

 Segundo o autor, existem dois tipos de informações: as de interesse 

particular, restrito, concernentes ao círculo imediato de relações; e as de 

interesse amplo, geral, que dizem respeito ao interesse coletivo, porque se 

referem à organização social ou a fatos do mundo em geral (BRITTO, op. cit., 

p.78). Um bilhete da professora para um aluno teria, portanto, um caráter 

particular; já o conteúdo de um livro didático, teria um interesse geral, coletivo, 

uma vez que o material didático tem o objetivo de formar os cidadãos de 

determinado país, nação, uma coletividade. Desse modo, considerando que o 

sistema educacional de um país é regido pelo seu governo, pela classe 

dominante que detém o poder, fica evidente que qualquer material estabelecido 

pelo sistema de ensino público, sobretudo, terá de passar pelo crivo do mesmo.  

 Existem alguns critérios de relevância, de caráter ético, político e 

econômico, que balizam tanto a produção quanto a recepção\divulgação da 

informação de interesse público: a) abrangência (a quem de fato interessa a 

notícia), b) densidade (a abrangência político-social), c) finalidade de 

divulgação (efeitos sobre a rede de saberes e representações político-sociais), 

d) impacto (quais os desdobramentos possíveis da informação no momento 

histórico), e) ineditismo (o quanto a notícia é desconhecida) e, finalmente, f) 

veracidade (passível de verificação ou confirmação). (Ibid., p. 79) 
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 Enfim, declara o autor: “aquilo que se entende por informação resulta 

necessariamente da ação política de instâncias de poder (ou de contra-poder) 

na forma de um produto cultural sócio-histórico.” (BRITTO, op. cit., p. 79 ) 

 Duas questões fundamentais se apresentam para o entendimento do 

processo de construção de conhecimento: o fato de que toda informação tem 

um valor extrínseco, agregado; e o fato de que o que torna uma informação 

nova não é o seu caráter inédito, mas o contexto de produção do discurso no 

qual é enunciada. 

Assim, faz-se necessário, na análise dos processos de construção de 

informação, considerar: o seu lugar de produção, seu espaço de circulação e a 

inserção social dos sujeitos que a recebem.  Nesta pesquisa, identifica-se 

facilmente o lugar de produção, MEC, uma das instâncias do governo 

brasileiro, o espaço de circulação (escolas públicas\particulares do território 

nacional) e a inserção social (população brasileira em processo de formação, 

alunos da rede pública e particular). Esses critérios, conforme conclui o autor, 

não são naturais, mas “fruto da organização político-social, aí incluídos os 

interesses políticos e econômicos dos agentes de produção da informação.” 

(BRITTO, op. cit., p. 80 ) 

 Com referência ao Guia de Livros Didáticos PNLD 2011, apresentar-se-á 

um resumo geral com o objetivo de determinar as orientações do MEC no que 

se refere ao tratamento dos temas presentes no livro didático. Assim, o texto 

subsequente é constituído predominantemente de paráfrases e\ou partes na 

íntegra do texto original, selecionados sobretudo de acordo com os objetivos 

desta pesquisa. 

Os livros didáticos utilizados nas escolas públicas brasileiras entre 2011 

e 2013 levaram em conta o processo de implantação do Ensino Fundamental 

(EF) de 9 anos, que já vinha sendo gestado desde 2004. Nesse sentido, para 

orientar os estados e municípios a encerrar o período de transição em 2010, o 

Ministério da Educação (MEC) desenvolveu o “Programa de Ampliação do 

Ensino Fundamental para Nove Anos”.  Nesse contexto, houve vários 
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encontros e seminários regionais de discussão de documentos oficiais e dos 

temas centrais diretamente relacionados ao fato, envolvendo a União Nacional 

dos Dirigentes Municipais de Educação (UNDIME) e o Conselho Nacional dos 

Secretários de Educação (CONSED), junto ao Ministério de Educação (MEC). 

Foi discutida a inclusão no 1º. ano das crianças de 6 anos de idade, muitas 

delas sem qualquer vivência escolar anterior, e  a reorganização do ensino 

fundamental em termos legais, administrativos, curriculares e pedagógicos. 

Dessa forma, manifestou-se nas escolas brasileiras uma demanda de grande 

potencial renovador, visando reorganizar a vida escolar do aluno do EF com o 

intuito de “acolhê-lo ainda como criança, mas colaborar de forma significativa, 

ao longo de nove anos, para a sua formação como jovem cidadão”. 

 Portanto, os “quatro anos finais” (expressão adotada oficialmente pelo 

Conselho Nacional da Educação) têm duas funções básicas: a) “consolidar o 

processo de entrada do aluno no mundo da escrita (efetivado nos dois ciclos 

anteriores de alfabetização linguística e matemática)” e b) “dar prosseguimento 

à sua escolarização, aprofundando, progressivamente, seu domínio de áreas 

especializadas do conhecimento humano”. (GUIA, 2011:11) 

 O livro didático Português Linguagens, de William Roberto Cereja e 

Thereza Cochar Magalhães, do 9º ano do Ensino Fundamental, objeto de 

estudo desta pesquisa, é um dos exemplares aprovados pelo processo 

avaliatório oficial e tem a finalidade de colaborar com a escola e o professor no 

que diz respeito à reorganização do Ensino Fundamental. Desse modo, o 

material didático busca fornecer parte dos recursos necessários ao 

cumprimento dos objetivos estabelecidos pelo MEC: 

- Ampliar e aprofundar a convivência do aluno com a diversidade e a 

complexidade da cultura da escrita; 

- desenvolver sua proficiência, seja em usos menos cotidianos da 

oralidade, seja em leitura e em produção de texto mais extensos e complexos 

que os dos anos iniciais; 
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- propiciar-lhe tanto uma reflexão sistemática quanto a construção 

progressiva de conhecimento sobre a língua e a linguagem; 

- aumentar sua autonomia relativa nos estudos, favorecendo, assim, o 

desempenho escolar e o prosseguimento nos estudos. (GUIA, 2011:12)  

 Assim, para um melhor entendimento do Guia, é relevante conhecer os 

princípios e critérios utilizados pelo MEC, para a aprovação das coleções dos 

livros didáticos de Língua Portuguesa destinadas ao segundo segmento do 

novo EF.  

 As coleções do 6º. ao 9º. anos, para serem aprovadas tiveram que 

atender aos parâmetros de qualidade fixados tanto pelos critérios comuns a 

todas as áreas, quanto os específicos para a área de Língua Portuguesa. A 

seguir, destacam-se os fatores eliminatórios, tais como figuram no Edital do 

PNLD 2011. (GUIA, 2011:15) 

 No âmbito comum a todas as áreas, serão excluídas do PNLD 2011 as 

coleções que: 

a) Não obedecerem às normas oficiais, como: Constituição da 

República Federativa do Brasil; Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional, com as respectivas alterações introduzidas pelas 

Leis no. 10.639\2003, no. 11.274\2006, no. 11.525\2007 e no. 

11.645\2008; Estatuto da Criança e do Adolescente; e Diretrizes 

Curriculares Nacionais para o EF. 

b) Não observarem os princípios éticos necessários à construção 

da cidadania e ao convívio social republicano.  Assim, as 

coleções não poderão veicular estereótipos e preconceitos de 

condição social, regional, étnico-racial, de gênero, de orientação 

sexual, de idade ou de linguagem, bem como outra espécie de 

discriminação ou violação de direitos. Também não pode fazer 

doutrinação religiosa ou política e utilizar o material escolar como 

veículo de publicidade ou de difusão de marcas, produtos ou serviços 

comerciais. 
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c) Não atenderem ao princípio de coerência e adequação da 

abordagem teórico-metodológica assumida pela coleção, no que 

diz respeito à proposta didático-pedagógica explicitada e aos 

objetivos visados. 

d) Não considerarem o princípio de correção e atualização de 

conceitos, informações e procedimentos propostos como 

objetos de ensino-aprendizagem. 

e) Não observarem as características e finalidades específicas do 

manual do professor e adequação da coleção à linha pedagógica 

nele apresentada; Não adequarem à estrutura editorial e do 

projeto gráfico aos objetivos didático-pedagógicas da coleção. 

  

Com referência aos critérios específicos (GUIA, 2011:36-44), serão 

excluídos do PNLD 2011 o material didático de Língua Portuguesa que estiver 

incompatível com os itens a seguir: 

1. Relativos à natureza do material textual selecionado, isto é, os 

textos escolhidos devem propiciar aos alunos experiências de leitura 

significativas. (GUIA, 2011:42) 

- Os gêneros discursivos são os mais diversos e variados 

possível, manifestando também diferentes registros, estilos e 

variedades (sociais e regionais) do Português. [grifo nosso] 

- Os textos de Literatura estão significativamente presentes e 

oferecem ao leitor experiências singulares de leitura. 

- A coletânea favorece o letramento do aluno, e incentiva professores 

e alunos a buscarem textos e informações fora dos limites do próprio 

LD. 

- Os temas abordados propiciam discussões pertinentes para a 

formação do aluno, em especial como cidadão. [grifo nosso] 
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- A coletânea motiva e\ou favorece, em conjunto, o trabalho com os 

demais componentes curriculares básicos (produção escrita, 

linguagem oral e conhecimentos linguísticos). 

 

2. Relativos ao trabalho com o texto  

a) Leitura: o material didático deve desenvolver a proficiência em 

leitura, colaborando para a reconstrução dos sentidos do texto 

pelo leitor, não se restringindo à localização de informações; as 

atividades devem explorar as propriedades discursivas e textuais 

em jogo, bem como apresentar de forma clara conceitos e 

informações básicas, por exemplo, sobre inferência, tipo de texto, 

gênero, protagonista etc. (GUIA, 2011:43) 

b) Produção de textos escritos: no trabalho com o texto, em 

qualquer esfera (leitura, produção, elaboração de conhecimentos 

linguísticos), é fundamental a diversidade de estratégias, assim 

como a máxima amplitude em relação aos vários aspectos 

envolvidos. Deve considerar o uso social da escrita, bem como as 

condições de produção, evitando o exercício descontextualizado 

da escrita; é relevante também a discussão de características 

discursivas e textuais de gêneros abordados, não se restringindo 

à exploração temática; conceitos e informações trabalhados (ex.: 

tipo de texto, gênero, coesão, coerência etc.) nas unidades 

devem ser explicados com clareza; a atividade de produção 

textual deve mobilizar e desenvolver diversas capacidades e 

competências envolvidas em leitura, produção de textos, práticas 

orais e reflexão sobre a linguagem. (GUIA, 2011:44)  

 

3. Relativos ao trabalho com a oralidade 

As atividades devem favorecer o uso da linguagem na interação em 

sala de aula, como mecanismo de ensino-aprendizagem, buscando 
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desenvolver a proficiência oral do aluno; explorar diferenças e 

semelhanças entre a linguagem oral e escrita e entre as diversas 

variantes (registros, dialetos); desenvolver ainda diversas 

capacidades e competências envolvidas na proficiência oral. (GUIA, 

2011:45)  

  

4. Relativos ao trabalho com os conhecimentos linguísticos 

Os conhecimentos linguísticos objetivam levar o aluno a refletir sobre 

aspectos da língua e da linguagem relevantes para o desenvolvimento 

da proficiência oral e escrita, e também desenvolver a capacidade de 

análise de fatos de língua e linguagem. (GUIA, 2011:46) 

As atividades de conhecimentos linguísticos têm peso menor que as 

referentes à leitura, produção de textos e linguagem oral e devem estar 

relacionadas às situações de uso, respeitando a diversidade regional e 

social da língua, situando as normas urbanas de prestígio nesse 

contexto linguístico; devem vir articuladas com as demais atividades e 

promover a reflexão de forma a propiciar a construção de conceitos 

abordados  e ainda desenvolver capacidades e competências envolvidas 

na relação língua e linguagem; todos os conceitos devem ser explicados 

com clareza suficiente para o aluno.  

 

 

1.3 Metodologia, objetivos e hipóteses 

 

Neste subcapítulo, são apresentados os procedimentos realizados para 

a constituição e a organização do corpus da pesquisa, bem como os objetivos 

do estudo, as questões específicas a que se propõe o trabalho, as hipóteses e 

os critérios de análise do material selecionado. 
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 É importante ressaltar inicialmente que os resultados da investigação 

terão caráter qualitativo, não se propondo a esgotar as possibilidades de 

sentido ou interpretação. 

Concernente à metodologia utilizada na tese, é sobretudo a pesquisa 

bibliográfica. Buscar-se-á, portanto, a leitura de livros, artigos, periódicos etc., 

consultados em bibliotecas de uso pessoal e público, além de material colhido 

na Internet. 

 Com referência à constituição do corpus, como já observado, é 

constituído de 12 textos de abertura dos capítulos, que compõem as unidades 

do livro didático de 9º. Ano, Português Linguagens, de Willian Cereja e Thereza 

Cochar. Foi definido a partir de pesquisa por telefone e internet, em que se 

concluiu ─ através da Coordenação Geral de Língua Portuguesa, da Fundação 

Municipal de Educação de Niterói, dados enviados por e-mail ─ sobre os livros 

didáticos de 9º. Ano, do Ensino Fundamental II, mais utilizados pela rede 

municipal de Niterói em 2011. Portanto, a motivação da escolha desse livro 

didático leva em conta o fato de ser uma ferramenta bastante utilizada e bem 

aceita pelos professores.  

 Para facilitar no procedimento de análise, convencionou-se aqui referir-

se aos lides, como: 

T1- O preço de estar na moda, T2 – O olhar dos outros e T3 – A dança 

das gerações, da Unidade I: Valores; 

T4 – A conquista do amor impossível, T5 – O milagre do amor e T6 – O 

outro: um outro amor, da Unidade II: Amor; 

T7 – A permanente descoberta, T8 – A primeira vez e T9 – O sentido 

das coisas, da Unidade III: Juventude; 

T10 – Ciranda da indiferença, T11 – Cidade sitiada e T12 – De volta 

para o presente, da Unidade IV: Nosso Tempo. 

 A respeito dos títulos dos lides, serão referidos como “chamadas”. 
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Quanto à organização do trabalho, está dividido em: 1) 

CONSIDERAÇÕES INICIAIS, 2) EMBASAMENTO TEÓRICO, 3) ANÁLISES, 4) 

REFLEXÕES FINAIS, 5) REFERÊNCIAS. Seguem os anexos como estão 

dispostos no livro didático. 

Enfim, por questões didáticas, para uma melhor visualização e 

assimilação do conteúdo, decidiu-se montar, sempre que possível, quadros de 

acordo com a estrutura sintática e\ou semântica dos lides. 

 A pesquisa tem como objetivo geral: 

a) Verificar os temas recorrentes nos lides do livro didático, buscando a 

priori observar a variedade temática, bem como a existência de assuntos 

polêmicos e proceder à análise das marcas linguísticas de argumentação, 

verificando como se constitui ideologicamente as partes iniciais dos capítulos 

do livro didático. 

O trabalho tem por finalidade a abordagem das seguintes questões 

específicas: 

a) Analisar a direção ideológica dos temas bem como subtemas, 

presentes nos lides, a partir das marcas linguísticas de opinião, com o intuito 

de verificar se estão em acordo com as recomendações dos Parâmetros 

Curriculares;  

b) Com referência ao locutor (L), constatar sobre a sua posição 

institucional, considerando a sua projeção nos enunciados (ethos), bem como a 

presença de enunciadores (sujeitos/papéis) projetados por ele nesses 

discursos; 

c) Analisar as marcas linguísticas que se constituem em índices 

polifônicos, buscando desvelar o jogo manipulativo através da linguagem, 

formado pela pluralidade de sujeitos presentes no discurso; 

d) Evidenciar os pressupostos e subentendidos; 
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e) Investigar se os mecanismos linguísticos de modalização mais 

recorrentes são os de caráter icônico, como substantivos, adjetivos e verbos de 

significação plena;  

f) Analisar a existência de tema relacionado a preconceito no corpus;  

g) Confrontar o resultado das análises no que se refere à questão dos 

temas com os objetivos do PNLD; 

Assim, a investigação buscará encontrar respostas a essas questões. 

Algumas hipóteses sobre o assunto também podem ser previamente 

levantadas: 

a) O livro didático abordaria temas variados, recorrentes no âmbito 

social, com o objetivo de ampliar o olhar do aluno em relação à sociedade, ao 

mundo, em conformidade com o PNLD; 

b) Os lides apresentariam textos com temas polêmicos relacionados a 

preconceito social, religioso, de cor e de relacionamento homossexual seriam 

evitados, quase ausentes, e, quando presentes, teriam caráter 

predominantemente expositivo;  

c) Na análise dos textos seria forte a presença da modalidade através do 

léxico (adjetivos, substantivos e verbos de significação plena) em função do 

seu caráter icônico, ou seja, da projeção de imagens, o que fortalece o teor 

argumentativo dos discursos; 

d) A pressuposição e o subentendido estariam presentes nos lides 

sobretudo a serviço da sedução do leitor no que se refere à leitura dos textos 

do capítulo em pauta.  

Quanto às hipóteses, deverão ser confirmadas ou não, conforme a 

análise do corpus.  
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2. EMBASAMENTO TEÓRICO 

   

 O suporte teórico, desta pesquisa, é constituído pelos estudos realizados 

por Ducrot (1977) sobre a Teoria da Argumentação na Língua (ANL) e por 

Moura Neves (1996) e Koch (1998) sobre Modalidade. Outros autores como 

Cavaliere (2009) e Cabral (2010) também contribuíram fortemente, 

respectivamente, com o estudo sobre as palavras denotativas e sobre os 

recursos linguísticos de implicitação de voz. 

 

 

2.1 Modalização 

  

A ‘modalização’ é “a relação entre o sujeito da enunciação e seu 

enunciado” (Maingueneau, 1990, apud Moura Neves, 1996:164). Também é 

definida como “o modo pelo qual o significado de uma frase é qualificado de 

forma a refletir o julgamento do falante sobre a probabilidade de ser verdadeira 

a proposição por ela expressa” (Quirk, 1985, idem 1996:164). Observe-se que 

os termos “modalização” e “modalidade” serão usados, na pesquisa, 

indistintamente, conforme Castilho (2002: 201 apud Bahia: 2008:55-56).  

O modalizador é, então, a marca linguística que detém a opinião do 

enunciador sobre aquilo que foi enunciado. ex.: As barcas ainda são o meio de 

transporte mais seguro do Rio de Janeiro. Em que se pressupõe que: a) As 

barcas não deveriam ser o meio de transporte mais seguro e b) As barcas em 

breve não serão o meio de transporte mais seguro. Assim, enquanto 

mecanismos argumentativos, os modalizadores tornam transparente a não 

neutralidade intrínseca ao ato discursivo, pois que a “todo e qualquer discurso 

subjaz uma ideologia, na acepção mais ampla do termo”, ainda que a da sua 

própria objetividade”. (Koch, 1996:19). Uma das facetas interessantes da 

modalidade consiste em, através da sutileza e do seu caráter fluido possibilitar 
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o desnudamento ideológico dos discursos, i.e., das posições assumidas pelos 

enunciadores.   

 

 

2.1.1 Estudo da modalização: a lógica com a linguística 

 

Os modalizadores — uma vez consistindo em marcas de opinião do 

enunciador, que deflagram a ideologia mais profunda presente no discurso — 

são marcas linguísticas de fundamental relevância para o estudo da 

argumentação. 

Os estudos sobre a modalidade são de notável diversidade, ora varia a 

sua conceituação, ora o campo de estudo. Assim, buscou-se trazer o assunto 

de forma ampla. Dentre os vários autores, que estudaram o assunto, Kiefer 

(1987, apud Moura Neves, 2002: 172) apresenta três noções de modalidade: a) 

Expressão de  possibilidade e necessidade: (deôntica/epistêmica/alética); b) 

Expressão de atitudes proposicionais (verbos que expressam estado 

cognitivo, emocional ou volitivo + oração completiva) e c) Expressão de 

atitudes do falante (qualificação cognitiva, emotiva  ou volitiva que o falante 

faz de um estado de coisas). Esta última, na sua visão consiste na modalidade 

stricto sensu. 

Observe o quadro geral a seguir, referente ao item “a”, Expressão de 

possibilidade e necessidade: deôntica, epistêmica e alética. (ANDRADE, 1998) 
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Quanto à expressão de possibilidade e de necessidade, como se viu 

acima, está dividida em três categorias, que são inclusive as que foram 

estudadas pelos lógicos. A modalidade deôntica, que está relacionada às 

ideias de permissão, obrigação e volição, referindo-se ao eixo das atitudes; a 

modalidade epistêmica, referindo-se ao valor de compromisso, de verdade, 

crença, probabilidade, certeza e evidência em relação ao enunciado e que 

abrange  os limites e indefinidos graus do possível,  concernente ao eixo do 

conhecimento e, enfim, a modalidade alética, que engloba valores que vão do 

necessário > impossível, passa pelo possível e pelo contingente, i.e., incerto, 

estabelecendo o valor  veredictório das proposições ou refletindo a capacidade 

(física, moral ou intelectual) das mesmas. Segue um  outro quadro, porém com 

exemplos para maior esclarecimento do assunto. 

 

Modalidade deôntica Modalidade epistêmica Modalidade alética 

(Prefiro que se vista  

mais formalmente 

(preferência); 

 

(Ele soube que ele 

comprou um carro 

novo.(verdade 

necessária) 

(É preciso  que ele se 

comporte bem diante 

do problema. 

(necessário); 

 

Tem que se vestir mais 

formalmente 

(obrigação)).  

 

Ele comprou um carro 

novo. (verdade factual) 

Quem não tem 

competência, não se 

estabelece) (nível do 

ser: capacidade moral 

- discurso sindical em 

contexto de greve)  

 Ele deve comprar um carro 

novo (verdade possível) 

(Obs.: o verbo DEVER 

aqui, com ideia de 

Eu gosto não dessas 

músicas modernas que 

a gente nem sabe 

como dançar. 
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possibilidade, não se 

confunde com o deôntico, 

que tem ideia de 

obrigação.) 

(capacidade física) 

 Ele não comprou  um 

carro novo (verdade 

negada) 

 

 

 

Já o item “b”, destacado acima, isto é, a expressão de atitudes 

proposicionais, é constituída por verbos que denotam conhecimento, 

expressam estado cognitivo, emocional ou volitivo + oração completiva 

subordinada. 

 

Expressão de atitudes proposicionais 

[ Verbo + oração completiva subordinada] 

Estado cognitivo Estado emocional Estado volitivo 

Não sabe +  [como 

começar sua história, 

por que vai mentir?]  

Sofreram bastante + [ao 

realizarem a pesquisa]. 

Tenho vontade de + 

[estudar mais o 

assunto]. 

 

 

Por fim, a expressão de atitudes do falante (qualificação cognitiva, 

emotiva ou volitiva que o falante faz de um estado de coisas).   
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Expressão - atitudes do falante sobre um estado de coisas  

Qualificação cognitiva  Qualificação emotiva Qualificação volitiva  

Certamente ele 

cumprirá com a 

palavra. 

 Felizmente o caso foi 

resolvido. 

Espontaneamente 

colocou-se diante do 

problema. 

 

 Como a questão da modalidade se estende a outras formas de 

manifestação na língua, este será o próximo passo: a pesquisa de marcas de 

conteúdo modal. 

 

 

2.1.2 Outras manifestações de modalização 

 

Ao produzir todo e qualquer discurso, o locutor deixa marcas de suas 

intenções reais e sua atitude perante os enunciados. Assim, seguindo a mesma 

linha de Ducrot (1977), Koch (1996:19), no livro Argumentação e linguagem, 

afirma que: “a todo e qualquer discurso subjaz uma ideologia, na acepção mais 

ampla do termo. A neutralidade é apenas um mito: o discurso que se pretende 

“neutro”, ingênuo, contém também uma ideologia – a sua própria 

subjetividade”.  

Assim, com base nas pesquisas de Koch (1996) e Moura Neves (2002), 

procurou-se, neste trabalho, reunir os estudos sobre as marcas de enunciação 

no discurso de forma a ampliar o conhecimento sobre o assunto. Ao final, desta 

seção, incluem-se também os estudos de Cavaliere (2009) sobre as palavras 

denotativas e termos afins, uma visão argumentativa dessas expressões. 

Segundo Moura Neves (2002: 173-179), várias categorias da língua 

podem possuir conteúdo modal: a) verbos, b) advérbios, c) adjetivos, d) 

substantivos e, ainda,  e) as categorias gramaticais (tempo/aspecto/modo). 
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No mesmo sentido, Koch (1996:86-87), destaca que, no ato de produção 

de um discurso, “o locutor manifesta suas intenções e sua atitude perante os 

enunciados que produz através de sucessivos atos ilocucionários de 

modalização, que se atualizam por meio dos diversos modos de lexicalização 

que a língua oferece (operadores modais). Dentre os tipos de lexicalização 

aponta: a) os verbos performativos explícitos; b) os auxiliares modais; c) os 

predicados cristalizados; d) os advérbios modalizadores; e) as formas verbais 

perifrásticas; f) os modos e tempos verbais – imperativo, certos empregos de 

subjuntivo, uso do futuro do pretérito com valor de probabilidade, hipótese, 

notícia não confirmada; uso do imperfeito do indicativo com valor de irrealidade 

etc.; g) verbos de atitude proposicional; h) entonação e i) operadores 

argumentativos. 

Foram montados dois quadros, para facilitar a assimilação das 

expressões modais estudadas pelas autoras acima. O objetivo é, ao final, em 

momento mais avançado da pesquisa, integrar um quadro ao outro, 

transformando-os em apenas um quadro. É finalidade também, buscar 

exemplos que ilustrem o quadro II, que estará integrado ao quadro I.  

 

 

QUADRO I: (MOURA NEVES, 2002:173-179) 

Expressões com conteúdo modal  

Verbos: A1 - auxiliar modal – “deve 

ser como na televisão eles preparam o 

o o::a peça... e devem dividir o os... as 

partes para os artistas”.  

A2 - de significação plena, 

indicadores de opinião, crença ou 

saber, como em: “Eu acho que o 

teatro não é tão assim divulgado.” 

Advérbio: A1 – “toda e qualquer 

cirurgia... no campo médico... 

propriamente dito... implica... 

obrigatoriamente... em despesas ... 

A2 – advérbio associado a um 

auxiliar modal: 

“Provavelmente ele deve ter falado 
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as mais elevadas” com você” 

A3 – advérbio que não incide sobre 

a  proposição: “tenho prazer de 

fazer(r) determinados pratos, gosto, 

me sinto bem, talvez um hobby (óbi), 

né” 

Adjetivos em posição predicativa: 

“ele disse que vai ser necessário um 

aborto”. 

“é impossível que ela empreste em 

outras condições ...” 

é preciso que o indivíduo 

compreenda o todo”. 

Substantivos 

A1 -  “uma das coisas fundamentais de 

qualque(r) prato, eu pelo menos penso 

assim, que(r) dize(r), é a minha 

opinião”.  

“eu tenha a impressão que eles 

comem coisas mais leves na hora das 

refeições diárias.” 

A2 – “objeto de verbo-suporte – “ o 

curso de pedagogia daria 

possibilidade como o caso de 

Orientação Educacional.” 

Categorias gramaticais: 

A1 – tempo/aspecto/modo – “eu 

poderia me alimentar só de carne” 

(em vez de posso).  

“e ... possivelmente passe essa fase” 

(a frase poderia ser construída com o 

modo indicativo, portanto o subjuntivo)   

“essa pessoa provavelmente será 

um cliente futuro.” (tempo futuro, 

trata-se de uma segunda marca, 

escolhida para modalizar 

epistemicamente o enunciado. Certo 

grau de certeza). 

Escolha da construção sintática – 

por si só passa efeitos de sentido 

ligados à atitude do falante acerca do 

que a escola não preenchia tudo... 

que eu gostaria (que) preenchesse 

então eu tirei... aí eu procurei 
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enunciado:  

Apassivação – (como estratégia de 

descomprometimento) – “Aí eu achei 

bastante escolhi/foi escolhida a que 

eles estão... como sendo na opinião 

de muita gente uma das melhores”. 

 

 

QUADRO II – KOCH (1996:87) 

Lexicalizações possíveis das modalidades 

Perfomativos explícitos: Eu ordeno, eu proíbo, eu permito etc. 

Auxiliares modais: Poder, dever, querer, precisar etc. 

Predicados cristalizados: É certo, é preciso, é necessário, é provável etc. 

Advérbios modalizadores: Provavelmente, certamente, necessariamente, 

possivelmente etc. 

Formas verbais 

perifrásticas: 

 Dever, poder, querer, etc.+ infinitivo. 

Modos e tempos verbais Imperativo; certos empregos de subjuntivo; uso 

do futuro do pretérito com valor de 

probabilidade, hipótese, notícia não confirmada; 

uso do imperfeito do indicativo com valor de 

irrealidade etc. 

Verbos de atitude 

proposicional: 

Eu creio, eu sei, eu duvido, eu acho etc. 

Entonação: (que permite, por exemplo, distinguir uma 

ordem de um pedido, na linguagem oral). 

Operadores 

argumentativos 

Pouco, um pouco, quase, apenas, mesmo etc. 
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Observe-se, no quadro II, que algumas expressões de modalidade 

citadas por Koch (1998), já foram assinaladas no estudo anterior, seção 2.2.1, 

entretanto pelo fato de a abordagem ser distinta, i.e., de maneira mais ampla, 

decidiu-se manter da forma como a autora abordou neste caso.  

Koch ( 1996:105) fundamentando-se em Ducrot (1981) e Vogt (1977), 

estudou os operadores argumentativos ou discursivos (que consistem em, 

alguns casos, em morfemas que a gramática tradicional considera como 

elementos meramente relacionais, tais como: conetivos – mas, porém, embora, 

já que, pois etc. Há outros que, segundo a NGB, não se enquadram em 

nenhuma das classes gramaticais, há gramáticos que chamam de palavras 

denotativas ou denotadores de inclusão ou exclusão, de retificação, de 

situação ou “palavras essencialmente afetivas”. 

De qualquer forma, para um exame desses morfemas, é conveniente, 

como destaca a pesquisadora, retomar a noção de escala argumentativa 

formulada por Ducrot (1981: 178-228): p, p’, p”, são proposições para se 

concluir r. Veja o exemplo dado por Ducrot (Ibid., 185): 

 

Está um gelo. (p) 

Está frio (p’)  

Está fresco. (p”) 

 

r =     Não está calor. 

 

Desse, modo, “diz-se que p é um argumento para a conclusão r, se p é 

apresentado como devendo levar o interlocutor a concluir r” (Ibidem, 1996: 105-

106).  Assim, diz-se que há uma escala argumentativa quando existem vários 

argumentos ─ p, p’, p”... ─ para a mesma conclusão r. Por exemplo: 
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Ele quer ser até presidente (p) 

Ele quer ser até governador (p’) 

Ele quer ser pelo menos prefeito (p”) 

 

r = Pedro é um político ambicioso.  

 

Quando há duas ou mais escalas orientadas para uma mesma 

conclusão, constituem uma classe argumentativa. 

Assim, certos operadores argumentativos estabelecem a hierarquia dos 

elementos numa escala, de forma que o argumento mais forte se concentra na 

conclusão r (mesmo, até, até mesmo, inclusive) ou, o mais fraco, através das 

expressões (ao menos, pelo menos, no mínimo), entretanto, deixando 

subentendido que existem outros mais fortes, como ocorre no exemplo citado. 

Observe o quadro abaixo com expressões usadas para designar o grau dos 

argumentos: 

 

Argumento mais forte  Argumento mais fraco 

mesmo, até, até mesmo, inclusive ao menos, pelo menos, no mínimo 

 

 

Quando ocorrem duas ou mais escalas orientadas no mesmo sentido, 

seus elementos podem ser encadeados por meio de operadores, como: e, 

também, nem, tanto ... como, não só ... mas também, além de , além disso 

etc. Observe-se o exemplo: 
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Zoff é um excelente goleiro. 

Não só Zoff é um excelente goleiro, 

 

Tanto Zoff é um excelente goleiro, 

P. Rossi é um grande goleador. 

mas também P. Rossi é um grande 

 goleador. (p) 

como P. Rossi é um grande goleador. 

(p’) 

 

 

r = A Itália mereceu o título de campeã. 

 

 

 Koch (1996:106) destaca também a importância dos operadores “ainda” 

e “já”, que são formas adverbiais portadoras de pressupostos.  

 

Ainda – marcador de excesso: 

Temporal: Ainda cumprirá a tarefa. 

 

Não temporal.  

Ainda – introdutor de mais um 

argumento: 

Ex.: Ele ainda não se considera  

derrotado. 

          Convém frisar ainda que ... 

Já – indicador de mudança de estado: 

Ex.: O Brasil já não tem esperanças 

de ser campeão.  

 

 

 Aliás, além do mais – “iniciam um argumento decisivo, a princípio 

desnecessário”, para dar um golpe final. (Ducrot, 1980, apud Koch, 1996:106) 

chama de “retórica do camelô”). Enfim, o assunto da modalização é bastante 
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denso, não sendo objetivo esgotar todas as possibilidades, embora se pretenda 

ampliar mais um pouco o estudo sobre os operadores argumentativos.   

É relevante trazer à pesquisa as palavras denotativas citadas nos 

estudos semânticos de Cavaliere (2009: 111-112), por seu conteúdo 

argumentativo. O autor pode verificar que os termos, muitas vezes 

considerados expletivos, na realidade trazem os seus efeitos argumentativos à 

proposição. Destacou, no seu trabalho, as seguintes palavras denotativas: a) 

aditivas; b) afirmativas positivas; c) afirmativas negativas; d) avaliativas; e) 

comparativas; f) concessivas; g) corretivas; h) designativas; i) distributivas; j) 

escusativas; k) exclusivas; l) expletivas; m) explicativas; n) gradativas; o) 

preventivas e p) seletivas. Vejamos o quadro a seguir: 

 

QUADRO III – (CAVALIERE, 2009:111-112) 

Palavras denotativas e termos afins 

Aditivas: com, e, mais, outrossim, demais, ainda também, além 

disso etc. 

Afirmativas positivas: sim, certo, certamente, naturalmente, perfeitamente, 

realmente, etc. 

Afirmativas negativas: não, nada, nunca, qual nada, não vê, pois sim!, que 

esperança!. 

Avaliativas: acima de, abaixo de, mais de, menos de, para lá de , 

cerca de, aproximadamente, mais ou menos, uns, por 

volta de, lá por , quase, um tanto, algo, seu quanto de; 

Comparativas: como, por assim dizer, como dizer, digamos assim. 

Concessivas: ainda, mesmo, quando muito, quando nada, no mínimo, no 

máximo, sequer, todavia, entretanto. 

Corretivas: aliás, digo, minto, não, melhor, isto é, ou antes. 
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Designativas: eis. 

Distributivas: primeiro, segundo, terceiro, primeiramente, depois, antes 

de tudo, em seguida, afinal, finalmente, por último, enfim, 

até que enfim, por fim, por fim de contas etc. 

Escusativas: perdoe-me, desculpe, com licença, se me permitem, data 

vênia. 

Exclusivas: só, somente, salvo, senão, apenas, unicamente, 

exclusivamente, exclusive. 

Expletivas: também, ora, lá, se, ainda, só. 

Explicativas: como, a saber, por exemplo, isto é. 

Gradativas: muito, pouco, mais, menos, tão, tanto, assaz, bastante, 

enormemente. 

Preventivas: aliás, olhe, note bem, entenda-se. 

Seletivas: mormente, principalmente, sobretudo. 

 

 Na medida em que esse conteúdo for aparecendo no corpus, sinalizar-

se-á para o seu conteúdo argumentativo. 

 

 

2.2 Multiplicidade de vozes no texto 

 

 Desenvolver-se-á, neste subcapítulo, o estudo sobre a polifonia, 

considerando questões como adesão e não adesão do locutor no enunciado, 

bem como os mecanismos de implicitação de conteúdo, tais como: 

pressuposição e subentendido. 
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2.2.1 Índices polifônicos 

  

O esboço para uma teoria polifônica da enunciação surgiu a partir da 

contestação da “unicidade do sujeito falante” (Ducrot, 1987:161-218). O autor 

considera que há um princípio geral que comanda o discurso diferenciando-o 

do raciocínio lógico: o pensamento do outro é constitutivo do meu e não é 

possível separá-los radicalmente. Assim, é na identificação, ao menos parcial, 

dos enunciadores e destinatários que decorre a compreensão do enunciado. 

Portanto, o autor de um enunciado nunca se expressa individualmente; de 

maneira oposta, ele, ao se expressar, põe em cena no mesmo enunciado um 

certo número de personagens: “O sentido do enunciado nasce do confronto 

desses diferentes sujeitos: o sentido do enunciado não é mais do que o 

resultado das diferentes vozes que ali aparecem”. (DUCROT, 1988, p. 16, apud 

CRESTANI, s.d., p. 9)  

Interessante é trazer, nesse momento, a constatação de Bakhtin (1987) 

com relação à questão da polifonia dos enunciados:  

 

(...) a palavra é uma espécie de ponte lançada entre mim e os outros. 
Se ela se apoia sobre mim numa extremidade, na outra apoia-se 
sobre o meu interlocutor (...) a palavra não lhe (locutor) pertence 
totalmente, uma vez que ela se situa numa espécie de zona 
fronteiriça (....). (BAKHTIN, 2006:114-115) 

 

Desse modo, o conceito de polifonia é fundamental da ANL, Ducrot se 

afina a Bakhtin, considerando que há sempre uma relação de diálogo entre um 

enunciador e o outro, por isso que consideram os enunciados polifônicos. Ao 

proferir-se um enunciado, profere-se para responder (concordar, discordar, ele 

é sempre responsivo). Logo, verifica-se que os discursos enunciados 

consistem em repetições de discursos já declarados ou escritos por outrem; 

não há, portanto, caráter de ineditismo. 
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2
 Podemos dizer que todos os nossos discursos são repetidos . Não 

só o que estou dizendo agora é a repetição de palestras que tenho 
dado em outros lugares, por sua vez, repetir as coisas que eu já 
tenho dito ou lido em outro lugar, mas em todos os dias nas 
conversas cotidianas mais uma vez estamos apenas repetindo coisas 
que já ouvimos. [Tradução nossa] (DUCROT, 1988, p. 17 apud 
CRESTANI, op.cit., p.9). 

 

De um ponto de vista empírico, Ducrot define enunciação como “a ação 

de um único sujeito falante, mas a imagem que o enunciado dá dela é a de 

troca, de um diálogo, ou ainda de uma hierarquia das falas”. (DUCROT, op. cit., 

p. 187) 

Bakhtin (2006: 116) a respeito da enunciação comenta: 

 

É o produto da interação de dois indivíduos socialmente organizados 
e, mesmo que não haja um interlocutor real, este pode ser substituído 
pelo representante médio do grupo social ao qual pertence o locutor. 
A palavra dirige-se a um interlocutor: ela é função da pessoa desse 
interlocutor: variará se se tratar de uma pessoa do mesmo grupo 
social ou não,( ...) se estiver ligada ao locutor por laços mais ou 
menos estreitos (pai, mãe, marido etc.). Não pode haver interlocutor 
abstrato, não teríamos linguagem comum com tal interlocutor, nem no 
sentido próprio nem no figurado. (Ibid., 116) 

 

  Assim, segundo Ducrot (1987), a teoria polifônica é constituída da 

enunciação de mais de um enunciador, que representam pontos de vistas 

distintos. Para ele, “a polifonia é um fato constante no discurso, que oferece ao 

locutor a possibilidade de tirar consequências de uma asserção cuja 

responsabilidade ele não assume diretamente, atribuindo-a, portanto, a um 

outro enunciador.” (KOCH, 2008, pp. 79-80). 

Ducrot (1987:192) para explicar, descrever a enunciação, compara-a a 

um teatro em que o enunciador está para o locutor, responsável pelo 

enunciado, assim como a personagem está para o autor. O autor coloca em 
                                                           

2
Podemos decir que todos nuestros discursos son repetición. No solamente lo que estoy diciendo en este momento 

es la repetición de otras conferencias que he dictado en otras partes, a su vez repetición de cosas que ya he dicho 
antes o leído en otro lugar, sino que en la conversación cotidiana la mayoría de las vezes no hacemos más que 
repetir cosas que hemos escuchado (DUCROT, 1988, p. 17 apud CRESTANI, op.cit., p.9). 
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cena personagens, de forma que ele próprio não assume as ações, linguística 

e extralinguística, postas em cena. Assim, destaca que 

 

o locutor, responsável pelo enunciado, dá existência, através deste, a 
enunciadores de quem ele organiza os pontos de vista e as atitudes. 
E sua posição própria pode se manifestar seja porque ele se assimila 
a este ou aquele dos enunciadores, tomando-o por representante (o 
enunciador é então atualizado (Ibid, p.193)   

  

De um ponto de vista empírico, Ducrot define enunciação como “a ação 

de um único sujeito falante, mas a imagem que o enunciado dá dela é a de 

troca, de um diálogo, ou ainda de uma hierarquia das falas”. (DUCROT, op. cit., 

p. 187) 

Bakhtin (2006: 116) a respeito da enunciação comenta: 

 

É o produto da interação de dois indivíduos socialmente organizados 
e, mesmo que não haja um interlocutor real, este pode ser substituído 
pelo representante médio do grupo social ao qual pertence o locutor. 
A palavra dirige-se a um interlocutor: ela é função da pessoa desse 
interlocutor: variará se se tratar de uma pessoa do mesmo grupo 
social ou não,( ...) se estiver ligada ao locutor por laços mais ou 
menos estreitos (pai, mãe, marido etc.). Não pode haver interlocutor 
abstrato, não teríamos linguagem comum com tal interlocutor, nem no 
sentido próprio nem no figurado. (Ibid., 116) 

 

  Assim, segundo Ducrot (1987), a teoria polifônica é constituída da 

enunciação de mais de um enunciador, que representam pontos de vistas 

distintos. Para ele, “a polifonia é um fato constante no discurso, que oferece ao 

locutor a possibilidade de tirar consequências de uma asserção cuja 

responsabilidade ele não assume diretamente, atribuindo-a, portanto, a um 

outro enunciador.” (KOCH, 2008, pp. 79-80). 

Ducrot (1987:192) para explicar, descrever a enunciação, compara-a a 

um teatro em que o enunciador está para o locutor, responsável pelo 

enunciado, assim como a personagem está para o autor. O autor coloca em 

cena personagens, de forma que ele próprio não assume as ações, linguística 

e extralinguística, postas em cena. Assim, destaca que 
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o locutor, responsável pelo enunciado, dá existência, através deste, a 
enunciadores de quem ele organiza os pontos de vista e as atitudes. 
E sua posição própria pode se manifestar seja porque ele se assimila 
a este ou aquele dos enunciadores, tomando-o por representante (o 
enunciador é então atualizado (ibid., p.193)   

 

De acordo ainda com Ducrot (1987), alguns atos de linguagem permitem 

a observação, de maneira clara, da presença de uma pluralidade de sujeitos 

que desempenham papéis nos jogos manipulativos através da linguagem, tais 

como: o sujeito empírico (λ = a pessoa) − este interessaria à Psicolinguística e 

à Sociolinguística − consiste no ser real, material, pertencente ao mundo 

extralinguístico; o locutor (L), que é o responsável pelo enunciado, o eu do 

discurso; e os enunciadores (E1, E2 etc.), responsáveis por imprimir os pontos 

de vista no discurso.  

À conta dessas considerações, constata-se então que além de os 

discursos serem dialógicos (responsivos), são também polifônicos, como já foi 

dito, visto que neles “ecoam” outras vozes que os constroem historicamente e 

servem de pilar para a constituição discursiva. As outras vozes, pontos de vista 

(que não do locutor) sobre o mesmo assunto, presentes em um enunciado 

referem-se à polifonia. 

Dois tipos de polifonias são identificados por Ducrot (1984 apud Koch, 

1998: 50-51): 

a) Quando no mesmo enunciado, há mais de um locutor, equivalendo ao 

que Koch denomina intertextualidade explícita (discurso relatado, citação, 

referências, argumentação por autoridade etc.); 

b) Quando, no mesmo enunciado, se tem mais de um enunciador, 

recobrindo, em parte, a intertextualidade implícita, sendo, no entanto, mais 

ampla: ocorre, quando se tem no mesmo enunciado, enunciadores que 

representem perspectivas diferentes, sem necessidade de servirem-se de 

textos efetivamente existentes: “Por isso é que  Ducrot se refere à encenação 

(teatral) de enunciadores ─ reais e virtuais ─  a que é atribuída a 

responsabilidade da posição expressa no enunciado ou segmento dele” 
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(KOCH, 1998: 51). Sob esse prisma, é possível, de acordo com Koch, explicar 

uma série de fenômenos discursivos, que podem ser classificados segundo a 

atitude de adesão (L = E1) ou não do locutor. 

  

 

2.2.1.1 Polifonia com adesão do locutor 

 

 Entre os casos de adesão do locutor, Koch (1998: 51-52) ressalta: 1. 

Pressuposição, 2. Certos tipos de parafraseamento, 3. Argumentação por 

autoridade: 

1. Na pressuposição, quando há em cena dois enunciadores: E1, um 

primeiro enunciador, responsável pelo pressuposto (normalmente o 

enunciador genérico ON, ou então o grupo a que o locutor e o 

interlocutor pertencem) e o outro E2, responsável pelo conteúdo 

posto, com que o locutor se identifica. Ex.: Mariana continua 

apaixonada por Rafael. 

2. Certos tipos de parafraseamento, nos quais é possível detectar a 

presença do intertexto. Por exemplo, os vários textos (Hino Nacional 

Brasileiro, Canção do Expedicionário etc.) que, de alguma forma, 

parafraseiam trechos da Canção do Exílio, de Gonçalves Dias.  

3. Argumentação por autoridade, quando o locutor identifica-se com o 

enunciador e argumenta:  

a. Enunciados conclusivos, caso em que se argumenta com base em 

uma premissa (maior) polifonicamente introduzida no discurso. Trata-se, muitas 

vezes, da voz da sabedoria popular (ex.: provérbios e ditos populares), no 

contexto da comunidade em que pertencem o interlocutor ou dos valores de 

dada cultura. Ex.: Ela é dessas pessoas desmesuradamente ambiciosas, 

portanto vai acabar ficando sem nada. (Quem tudo quer, tudo perde.) /  Tudo o 
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que o jornalista escreveu é a pura verdade, logo ele não merece castigo. 

(Quem diz a verdade não merece castigo). 

b. Certos enunciados introduzidos por “não só ... mas também”, em que 

a primeira parte do período não é apenas de responsabilidade do locutor. Ex.: 

Vejam nossas ofertas. Temos produtos não só baratos, mas também duráveis. 

c. Certos enunciados em que ocorre o uso “metafórico” do futuro do 

pretérito (WEINRICH, 1964 apud. KOCH, 1998, p. 52), caso em que não se 

assume o argumento proferido, é muito comum na linguagem jornalística: Ex.: 

Novas reformas estariam sendo cogitadas pelo governo. Já é tempo mesmo de 

pôr as mãos na massa. 

d. Enunciados introduzidos pelas expressões “parece que”, “segundo X” 

etc. em que se encadeia um posicionamento pessoal: Ex.: Parece que vamos 

ter uma mudança na política econômica. Há muito tempo ela estava se fazendo 

necessária. 

 

 

2.2.1.2 Polifonia sem adesão do locutor 

 

Entre os casos de não adesão do locutor à perspectiva polifonicamente 

introduzida, Koch (1998: 52-53) destaca:  

a. Negação é tratada por Ducrot (1984) de forma dicotômica: negação 

metalinguística e negação polêmica (ambas polifônicas). A primeira 

visa a atingir o próprio locutor do enunciado oposto, do qual se 

contradizem os pressupostos, como em: Ex.: Paulo não deixou de 

beber, ele nunca bebeu. (E1 = Paulo bebia) / A segunda negação 

tem em cena dois enunciadores: E1, que produz o enunciado 

afirmativo e E2, que o contradiz, como no ex.: Pedro não é 

trabalhador; ele é até bem preguiçoso. (E1 = Pedro é trabalhador) 



48 

 

b. Enunciados introduzidos pelo operador argumentativo “ao contrário”, 

“pelo contrário”, em que não se opõem ao segmento anteriormente 

expresso, que tem a mesma orientação argumentativa, mas à 

perspectiva do enunciador E1, polifonicamente introduzida. Ex.: Luísa 

não é uma amiga leal; pelo contrário, tem-se demonstrado pouco 

confiável. (E1 = Luísa é uma amiga leal) 

c. “Aspas de distanciamento”, segundo AUTHIER (1981 apud KOCH, 

1998: 53), tem-se o que se costuma denominar “uso” e “menção” do 

termo ou expressão mapeada. Em cena tem-se um E1, responsável 

uso do enunciado, termo ou expressão; e um E2 = L, que menciona, 

aspeando, o que diz o primeiro, para manter distância, isto é, eximir-

se, descomprometer-se em relação ao que é dito. Ex.: O regime 

militar teve longevidade que teve por causa dessa resignação com “o 

possível” – uma postura eternizada por Ulysses Guimarães. 

(Fernando Rodrigues, “A CPMF e o ‘possível”, Folha de S.Paulo, 

16/07/1996,1 - 2)  /   “(...) Antigamente nem o policial podia expor sua 

arma; era obrigado a carregá-la no coldre, presa. Hoje os “homens 

da lei” exibem como troféus suas escopetas, metralhadoras e fuzis.” 

(Luiz Caversan, “Não às armas”, Folha de São Paulo, ibid.,Koch, 

1998)) 

 

Koch (1998: 54) destaca, em acordo com Authier, (1982) diversas 

funções das aspas nessa operação de distanciamento: aspas de diferenciação 

(para mostrar que nos distinguimos daquele(s) que usa(m) a palavra, que 

somos “irredutíveis” às palavras mencionadas); aspas de condescendência 

(para incorporar um uso “paternalístico” por saber que o interlocutor falaria 

assim); pedagógicas (para facilitar o interlocutor usa-se um termo vulgar, para 

depois apresentar o termo científico); de proteção (para mostrar que a palavra 

usada não é a plenamente apropriada, muitas vezes são metáforas banais); de 

ênfase (de insistência ) e de questionamento ofensivo ou irônico (refere-se à 
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propriedade da palavra ou expressão empregada pelo interlocutor por 

prudência ou por imposição da situação). 

 

d. “Détournement”, o termo usado por GRÉSILLON & MAINGUENEAU 

(1984 apud KOCH, 1998:54), designa a alteração (na forma e/ou no 

conteúdo de provérbios, slogans ou frases feitas, a título lúdico ou 

militante, com a finalidade de captação ou, mais frequentemente de 

subversão. É uma linguagem comum na publicidade, e também no 

humor e na música popular (ex.: música “Bom Conselho”, de Chico 

Buarque). Nesse caso, a voz do enunciador genérico ON é 

introduzida, representando a sabedoria popular, à qual o locutor 

adere ou se opõe. Ex.: “Dê um anel de presente. Lembre-se: “Mãos 

só tem duas”. (publicidade de uma joalheria por ocasião do Dia das 

Mães, publicada na Revista VEJA.  /  Ex.: “Detournements” do 

provérbio “Quem vê cara, não vê coração”: “Quem vê cara, não vê 

Aids.” / “Quem vê cara, não vê falsificação” /  O Instituto de 

Cardiologia não vê cara, só vê coração”. 

e. Contrajunção refere-se à introdução da perspectiva de um outro 

enunciador E1, genérico ou representante de um grupo ou de um 

“topos” (Ducrot, 1987), ao qual se opõe o segundo enunciador E2, 

com o qual o locutor se identifica se identifica (E2 = L). Tem-se aqui, 

segundo Ducrot, o mecanismo de concessão: acolhe-se no próprio 

discurso o ponto de vista do Outro (E1), dá-se-lhe uma certa 

legitimidade, admitindo-o como argumento possível para determinada 

conclusão, para depois apresentar, como argumento decisivo, a 

perspectiva contrária. É este o caso de todos os enunciados 

introduzidos por conectores de tipo adversativo e concessivo. 

 

O mas é considerado o operador argumentativo por excelência (Ducrot) 

─  assim como os seus similares (porém, contudo, todavia etc.,.), e também os 
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operadores do paradigma do embora  ─ porque permitem, trazer à cena a 

perspectiva que não é – ou não é apenas – a do locutor, para em seguida, 

contrapor-lhe o argumento para o qual o enunciado tende. Ex.: O candidato 

não é brilhante, mas honesto. (KOCH, Ibid., p. 55) 

Observe que a primeira parte do enunciado opera como um atenuador 

(“disclaimer”), serve para preservar a própria face do locutor, que procura 

mostrar-se conforme o modo de pensar/agir que constitui o ideal da 

comunidade a que pertence, se tratando de discurso público; note-se que 

somente no segundo membro do enunciado é que ele vai manifestar sua 

verdadeira opinião.   Koch (1998: 55), com base em Van Dijk (1992), assinala 

que esse tipo de enunciação é bastante comum no discurso preconceituoso em 

geral. Ex.: “eu não sou racista, mas  ...” 

 

f) Certos enunciados comparativos - têm caráter argumentativo e, de 

acordo com a estrutura argumentativa, analisam-se sempre em tema e 

comentário, que são comutáveis do ponto de vista sintático, mas não do 

ponto de vista argumentativo. No caso do comparativo de igualdade, se 

a primeira parte do enunciado for o tema, a argumentação ser-lha-á 

favorável; se o tema for o segundo membro da comparação, o 

movimento argumentativo será desfavorável ao primeiro. Ex.: Pedro é 

tão alto como João. (se Pedro for o tema, o enunciado serve para 

assinalar a sua “grandeza”, constituindo-se em argumento a ele 

favorável; por outro lado, se o tema for João, o enunciado enfoca a sua 

“pequenez”, ou seja, o movimento torna-se desfavorável a João). No 

último caso, a interpretação adequada seria: “Pedro – e não João – deve 

ser considerado suficientemente alto para fazer “X”. Logo, o ponto de 

vista segundo o qual João seria a pessoa adequada para fazer X é 

introduzido polifonicamente no enunciado e o locutor argumenta em 

sentido contrário a este. Ex.: “Tão importante quanto o sucesso concreto 

do plano – ou seja, a inflação baixar de verdade – é a percepção do 

sucesso. Explicando melhor, é a confiança de que os preços estão 
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mesmo sob controle”. (Gilberto Dimenstein, “Um tiro contra Lula”, Folha 

de São Paulo, 08/06/1994)” 

No exemplo acima, há oposição entre a perspectiva de que “a percepção 

do sucesso” e a de que o importante é “o sucesso concreto do plano”, 

polifonicamente introduzida, sendo-lhe argumentativa superior. 

 

g) O discurso indireto livre também é um caso interessante de polifonia. Há 

na narrativa as vozes, que se mesclam, dos dois enunciadores E1, 

personagem, e E2, narrador. Por isso a dificuldade de se distinguir os 

pontos de vista de onde se fala. 

 

Neste último caso, nota-se que não há coincidência total entre os 

conceitos de intertextualidade e polifonia. Na intertextualidade, a fonte é 

mencionada explicitamente, ou o seu produtor está presente, em situações de 

comunicação oral; ou, ainda, trata-se de provérbios, frases feitas, expressões 

estereotipadas ou formulaicas, de autoria anônima, mas fazem parte de um 

repertório partilhado pela comunidade. Já na polifonia, incorporam-se ao texto 

vozes de enunciadores reais ou virtuais, que representam pontos de vista 

diversos, ou trazem à cena “topoi” diferentes, com os quais o locutor se 

identifica ou não. Portanto, para Koch o conceito de polifonia recobre o de 

intertextualidade, isto quer dizer, que “todo caso de intertextualidade é um caso 

de polifonia, não sendo, porém, verdadeira a recíproca: há casos de polifonia 

que não podem ser vistos como manifestações de intertextualidade.” (KOCH, 

1998:57)  

 

 

2.2.2 Marcas de pressuposição e subentendido 
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Apesar de, na seção anterior, ter-se estudado a pressuposição, decidiu-

se retomar esse assunto para aprofundá-lo um pouco mais, tendo em vista o 

seu uso estratégico na argumentação.  

Os marcadores de pressuposição desvelam um conteúdo implícito. 

Segundo Ducrot (1977), os enunciados sempre afirmam claramente um 

conteúdo, “põem” alguma coisa. Entretanto, nem sempre é desejável dizer tudo 

abertamente: seja por motivo de preservação da imagem pública, seja para 

evitar o confronto, a discussão do tema. Desta forma, um impedimento em 

relação à determinada informação, o medo de ofender o interlocutor ou de 

gerar um constrangimento, um tabu dentro da comunidade de que se participa, 

entre outros motivos, justificam o emprego de formas implícitas. (CABRAL, 

2010:59-84) 

Há duas categorias para se implicitar conteúdos: os subentendidos, que 

não estão inscritos no enunciado, dependem de um raciocínio do interlocutor 

para serem construídos (discursivos); e os pressupostos, que estão inscritos na 

significação dos elementos que compõem o enunciado.  

O subentendido (ou implicatura) deixa para o interlocutor concluir a partir 

do enunciado: Ex.: ─ Pedro, você chegou cedo hoje. (subentendido: Pedro, 

sabendo que está constantemente em atraso, pode entender que está sendo 

acusado de estar sempre atrasado e responder: ─ Você está dizendo que eu 

costumo me atrasar?) 

Já no caso da pressuposição, apresenta-se um conteúdo partilhado 

pelos dois participantes do diálogo através de uma marca linguística: Ex.: Paulo 

parou de fumar. “Põe” que Paulo não fuma e “pressupõe” que Paulo fumava 

antes. (parar [no pretérito] de + verbo). 

Com referência as marcas de pressuposição, Cabral (2010: 65-84) 

realizou uma pesquisa em que foi orientada por Ducrot, constatando a 

existência de bastantes recursos linguísticos que deflagram uma voz implícita.   

a. Os verbos factivos ou contrafactivos - respectivamente, são aqueles 

que pressupõem a verdade ou a mentira. Ex.: José soube que Pedro 
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não tinha sido convidado para a festa. O verbo factivo “saber”, “ter 

conhecimento de”, pressupõe a verdade do complemento do verbo 

principal. Para afirmar que alguém tem conhecimento de alguma 

coisa, precisamos tomar esta coisa como verdadeira). Posto: José 

teve conhecimento de que Pedro não tinha sido convidado para a 

festa.  

b. Verbos de julgamento - constituem-se em uma avaliação em termos 

de bom/mau. Ex.: José lamentou que Pedro não tenha sido 

convidado para a festa. Posto: José teve conhecimento de que Pedro 

não havia sido convidado para a festa. Pressuposto 1: Pedro não foi 

efetivamente convidado. Pressuposto 2: José avaliou como ruim o 

fato de Pedro não ter sido convidado. 

c.  Verbos implicativos - são aqueles que estabelecem alguma relação 

de implicação referente ao fato expresso pelo verbo da oração a ele 

subordinada, como acontece no exemplo a seguir. Ex.: Pedro não 

conseguiu ser aprovado no concurso. Posto: Pedro não foi aprovado 

no concurso. Pressuposto: Houve tentativa por parte de Pedro para 

ser aprovado. 

d. O verbo “conseguir” implica a tentativa para realizar a ação que o 

complementa. Veja o exemplo com o verbo “tentar”: Ex.: Patrícia 

tentou nos convencer a vir com ela ao circo. O verbo “tentar”, neste 

caso, põe que Patrícia empregou meios para obter o que desejava e 

pressupõe a negação dessa obtenção. Assim, por meio do emprego 

de tentar, pode-se afirmar implicitamente que Patrícia não conseguiu 

o que desejava, ou seja, que “fôssemos com ela ao circo”. Tem-se 

então: Posto: Patrícia empregou meios para nos convencer a ir com 

ela ao circo. Pressuposto: Patrícia não nos convenceu a ir com ela ao 

circo. 

e.  Verbos de mudança de estado (auxiliar aspectual), por sua vez, são 

aqueles que pressupõem uma ação que vinha sendo praticada e foi 

interrompida, como exemplificado no enunciado que se segue. Ex.: 
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Para a surpresa de todos, Pedro deixou de frequentar a casa de 

Isabela sem explicações. Posto: Pedro não frequenta a casa de 

Isabela. Pressuposto: Pedro frequentava a casa de Isabela 

anteriormente. 

“Deixar de” significa “cessar”; é um verbo de mudança de estado e 

pressupõe uma ação que vinha sendo praticada, pois só se pode parar de fazer 

algo que se está fazendo. No enunciado anterior, ao afirmar que Pedro deixou 

de frequentar a casa de Isabela, pressupõe-se que ele vinha frequentando 

antes.  

f. Verbos iterativos - são aqueles que pressupõem que a ação 

expressa pelo verbo já havia acontecido anteriormente como, por 

exemplo, no enunciado: EX.: João voltou aqui procurando por você. 

Posto: João esteve aqui procurando por você. Pressuposto: João já 

tinha estado aqui procurando por você anteriormente. 

g. Marcadores aspectuais ou iterativos - são expressões temporais que 

marcam uma mudança ou que indicam que a ação expressa pelo 

verbo já havia acontecido antes. Ex.: Maria não come mais doces 

para não engordar. Posto: Maria não come doces. Pressuposto: 

Maria comia doces. 

h. As nominalizações também são marcadores de pressuposição, 

consistem na transformação de uma frase num sintagma nominal. 

Assim, por exemplo, tem-se que: A doença de Maria a impediu de 

estudar. O sintagma nominal a doença de Maria corresponde à 

nominalização da frase Maria está doente. Esse conteúdo está, 

portanto, pressuposto no sintagma nominal: Pressuposto: Maria está 

doente. Especialmente quando a nominalização é fruto da derivação 

de adjetivo ou de verbo avaliativo, o substantivo derivado traz o valor 

avaliativo do verbo ou adjetivo de que derivou. Assim acontece, por 

exemplo, no enunciado: A excelência de nossos serviços é nosso 

orgulho. Pressuposto: Nossos serviços são excelentes.  Ou então 
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em: A reclamação de Pedro deixou Maria aborrecida. Pressuposto: 

Pedro reclamou de alguma coisa. 

i.  Epítetos não restritivos trazem consigo um enunciado, são adjuntos 

adnominais que não cumprem a função de restringir o sentido do 

substantivo que modificam, mas apenas de lhes acrescentar uma 

peculiaridade, como no exemplo a seguir: Ex.: Maria preparou a 

deliciosa receita que lhe ensinei. Pressuposto: A receita é deliciosa. 

j. Os grupos nominais definidos - ou, como define Maingueneau (1996), 

descrições definidas também são apoio de pressuposição, são 

grupos de palavras que têm por função apresentar uma definição ou 

uma especificação, como o enunciado a seguir, em que, por meio do 

grupo nominal, especifica-se algo em torno do substantivo que 

funciona como núcleo do grupo nominal, ou seja, sobre namorada: 

Ex.: A namorada do meu filho é psicóloga. Pressuposto: Meu filho 

tem uma namorada.  

k.  Relativas apositivas - correspondem ao que a gramática tradicional 

chama de adjetivas explicativas. Elas têm por função explicar uma 

peculiaridade a respeito do seu antecedente, como no exemplo a 

seguir: João, que é um especialista em argumentação, vai ministrar 

uma palestra sobre o tema. Pressuposto: João é especialista em 

argumentação. As relativas apositivas são sempre assertivas e 

assumem o estatuto de um comentário do locutor, admitido por ele 

como verdadeiro, pode-se dizer que elas contêm uma informação 

apresentada como um aparte e, por isso mesmo, não posto em 

discussão. 

l. Construções clivadas - são geralmente aquelas que contêm a 

expressão “é ... que”, como no exemplo a seguir: Ex.: Foi meu filho 

quem me deu este livro. Pressuposto: Eu tenho um filho. 

m.  Construções implicitamente clivadas - correspondem às construções 

das quais podemos inferir uma operação de encaixamento do tipo “é 
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... que”, como no exemplo a seguir: Ex.: Paulo não competiu no 

campeonato de Ilhabela. No exemplo, podemos inferir uma 

construção como: Não foi no campeonato de Ilhabela que Paulo 

competiu. Assim, pode-se afirmar que o enunciado Paulo não 

competiu no campeonato de Ilhabela traz um conteúdo pressuposto. 

Pressuposto: Paulo competiu em algum campeonato, não em 

Ilhabela. 

n. Interrogativas parciais - são aquelas em que apenas um dos 

componentes do estado de coisas é desconhecido. Essas 

construções contêm partículas do tipo quem, quando, por que, qual, 

quanto, onde, que incidem sobre algo desconhecido, como no 

exemplo a seguir: Quem telefonou? Pressuposto: Alguém telefonou. 

A pergunta apresenta como desconhecido apenas o nome da pessoa 

que telefonou, não pondo em questão que alguém tenha telefonado, 

fato pressuposto pela forma interrogativa. Este outro exemplo traz 

uma outra forma de interrogativa parcial: Quando vocês vão procurar 

Pedro? Pressuposto: Vocês vão procurar Pedro. 

 

Cabral (2010) destaca que os apoios linguísticos apresentados 

encontram-se, segundo Ducrot (1977), inscritos na significação das 

expressões. Todavia, alguns autores têm uma visão mais abrangente da noção 

de pressuposição. Nesse sentido, pode-se citar Levinson 1983, 1997 apud 

Cabral (2010), que trata do fenômeno da pressuposição incluindo fatos que não 

dependem apenas do conteúdo linguístico, mas também de sua interpretação 

em determinado contexto. O autor, que trata do assunto do ponto de vista da 

conversação, tem uma lista de índices de pressuposição da qual destaca-se o 

exemplo abaixo: 

a. Orações temporais - Ex.: Maria chorou de emoção quando recebeu a 

notícia de sua aprovação no concurso público. Pressuposto: Maria foi 

aprovada no concurso público. Outro exemplo: Maria morreu antes 

de ser aprovada no concurso público. Desse modo, pode-se afirmar 
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que a oração temporal não traz por si só um conteúdo pressuposto, 

pois ele pode se anular dependendo da principal. 

Assim, observa-se que Ducrot limita a pressuposição ao componente 

linguístico, já o linguista norte-americano sustenta que muitos pressupostos 

não se mantêm em contextos específicos. Enfim, o assunto não se esgota aqui.  
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3 ANÁLISES 

  

Antes de apresentar os lides na íntegra, para as suas respectivas 

análises, como já assinalado, apresentar-se-á um quadro geral para cada 

unidade do livro — Unidade I, Valores; Unidade II, Amor; Unidade III, 

Juventude e Unidade IV, Nosso Tempo — com o objetivo de facilitar a 

organização do conteúdo semântico em foco. 

 Também no sentido de um melhor entendimento da construção do 

sentido, optou-se em elaborar ainda um quadro específico referente a cada 

lide, ressaltando a sua estrutura formal, sintática e/ou semântica, conforme a 

característica singular de cada enunciado no momento da análise. 

 Identifica-se o locutor (L) com o E1 (enunciador 1), que corresponde a 

um determinado ponto de vista instaurado nos textos das “chamadas”. Assim, 

pode-se perceber na voz do locutor a projeção do E1, como um conselheiro, 

um ser humano passível de vulnerabilidades, um amigo íntimo etc. Outros 

enunciadores E2, E3 (...) também serão apontados na construção polifônica do 

sentido dos textos.  

 

QUADRO GERAL: UNIDADE I – VALORES 

                    Cap. 1: T1 – O preço de estar na moda 

- (t1) Moda tem de parar de sacrificar modelos 

- (t2) Plástica na adolescência 

                    Cap. 2: T2 – O olhar dos outros 

– (t1) Corpos desenhados 

                    Cap. 3: T3 – A dança das gerações 

- (t1) Pais           
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T1 – O preço de estar na moda 

 

Uma garota morre de vontade de comer cachorro-quente e tomar 

sorvete, mas não come nada porque quer que lhe caia bem uma calça de 

cintura baixa que acabou de comprar. Um rapaz odeia fazer exercícios, mas 

passa horas na academia só para ter o corpo malhado e ser elogiado pelas 

garotas.  Afinal, quem é que manda em nosso corpo e em nossas vontades? 

Que valores são esses que, quando menos percebemos, começamos a 

incorporar? 

 

Veja o quadro que organiza o lide ideologicamente: 

 

QUADRO - T1: O preço de estar na moda (E1- locutor) 

Oração coordenada 
assindética. 

Oração coordenada 
adversativa. 

Oração coordenada 
explicativa e oração 
subordinada adverbial final.  

Uma garota morre de 
vontade de comer um 
cachorro-quente e tomar 
um sorvete, 

E2= locutor-narrador, 
ilustrando as atitudes de 
jovens, pessoas que se 
deixam manipular pela 
moda, sociedade 
manipulada. 

MAS não come  

 

 

E1 = locutor 
(contrajunção) 

porque quer lhe que caia bem 
uma calça de cintura baixa 
que acabou de comprar. 

Presença do discurso indireto 
livre (DIL), representação da 
voz do locutor-narrador (E2) e 
do discurso da moda (E3). 

Um rapaz odeia fazer 
exercícios,  

E2= locutor-narrador 

MAS passa horas na 
academia 

E1=locutor(contrajunção)  

Só para ter o corpo malhado e 
ser elogiado pelas garotas. 

Outro caso de (DIL) voz do 
locutor-narrador (E2) e do 
bom senso (E4) 

Oração coordenada conclusiva em relação ao lide todo. 



60 

 

Afinal, quem é que manda no nosso corpo e em nossas vontades?  

Que valores são esses que, quando menos percebemos, começamos a 
incorporar? 

E5 = marca de 1ª. pessoa do plural (nós representa o locutor e o aluno-leitor). 

 

Inicialmente constata-se a presença de dois sujeitos empíricos, λ1 e λ2, 

William Roberto Cereja e Thereza Cochar Magalhães, que são as pessoas por 

detrás dos autores do livro didático, Português Linguagens, que nos lides 

transfiguram-se em E1, enunciador 1, locutor responsável por imprimir os 

pontos de vistas nos enunciados. Dessa forma, o locutor (E1) interfere no olhar 

do aluno-leitor seja para lhe provocar o interesse, seja para lhe direcionar a 

forma de pensar os assuntos propostos no decorrer das unidades. 

 “O preço de estar na moda” (T1) é o lide de abertura do capítulo 1 (da 

unidade I, Valores), composto por dois textos: “Moda tem de parar de sacrificar 

modelos”, de Alcino Leite Neto\ Vivian Whiteman, publicado na Folha de S. 

Paulo, em 20\01\2010, e “Plástica na adolescência”, de Fabiana Gonçalves, 

publicado no mesmo local, de 21 a 27\03\2010,  Suplemento Feminino. Desse 

modo, depreende-se que a reflexão perpassa pelo tema da ‘moda do corpo 

perfeito’ e as suas consequências na sociedade, da existência de um ônus a 

pagar. 

Observe no enunciado do lide os pronomes indefinidos, em “uma 

garota” e “um rapaz”, que revelam que o locutor-narrador (E2) exemplifica o 

comportamento de um grupo de pessoas manipuladas pelo sujeito ‘moda’, não 

de uma pessoa individualmente. 

Verifica-se também que o lide em análise é constituído, em uma visão 

macro, por duas estruturas adversativas, trata-se de casos de contrajunção 

(KOCH, 1998: 55), i.e., tem-se dois pontos de vistas opostos, conflituosos, são 

casos típicos de não adesão do locutor.  

No primeiro período adversativo do texto, “Uma garota morre de vontade 

de comer cachorro-quente e tomar sorvete, mas não come nada (...)”, tem-se 
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o operador argumentativo de conteúdo modal “mas” que instaura na cena 

enunciativa o locutor (E1), o responsável pelo enunciado, trazendo a ideia de 

que o fato posto é um contrassenso. A quebra de expectativa, através da 

contrajunção, consiste em um índice polifônico cujo pressuposto é: ‘tem 

vontade de comer, come’. Portanto, o normal seria comer o sanduíche e tomar 

o sorvete, não reprimir o forte desejo de comer. A ideia de absurdo é 

corroborada através do pronome indefinido “nada”, de valor modal, que traz 

outro pressuposto: ‘além de não comer o que gosta, não come outra coisa’. 

No segundo período adversativo do texto, “Um rapaz odeia fazer 

exercícios, mas passa horas na academia (...)”, nota-se a repetição da 

estrutura de oposição. Novamente tem-se um pronome indefinido, cuja função 

é ampliar, generalizar o sentido do termo referido, “rapaz”. Não é um fato 

isolado na sociedade, é um fato já abrangente no âmbito social: ‘o sacrifício 

pela forma perfeita é um comportamento geral’. 

A ruptura ideológica provoca o efeito de sentido de ‘ausência de 

autonomia’ das pessoas manipuladas pelo ‘sujeito moda’, no que se refere às 

suas próprias vontades: “uma garota, jovem, morre de vontade de comer (...) 

mas não come; um rapaz odeia malhar, mas passa horas na academia”. 

Nota-se que os ‘fortes desejos’ são designados por expressões verbais 

de grande força ilocucional, conteúdo modal: “morrer de vontade de comer” 

e “odiar malhar”. Nesse sentido, as vontades, ‘o desejo’ e ‘o não desejo’, 

marcam a presença da modalidade deôntica e revelam a 

repressão/manipulação a que se submetem os jovens a si próprios e o motivo, 

a finalidade da privação: ‘atender ao apelo da moda, da vaidade’. 

É perceptível o eco dessas duas orações acima, tratando-se ambas de 

discurso indireto livre: “porque quer que lhe caia bem uma calça de cintura 

baixa que acabou de comprar” e “só para ter um corpo malhado (...)”. No 

primeiro caso, mesclam-se as vozes de dois sujeitos: a do locutor-narrador (E2) 

e a do discurso da moda (E3) e, por extensão, das pessoas escravizadas pela 

moda. No segundo, há uma identificação entre as vozes do locutor-narrador do 
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texto (E2) e do “bom senso” (E4), representado por um grupo de pessoas mais 

conservadoras. 

A palavra denotativa “só” equivale a “somente” (CAVALIERE, 

2009:117) e é responsável pela carga argumentativa da tese de que ‘a moda 

escraviza a sociedade’; ao passo que insere um pressuposto: ‘O jovem, que 

odeia exercícios, não deveria passar o dia todo na academia somente para ter 

um corpo malhado e ser elogiado pelas garotas’. Observa-se também uma 

conotação emocional, um tom de ‘indignação’, impresso pelo “só”, que 

ressalta a discrepância entre o não querer (odiar exercício) e o fazer (ceder à 

moda): é “o preço de estar na moda”. 

Em ─ “Afinal, quem é que manda no nosso corpo e em nossas 

vontades? Que valores são esses que, quando menos percebemos, 

começamos a incorporar?” ─ tem-se um advérbio modal “Afinal” de caráter 

resumitivo, conclusivo, que traz consigo todo o conteúdo anteriormente 

expresso, nesse contexto, de forma a confrontar o interlocutor o qual é inserido 

no discurso através das marcas de 1ª. pessoa do plural: “nosso”, “nossas”, 

“percebemos” e “começamos”. Assim, o locutor traz uma nova representação 

ao cenário, (E5) é o grupo formado pelos alunos-leitores do livro, no qual ele se 

inclui também, de maneira a estabelecer um diálogo com eles com o intuito de 

aproximar-se para provocar-lhes uma reflexão a respeito do assunto “moda” e 

o domínio que esta exerce sobre a sociedade. Ao lançar as perguntas no final 

do enunciado, admitindo também a sua suposta vulnerabilidade com referência 

à “moda”, o locutor consegue projetar, ele próprio e o leitor (a) no ambiente do 

“bom senso”, tem-se, portanto, E5 (locutor + leitor + bom senso). Constata-se, 

enfim, ‘Se o “locutor” também é seduzido pela moda como eu (interlocutor), 

por que eu também não posso repensar melhor antes de incorporar um valor 

para a minha vida?’ Observa-se aqui um conteúdo subentendido, o locutor 

deixa o leitor concluir a partir do enunciado. 
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T2 – O olhar dos outros 

 

Um garoto usa roupas pretas e franja caída na testa no estilo “emo”. 

Sua amiga usa um “piercing” no umbigo e calça jeans cheia de buracos. 

Outra usa coturnos, minissaia e camiseta. Um rapaz começou com uma 

pequena tatuagem no ombro, mas agora cobriu todo o braço direito e já está 

pensando em fazer algo nas costas. 

Afinal, será que o nosso corpo está virando um outdoor? 

 

QUADRO – T2 O olhar dos outros  (E1 - locutor) 

Orações coordenadas independentes 

Um garoto usa roupas 
pretas e franja caída na 
testa no estilo “emo”. 

 

E2- locutor-narrador 

Sua amiga usa um 
“piercing” no umbigo e 
calça jeans cheia de 
buracos. 

E2- locutor-narrador 

Outra usa coturnos, 
minissaia e camiseta. 

 

E2 – locutor-narrador 

Oração coordenada 
assindética 

Oração coordenada 
sindética adversativa 

Oração coordenada 
sindética aditiva 

 

Um rapaz começou com 
uma pequena tatuagem 
no ombro, 

E2- locutor-narrador 

 

mas agora cobriu todo o 
braço direito 

(contrajunção – caso 
de não adesão do 
locutor) 

E1- locutor  

 

e já está pensando em 
fazer algo nas costas. 

E1- locutor 

Oração subordinada adverbial final de todo o lide 

Afinal, será que o nosso corpo está virando um outdoor? 

E3 – (nós = locutor, aluno-leitor e bom senso) 
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O lide “O olhar dos outros” precede o artigo de Ivan Angelo, publicado na 

Revista Veja SP, em 23\03\2005, “Corpos desenhados”, que discute a questão 

do modismo e do estigma que está sobre a pessoa tatuada. A chamada 

escolhida põe em cena o enunciador, o locutor (E1). Sinaliza claramente para 

‘a preocupação com o que a sociedade vai pensar’, com a crítica ou 

preconceito. Diante de uma sociedade tradicional, que ainda resiste, reprova e 

discrimina a tatuagem. É como se ouvíssemos o sussurro (conteúdo 

subentendido): ‘Cuidado, você está sendo filmado!’, ‘Observe o olhar dos 

outros’. 

O texto de abertura, como se observa, é formado inicialmente por 

orações independentes, que começam com os pronomes “Um” (indefinido), 

“Sua” (possessivo) e “Outra” (demonstrativo), de forma a trazer uma 

enumeração de características de grupos punks e suas variantes como, o 

skinhead. O uso dos pronomes, com essa função de enumerar, serve à 

generalização do sujeito ‘jovem’, ao passo que demonstra o quanto a moda 

está disseminada na sociedade. 

 A repetição da forma verbal “usa” confirma o caráter descritivo do 

enunciado, de maneira que o léxico constrói a imagem ‘dos diferentes jovens 

punks’: roupas pretas, franja caída, piercing no umbigo, jeans com buracos, 

coturnos, minissaias, camiseta e tatuagem. Além disso, a repetição três vezes 

do verbo “usar”, respectivamente na 1ª., 2ª. e 3ª. orações do lide, marca a 

presença de um locutor-narrador (E2) e enfatiza a ideia do modismo: ‘é usual, 

está na moda’.  

Atente-se para o período seguinte: “Um rapaz começou com uma 

pequena tatuagem no ombro, mas agora cobriu todo o braço direito e já está 

pensando em fazer algo nas costas”. Veja como é construído o efeito de 

sentido de ‘ausência de limites’, ‘a falta de controle’, ‘a influência desenfreada 

da moda’: O jovem começou (passado) com uma pequena tatuagem, agora o 

desenho tomou todo o braço (presente) e já está pensando em outra tatuagem 

(futuro). A estrutura, contada pelo locutor-narrador (E2), revela a forma como o 

modismo vai exercendo domínio sobre os jovens e destaca a não adesão do 
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locutor (E1), primeiramente através do operador argumentativo “mas” que 

marca a presença de uma contrajunção e, em seguida, através do operador 

“e”, que retoma a conjunção adversativa. 

É relevante observar que o jovem da oração marcada pela conjunção 

adversativa, já não é o mesmo da oração anterior: o primeiro ainda era 

discreto, tímido talvez, ‘tinha ainda o controle sobre a situação’; porém o 

segundo fora ‘fisgado’ pelo sujeito ‘moda’. Em seguida, o “já” é o marcador 

temporal, palavra denotativa, que traz em si mais uma ideia de mudança, 

nesse contexto, anuncia o ‘último’ estágio a que chegou o jovem: o domínio 

total, a falta de senso, ‘o desequilíbrio’. Portanto, a gradação — tatuagem 

pequena (ombro), grande (braço) e ‘enorme’ (costas) pressupõe a discrição, o 

costume e o exagero. 

Uma reflexão é posta através do operador argumentativo de conteúdo 

modal ‘afinal’: “Afinal, será que o nosso corpo está virando um outdoor?” O 

termo traz a ideia de fechamento, conclusão e, ao mesmo tempo, parece 

chamar o interlocutor a interagir. O uso da 1ª. pessoa do plural (nós) aproxima 

o leitor do locutor e do ‘bom senso’, colocando-os na mesma categoria, E3 

(leitor + locutor + bom senso). O locutor, ao se incluir no discurso “nosso 

corpo”, conquista a simpatia do jovem leitor, quebrando qualquer tipo de 

resistência à sua opinião: ‘o corpo tatuado parece um outdoor’. O conteúdo 

está pressuposto através da pergunta, que é uma estratégia para provocar 

reflexão e através da expressão modalizadora “virando um outdoor”. O 

verbo denota a mudança de estado do ser humano e o substantivo define o 

objeto no qual ele se transformou. 

Assim, o questionamento conclusivo confirma a ideologia pressuposta 

no âmago do lide: ‘Será que o ser humano deixou de ser uma pessoa e se 

tornou um objeto, um outdoor?’, ‘Um objeto da moda, manipulado por esse 

sujeito mídia, moda? Na realidade a pergunta está mais para uma afirmativa. É 

uma estratégia, como já se observou, para não criar uma resistência à ideia 

lançada, cujo objetivo é convencer o interlocutor a não se deixar persuadir pela 

moda desenfreadamente, não perder o rumo, o bom senso.  



66 

 

Portanto, considerando o aspecto de que ‘o olhar do outro não é o teu 

olhar, jovem, isto é motivo suficiente de preocupação’. É como se ecoasse 

subliminarmente uma voz conselheira, um conteúdo subentendido. 

 

T3 – A dança das gerações 

 

De repente, pais jovens, que sempre se consideraram modernos e 

liberais, já não conseguem compreender a filha. As ideias, os valores, a 

linguagem, as roupas, o cabelo  ...  tudo parece estar tão distante ... Conflito de 

gerações? 

 

QUADRO T3 – A dança das gerações (E1 - locutor) 

Oração principal Oração sub. adjetiva explicativa 

De repente, pais jovens já não 
conseguem compreender a filha. 

E2 – locutor-narrador 

que sempre se consideraram 
modernos e liberais 

E2- locutor-narrador 

Oração independente 

As ideias, os valores, a linguagem, as roupas, o cabelo ...  (E2- locutor-
narrador) tudo parece estar tão distante ...  (E3) 

E3 – Discurso indireto livre (voz do locutor-narrador e dos pais em crise) 

Oração independente 

Conflito de gerações? 

E1 = locutor se dirige ao aluno-leitor. 

 

O título do lide chama a atenção, uma vez que traz consigo a metáfora 

“dança” em lugar do termo ‘conflito’ das gerações. É a presença do locutor 

(E1), que consegue o efeito de atenuar paradoxalmente o choque que existe 

entre as gerações: dança é algo agradável, suave, harmônico, em sentido 

contrário, conflito é um termo que denota algo desagradável, desgastante, 
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confrontador. O lide em análise serve de guia para a crônica de Luís Fernando 

Veríssimo “Pais”, que trata do ‘anseio’ de os pais levarem suas filhas ao altar 

face às formas mais modernas de ‘casamento’. 

O marcador adverbial temporal ‘de repente’ abre o texto trazendo a 

força do impacto que o passar do tempo provoca nos seres humanos, no caso 

específico: entre pais e filhos. Eles criam os seus filhos e quando pensam que 

não  ...  a nova geração já decide e escolhe por ela própria. 

Nesse primeiro período, o locutor-narrador (E2) traz à cena os pais, que 

surgem no enunciado de forma modalizada pelos termos “jovens”, “modernos” 

e “liberais”, o que provoca, nesse contexto, o efeito de celeridade temporal: 

‘os pais ainda são jovens e as mudanças chocam!’ 

A expressão “já” surge para estabelecer e enfatizar a quebra no que se 

refere à compreensão entre pais e filhos. O estranhamento entre as gerações 

fica mais evidente através da oração adjetiva: “que sempre se consideraram 

modernos e liberais”. O modalizador “sempre” imprime a ideia de continuidade 

no tempo da postura de jovialidade dos pais, o que ressalta a decepção, a 

frustração dos pais a respeito das diferenças no modo de pensar, vestir etc. 

dos seus rebentos. 

É importante notar que a estruturação do lide — orações independentes, 

soltas — constrói o conteúdo ideológico do enunciado: a ruptura, o 

distanciamento, a falta de entendimento entre os ‘entes próximos’. 

O segundo período é iniciado pelo locutor-narrador (E2), que apresenta 

os fatores que desencadeiam as crises entre os familiares. A forma também 

reforça a ideia de distanciamento, visto que há uma enumeração seguida de 

reticências: “As ideias, os valores, a linguagem, as roupas, o cabelo...”.  

Em “tudo parece tão distante ...” verifica-se a presença do discurso 

indireto livre (DIL), evidenciando a voz do locutor-narrador e dos pais 

angustiados  pelo problema(E3). O locutor (E1), responsável pelo discurso, 

consegue criar o efeito de realidade. Também é ressaltado o efeito de 

intensidade no afastamento das duas gerações, há uma quebra no 
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relacionamento que é deflagrada por meio da modalização do pronome 

indefinido e do advérbio “tudo” e “tão”. 

Um modalizador epistêmico, que se refere aos graus do possível, 

surge como um importante mecanismo de persuasão. Em “tudo parece estar 

tão distante...”, o verbo epistêmico “parece” argumentativamente tem mais 

força de convencimento do que uma afirmação categórica. Dessa forma, a 

certeza do distanciamento entre as gerações já foi construída no texto. 

Observe-se que, ao simular a incerteza “parece”, equivalente epistemicamente 

a não-verdade, o locutor (E1) consegue criar um efeito de verdade maior no 

seu enunciado, porque cogita a possibilidade de o fato ser apenas uma 

impressão, é a estratégia de não afirmar categoricamente um fato como 

verdade. Entretanto, o contexto constrói o tempo todo a ideia de 

distanciamento entre os pais e a prole. 

A pergunta, encerrando o lide, representa o locutor (E1), que lança uma 

pergunta de forma categoricamente direta e objetiva ao interlocutor. A questão 

interrompe o fluxo de pensamento (DIL) de E2, locutor-narrador e E3, voz dos 

pais, surpreendendo o aluno-leitor, que é levado a sair da posição de 

expectador para a posição de agente que pensa, reflete e responde. A 

pergunta na finalização do texto serve de importante recurso polifônico que 

provoca o leitor a responder, a interagir: ‘[Será] um conflito de gerações?’ 

Consiste em uma estratégia de envolvimento do leitor. 

 

QUADRO GERAL – UNIDADE II - AMOR 

           Cap. 1: T4 – A conquista do amor impossível 

- (t1) Felicidade Clandestina 

            Cap. 2: T5 – O milagre do amor 

- (t1) O amor por entre o verde 

     Cap. 3: T6 – O outro: um outro amor 

- (t1) Os Estatutos do Homem (Ato Institucional Permanente)                   
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T4 – A conquista do amor impossível 

 

Quando falamos em amor, sempre pensamos no amor à pessoa amada, 

ou no amor a pais, irmãos, familiares e amigos. Mas pode o ser humano 

apaixonar-se com a mesma intensidade por um objeto ou por um hábito? 

E o que fazer quando esse sentimento é confrontado com sentimentos 

como a crueldade e a perversidade? 

 

QUADRO T4 – A conquista do amor impossível (E1- locutor) 

Cenário 1 – amor entre 
um casal 

Oração Sub. Adv. 
Temporal \ O. principal 

Cenário 2 – amor 
familiar e de amizade 

Oração coord. 
Alternativa, que  compõe 
a O. principal 

Cenário 3 – amor por um 
objeto ou hábito 

Oração coord. 
Adversativa do bloco 
anterior 

Quando falamos em 
amor, \  

sempre pensamos no 
amor à pessoa amada, 

E2 – nós (locutor-
narrador e leitor-
aluno) são levados a 
se imaginar na 
situação.  

ou [pensamos] no amor 
a pais, irmãos, 
familiares e amigos. 

Ou – marca que retoma 
o E2. 

Mas pode o ser humano 
apaixonar-se com a 
mesma intensidade por 
um objeto ou por um 
hábito?  

E1 – o locutor, dirigindo-
se ao interlocutor.  

E o que fazer quando esse sentimento é confrontado com sentimentos como 
a crueldade e a perversidade? 

E1 (o locutor traz à existência o conflito amoroso através de um 
antagonista) 

 

 

O lide acima tem o objetivo de preparar os leitores para a leitura da 

crônica “Felicidade Clandestina”, de Clarice Lispector, que trata da experiência 

apaixonada da autora com o livro, o hábito da leitura. Desse modo, no sentido 
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de despertar o interesse, a curiosidade do aluno-leitor, cuja idade gira em torno 

de 14 anos, o locutor (E1) escolhe a chamada “A conquista do amor 

impossível”, que remete o estudante a uma área de seu interesse: o amor, o 

namoro. Os modalizadores “conquista” e “impossível” tornam o texto ainda 

mais atraente, já que ao tema ‘amor’ é acrescentada uma pitada de emoção, 

desafio.  Não é só uma conquista, é uma conquista de algo ‘difícil’, implica 

‘lutas’, ‘confrontos’. 

 Ao analisar o texto do lide de forma global, verifica-se a presença de três 

cenários de amor: cenário 1, que traz à cena o amor entre duas pessoas, um 

casal (E2 –  o locutor-narrador e o leitor-aluno, são levados a se imaginar no 

contexto do lide); o cenário 2, que se refere ao amor entre familiares e amigos 

(E2 – o locutor-narrador e o leitor são levados a pensar no amor a familiares. 

amigos) e o cenário 3, que trata do tipo de amor que será tematizado no 

momento posterior do livro didático: o amor ao livro e à leitura, objeto e hábito. 

O locutor (E1) dirige-se ao leitor, sendo o conectivo “mas” a marca linguística 

que introduz a perspectiva desse enunciador. 

 Assim, o locutor-narrador (E2), no 1º. período do lide, “Quando falamos 

em amor, sempre pensamos no amor à pessoa amada,” traz à cena o amor 

entre duas pessoas, observe-se que o leitor é inserido na cena através da 

marca de 1ª. pessoa do plural. Evidencia-se assim de forma clara a intenção do 

locutor de transportar o jovem leitor ao mundo do amor romântico. Nesse 

sentido, o uso da 1ª. pessoa do plural surge ainda como uma estratégia de 

aproximação do leitor, consiste em um índice polifônico (E2 – nós, locutor-

narrador e leitor), cuja importância é fundamental para construir uma 

identificação entre o locutor e o leitor-aluno). 

O advérbio modalizador “sempre” carrega em si um pressuposto: 

‘Quando se fala de amor, em primeira instância, não há expectativa de se tratar 

de outro tipo de amor a não ser o amor entre duas pessoas’. Consegue, desta 

forma, estabelecer uma identificação mais consistente com o alunado, já que o 

tema em questão é um dos seus favoritos.  

 É construída uma espécie de gradação para inserir no enunciado o 

tema que será trabalhado no capítulo do livro didático: ‘como que para não 
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distanciar o aluno’. Desta forma, ao citar o amor aos familiares e amigos, 

anuncia ao seu interlocutor que o alvo não será o tema do namoro, ou do amor 

fraternal, será o tema do amor a um hábito ou objeto. Entretanto a sua 

‘frustração’ dura pouquíssimo tempo. Surge o operador argumentativo modal 

“mas” que exerce a sua função de ‘quebra de expectativa’: o modalizador cria, 

nesse contexto, uma nova expectativa para o leitor, que é posta através da 

pergunta: “Mas pode o ser humano apaixonar-se com a mesma intensidade 

por um objeto ou hábito?” 

Assim, o locutor (E1), ao lançar a pergunta, levou o seu interlocutor a um 

mergulho dentro de si próprio, reestabelecendo novamente a conexão com a 

emoção do namoro que é acionada no texto pela expressão modalizada 

“mesma intensidade”.  

 O modalizador “pode” faz alusão à capacidade no nível do ser ou do 

não ser, traz ao enunciado a modalidade alética, que trata do nível da 

existência das coisas: ‘Existe, pode existir paixão de um ser humano por um 

objeto ou hábito na mesma proporção?’ Há apenas duas respostas 

pressupostas: ‘sim ou não’. Contudo, existe aqui uma dissimulação da parte 

do locutor, porque na realidade apesar de ele apresentar o tema do amor a um 

objeto ou hábito, ele mantém o aluno o tempo todo na dimensão do amor 

romântico. Está subentendido, portanto: ‘sim, pode existir amor a um hábito 

na proporção do amor entre um casal’. O locutor consegue ‘impedir um não 

como resposta’, porque opera uma transferência de sentimentos da esfera 

desse amor pessoal para a esfera do amor a um hábito ou objeto. A expressão 

modalizadora “esse sentimento”, na pergunta seguinte que encerra o texto, 

comprova esse impedimento do leitor, visto que ‘esse sentimento’ é o 

sentimento de amor por um objeto ou hábito, já posto como verdade factual 

pelo locutor (E1). 

 Dessa forma, o locutor persuade o seu leitor-aluno de que ‘ele viverá a 

mesma emoção de um caso amoroso através da leitura da crônica “Felicidade 

Clandestina” ’, conteúdo subentendido.  

 Ao final, o enunciado recupera o interesse – que fora disperso apenas 

por um segundo - e a curiosidade do leitor, que são intensificados através dos 

substantivos modais “crueldade” e “perversidade”, presentes na oração 
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interrogativa que encerra o lide: “E o que fazer quando esse sentimento é 

confrontado com sentimentos como a crueldade e a perversidade?”  

A figura de um antagonista é inserida pelo locutor (E1) no final do texto. 

Ele é dotado de “crueldade e perversidade”, isto é, há também um vilão (ou 

vilã), ‘revela o locutor ao seu interlocutor’. O conteúdo é pressuposto através 

dos substantivos abstratos que representam um sujeito que é cruel e perverso. 

 O estudante, portanto, é remetido ao ambiente dos contos de fadas: 

aquele em que o amor parece impossível, mas tudo acontece de forma que, no 

final, há um final feliz! 

 Enfim, o lide tal como foi construído, provoca no leitor o efeito de 

sedução em relação à leitura posterior, ele é persuadido a viver a mesma 

emoção de um romance entre duas pessoas, através do amor entre uma 

pessoa e um hábito ou objeto. O locutor consegue atingir o seu aluno no nível 

do imaginário. 

 

 

T5 – O milagre do amor 

 

Estar numa festa cheia de gente e sentir-se só... 

Sair com os amigos para se divertir, mas ter a sensação de que falta 

alguma coisa para tudo ficar bem... 

O que será isso? Chatice, carência, autopiedade, solidão? 

Ou será a falta que nos faz uma pessoa, ainda desconhecida, perdida na 

multidão? 

 

 

QUADRO T5 - O milagre do amor (E1 – locutor) 

Orações coordenadas assindéticas Duas orações coordenadas 
adversativas e uma alternativa 
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Estar numa festa cheia de 
gente  

E2 – locutor-narrador 

e sentir-se só ... 

E3 – (DIL) – locutor-narrador e jovem 
angustiado 

Sair com os amigos [(oração 
principal da frase abaixo) 

para se divertir, ( oração sub. adv. 
de fim] 

E2 – locutor-narrador 

mas ter a sensação de que falta 
alguma coisa (oração principal da 
oração seguinte [ para tudo ficar bem 
... (oração sub. Adv. de fim) ] 

E3 - (DIL) – locutor-narrador e jovem 
angustiado 

O que será isso? Chatice, carência, 
autopiedade, solidão? 

 

E1 – locutor 

Ou será a falta [ que nos faz uma 
pessoa, ainda desconhecida, 
perdida na multidão? (oração sub. 
adjetiva restritiva) ]  

E1 – locutor (a marca “ou” retoma a 
estrutura oracional anterior) 

 

A chamada “O milagre do amor”, através do substantivo modal 

“milagre”, traz consigo a ideia de amor como algo sobrenatural, inexplicável, 

mágico, súbito. Anuncia a crônica “O amor por entre o verde”, de Vinícius de 

Moraes, pertencente a 2ª. fase do modernismo, que trata do amor na sua 

pureza, ingenuidade e fugacidade. No lide, observa-se estruturalmente a 

presença de duas contrajunções que pressupõem a contrariedade de 

sentimentos provocada pelo amor ou a necessidade dele, o seu aspecto 

conflituoso: no primeiro momento, a oposição é marcada pela conjunção “e”, 

com valor adversativo, um operador argumentativo modal cuja presença 

insere a ideia de perplexidade. Há uma quebra de expectativa, porém atenuada 

pela conjunção acolhida “e”. O contraditório de estar em uma festa, lugar de 

lazer, alegria, um ambiente com muita gente e sentir-se sozinho, solitário é 

expresso sobretudo pela locução adjetiva ‘ “cheia” de gente’ versus a palavra 

denotativa “só”. Ambas são dotadas de conteúdo modal, marcam a presença 

de dois extremos que constroem a ‘inquietude do amor’ ou ‘a necessidade 

dele’; no segundo momento, a oposição é registrada pelo operador 

argumentativo modal “mas” que estabelece uma quebra abrupta de 

expectativa, criando o efeito de sentido de frustração. 
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Nas duas orações coordenadas assindéticas, “Estar numa festa cheia de 

gente” e “Sair com os amigos”, observa-se a presença de um (E2), locutor-

narrador, que conta a saída dos jovens desejosos de diversão. 

Com referência à segunda parte, as orações adversativas, “e sentir-se 

só...” e “mas ter a sensação de que falta alguma coisa para tudo ficar bem...”, 

trazem à cena enunciativa E3 que corresponde à voz, o fluxo de pensamento 

do locutor-narrador e do jovem leitor que se descobre na ânsia de amar, 

solitário em meio à multidão. A contrajunção traz um conteúdo pressuposto: 

‘Ao sair com os amigos deveria haver diversão; não solidão. 

Os dois períodos que encerram o lide formam um bloco típico de 

construções argumentativas: dissimula-se uma alternativa de resposta 

(penúltimo período), para depois, na construção linguística seguinte, apontar o 

conteúdo iniciado pela conjunção “ou” como verdade factual: “O que será 

isso? Chatice, carência, autopiedade, solidão?”, “Ou será a falta que nos faz 

uma pessoa, ainda desconhecida, perdida na multidão?”.  

Assim, mais uma vez o locutor (E1) incita os interlocutores, o alunado a 

pensar... a responder às perguntas. Os termos com conteúdo modal negativo 

(chatice, carência, autopiedade, solidão) apresentam respostas que não se 

identificam com o locutor e o aluno, já que implicam certa ‘ranhetice’. Já a 

resposta final apresenta o vazio de quem anseia pelo amor como um fato 

natural para todo ser humano.  

O locutor consegue o efeito de aproximação do enunciatário com o uso 

do pronome de primeira pessoa “nos”. Ele atrai o leitor adolescente em um 

processo de identificação, ambos possuem o desejo de amar: ‘É como se o 

leitor fosse colocado lado a lado do locutor (E1), como um amigo íntimo que 

compartilha das suas mesmas emoções’. Enfim, o texto seguinte ‘trata 

justamente de amor (...)’ e assim está o conteúdo subentendido, a serviço da 

sedução.  
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T6 – O outro: um outro amor 

 

Num mundo como o nosso, regido por guerra, terrorismo, competição e 

individualismo, será que ainda há espaço para a utopia? 

Será que ainda há espaço para o sonho de pacifistas, religiosos, 

educadores, poetas enfim, idealista de todo tipo cuja vida é um exemplo de 

doação ao outro, de opção pela alteridade? 

 

QUADRO T6 – O outro: um outro amor (E1- o locutor) 

Cenário - (Adjunto adverbial de lugar) Orações sem sujeito + predicado 
verbal + objetos direto 

Num mundo como o nosso, regido 
por guerra, terrorismo, competição e 
individualismo,  

será que (expletivo) 

[ainda há espaço para a utopia?] 
Oração sem sujeito \ VTD + OD 

E1 – locutor 

 Será que [ ainda há espaço para o 
sonho de pacifistas, religiosos, 

educadores, poetas enfim, idealista 
de todo tipo cuja vida é um exemplo 
de doação ao outro, de opção pela 
alteridade? ] Oração sem sujeito + 

VTD + OD  

E1 – locutor 

 

O lide T6 possui uma chamada sugestiva: “O outro: um outro amor”. A 

mente do leitor-aluno é remetida imediatamente ao cenário do amor íntimo, na 

esfera do namoro, é impactado pela ideia de conflito amoroso, traição. O 

contexto, capítulo anterior, em que é trabalhado o tema do amor amoroso, 

corrobora com esse conteúdo subentendido. Desse modo, observa-se a 

intencionalidade do locutor de seduzir o seu interlocutor, provocar-lhe o 

interesse para a próxima leitura: o poema “Os Estatutos dos Homens (Ato 

Institucional Permanente)”, de Thiago de Mello, considerado um dos mais 
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representativos poemas da literatura contemporânea brasileira.  O título do lide, 

elaborado pelo locutor (E1) traz consigo também um referente “o outro”, 

significando o amor fraternal, que é um ‘outro tipo de amor’.  

O cenário é o mundo de hoje “o nosso”, atual, verifica-se aqui através do 

pronome possessivo de 1ª. pessoa do plural que o locutor (E1) insere o leitor 

no contexto. ‘O mundo é este em que vivemos: locutor e leitor’. 

Esse mundo é construído negativamente pelos modalizadores: 

“guerra, terrorismo, competição e individualismo”. Subentende-se: ‘Tem-se 

aqui um mundo desumanizado, regido pela violência, pelo egoísmo, 

manipulado pelo materialismo, pela força, o oposto ao amor fraternal’.   

Na questão posta, “Será que ainda há espaço para a utopia?”, verifica-

se a presença do expletivo “Será que”, que tem uma função modal, com o 

intuito de enfatizar o questionamento apresentado, bem como de aproximar o 

leitor, já que consiste também em uma marca de oralidade: “será que” é uma 

expressão usada por uma pessoa, o locutor (E1), que se dirige a outra (o leitor) 

de maneira informal. 

 O “ainda” é o operador argumentativo, com valor modal, que indica 

temporalidade e, nesse contexto, indica também dúvida sobre a possibilidade 

de se viver o que o locutor chama ‘utopia’, entendida no enunciado como o tal 

‘amor fraternal’. 

A estrutura continua a se repetir: “Será que ainda há espaço para o 

sonho de pacifistas, religiosos, educadores, poetas, enfim, idealistas de todo 

tipo cuja vida é um exemplo de doação ao outro, de opção pela alteridade?” O 

“será que” enquanto marca de oralidade aproxima novamente o leitor do 

enunciado e o “ainda” consiste, como no exemplo acima, em um modalizador 

cujo efeito de sentido é trazer a ideia de dúvida sobre o fato de haver espaço 

para o sonho de viver o amor fraternal, construído pelas expressões 

modalizadoras: pacifistas, religiosos, educadores, poetas, idealistas de todo 

tipo, exemplo de doação ao outro, opção pela alteridade. A estrutura em forma 

de questionamento induz o interlocutor a refletir sobre a questão apresentada, 
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despertando-lhe o interesse pelo texto a ser trabalhado no capítulo em pauta, 

que trata [do outro]: do outro tipo de amor, o amor fraternal.  

 

QUADRO GERAL – UNIDADE III - JUVENTUDE 

           Cap. 1: T7 – A permanente descoberta 

- (t1) Ser jovem 

            Cap. 2: T8 – A primeira vez 

- (t1) A primeira passeata de um filho 

     Cap. 3: T9 – O sentido das coisas 

- (t1) Para Maria da Graça                   

 

T7 – A permanente descoberta 

 

Ser jovem depende de pele, de idade, de ideias? Ser jovem se constata 

na certidão de nascimento ou no espírito de cada um? É possível ser jovem na 

infância e na adolescência? E na velhice? Será que todo jovem é realmente 

jovem na juventude? 

 

QUADRO T7 – A permanente descoberta (E1 – locutor) 

Estrutura sintática: orações justapostas (coordenadas assindéticas) 

Ser jovem depende de pele, de idade, de ideias? (E1 – locutor)  

Ser jovem se constata na certidão de nascimento ou no espírito de cada um? 

(E1 – locutor) 

É possível ser jovem na infância e na adolescência? E na velhice? (E1 – 
locutor) 

Será que todo jovem é realmente jovem na juventude? (E1- locutor) 
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 A chamada “A permanente descoberta” traz em si uma definição de 

“Juventude”, o tema desta Unidade 3, do livro em análise. O modalizador 

‘permanente’ evidencia que a jovialidade, na visão do locutor (E1), responsável 

pelo enunciado, é um processo dinâmico e contínuo no tempo.  

 O lide T7 é formado quatro questões diretas feitas pelo locutor (E1) ao 

aluno-leitor do livro didático. As perguntas envolvem um eu (locutor) \ tu (leitor), 

o que denuncia a estratégia de aproximação do enunciador (E1). No primeiro 

período, o leitor é instigado a refletir sobre o tema da juventude de uma forma 

geral: “Ser jovem depende de pele, de idade, de ideias?”. 

Já no segundo período, há um afunilamento do tópico, que é direcionado 

à natureza da jovialidade: ‘é física, cronológica ou mental, espiritual?’ Entende-

se que a forma como a interrogação foi construída, a sua arrumação e 

entonação, modaliza a oração, evidenciando que se trata de uma questão 

formulada estrategicamente por duas partes: a primeira trata de uma 

dissimulação de opção de resposta: ‘Ser jovem se constata na certidão de 

nascimento?’ E a segunda, iniciada pela conjunção alternativa “ou”, retoma a 

estrutura oracional anterior e insere o conteúdo apresentado como verdade 

factual, resposta à questão: “ou [ser jovem se constata] no espírito de cada 

um?” 

 A expressão modalizadora “É possível” refere-se a um predicado 

cristalizado que constrói a ideia de possibilidade alética, isto é, existe um 

questionamento no nível do ser que é ou não é, não pode ocorrer um meio-

termo. Assim, verifica-se que ‘É possível (ou não é) ser jovem na infância, na 

adolescência e na velhice’. A resposta à questão é do tipo ‘sim, sim ou não, 

não’ e o leitor já foi convencido desde a chamada a responder o ‘sim’  através 

do sintagma “permanente descoberta”, em que está subentendido: ‘ela (a 

descoberta, a juventude) começa, mas não termina, independe de idade’. 

 O enunciado se encerra com a questão, “Será que todo jovem é 

realmente jovem na juventude?”, que traz consigo no início o termo “Será que”, 

uma marca de oralidade, de aproximação do leitor. O advérbio modalizador 

“realmente” demonstra uma atitude do locutor (E1) a respeito do tema 
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juventude, tratando-se de uma qualificação cognitiva, ao passo que põe em 

xeque a questão da jovialidade como algo inerente à idade cronológica, de 

forma a descaracterizá-la no âmbito original do termo.  

 Assim, o locutor (E1) estabelece um processo de identificação gradativa 

entre o aluno-leitor e o texto que será tratado no capítulo em foco, “Ser jovem”, 

de Artur da Távola, que trata o tema como algo “dinâmico e espontâneo”: um 

estado de espírito. O lide leva o aluno a refletir sobre o conceito de jovialidade, 

induzindo-o a pensar em sintonia com a leitura posterior. 

 

 

T8 – A primeira vez 

 

“Você não pode ir sozinha porque ainda é muito nova!”; 

“Você não entende porque ainda é criança!”; 

“Você é grande demais para ser mimado desse jeito”. 

Quantas vezes você já ouviu frases como essas? 

Para algumas situações, somos jovens demais: para outras, somos 

velhos. 

Afinal, o que somos? 

 

 

QUADRO T8 – A primeira vez (E1- locutor) 

Polifonia – E2 – representa a voz do pai e\ou da mãe dos adolescentes  

(intertextualidade explícita – discurso direto) 

“Você não pode ir sozinha porque ainda é muito nova!” (E2); 

“Você não entende porque ainda é criança!” (E2) e (E3) - subentendida 
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“Você é grande demais para ser mimado desse jeito”. (E2)  

Quantas vezes você já ouviu frases como essas? (E1) – locutor 

Para algumas situações, somos jovens demais; para outras, somos velhos. 

E4 – (nós) locutor e aluno-leitor 

Afinal, o que somos? E4 (nós) locutor e aluno-leitor 

 

Na chamada “A primeira vez” é evidente a alusão que é feita à questão 

do sexo, do namoro, da intimidade, assunto que, como se sabe, desperta o 

interesse e a curiosidade dos jovens alunos, cujos hormônios estão em período 

de grande ebulição. O título é a isca trazida pelo locutor (E1) com o intuito de 

levar o aluno a ler o lide com uma expectativa positiva, preparando o seu 

‘espírito’ para a leitura posterior, da crônica “A primeira passeata de um filho”, 

de Lourenço Diaféria.  

O enunciado apresenta inicialmente três frases, em discurso direto, 

que representam a voz de (E2), os pais dos jovens adolescentes, dirigindo-se a 

eles individualmente. As frases são comuns e refletem o momento de vida dos 

jovens leitores. Em primeiro momento, o locutor da voz ao pai e\ou à mãe (E2) 

dirigindo-se a uma filha: “Você não pode ir sozinha porque ainda é muito 

nova!”. Observa-se a presença da modalidade alética através da expressão 

verbal “não pode ir”, que sinaliza para a incapacidade intelectual de a jovem, 

sair “sozinha”, é “nova”: ‘criança’. Essas expressões também são modais, uma 

vez que estão a serviço da construção da imagem da prematuridade. 

Em seguida, destaca-se outra ‘fala’ comum ao filho ou filha adolescente 

dita por (E2), entretanto o recurso polifônico contém uma outra voz 

subentendida, observe: “Você não entende, porque ainda é criança!” (E2). 

Verifica-se aqui que se trata de continuação de um diálogo, ocorreu que o 

jovem (E3) inconformado com a negativa disse “Eu não entendo!” (conteúdo 

implícito) e o pai\mãe (E2), retomando a sua fala, proferiu o texto acima. 

 Assim, o locutor (E1) representou a voz do pai ou da mãe 

explicitamente: “você ainda é criança!”, em que está pressuposto através do 
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“ainda”, neste caso um marcador concessivo, que ‘A jovem em breve deixará 

de ser criança, mas é criança naquele momento’. Tudo o que um adolescente 

não deseja ouvir; isto causa-lhe indignação! 

Depois, o discurso visa a atingir um jovem, do sexo masculino, é 

reproduzida a voz de um pai ou mãe (E2): “Você é grande demais para ser 

mimado desse jeito”. A exigência de uma postura mais adulta e responsável é 

cobrada do rapaz, referido como “mimado”, cuja aparência já não é mais de 

uma criança, ele é “grande demais”, expressão modalizada. Assim, o locutor 

através da polifonia constrói o cenário conflituoso em que vive o(a) jovem: 

ora é visto(a) como criança, ora é visto(a) como adulto(a), ao passo que 

consegue estabelecer uma identificação entre o enunciado e o leitor através 

da forma e conteúdo das frases, já que refletem a realidade dos adolescentes. 

O locutor (E1) dialoga com o aluno-leitor: “Quantas vezes você já ouviu 

frases como essas?” O aluno, que vive o dilema por ‘não ser nem criança, 

nem ser adulto’ imediatamente é agitado em seus pensamentos a responder: 

‘milhares de vezes’, ‘já perdi a conta’, ‘eu não aguento mais’, é a voz do(a) 

jovem, conteúdo subentendido. O sentimento de indignação envolve o leitor, 

que se sente compreendido pelo locutor (E1). 

A última parte do lide é marcada pela presença da 1ª. pessoa do plural: 

“Para algumas situações, somos jovens demais; para outras, somos velhos. 

Afinal, o que somos?’. O uso do “nós” surge para reforçar o processo de 

identificação entre o leitor e o locutor, que antes ganhou a sua simpatia 

através do conteúdo do enunciado: ‘o conflito entre o ser e não ser adulto’. O 

drama é refletido através da palavra denotativa aditiva “demais” que, por 

inferência se deve repetir: “jovens demais” ou “velhos demais”, cujo efeito é o 

estado de indefinição: ‘ser ou não, eis a questão!’ 

 A situação desconfortável antes vivida pelo adolescente é, agora, 

também vivenciada pelo locutor, que se projeta na mesma posição do jovem.  

‘Nós’ é o sujeito (E4), locutor e jovem leitor, consegue-se o efeito de 

cumplicidade com o aluno. O “afinal”, um operador argumentativo com ideia 

de conclusão, evidencia um tom de indignação para encerrar o enunciado, em 
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forma de provocação.   ‘Como se fosse uma cobrança aos pais: “Afinal, o que 

somos?”. É sugerido um certo ‘dever de resposta dos pais aos jovens’, para 

eles saírem do estado de ‘não ser’ que tanto os angustia. Enfim, o locutor 

ganha definitivamente a adesão do seu leitor através do efeito de sedução no 

lide e o próximo passo, é a leitura do texto “A primeira passeata”. 

 

 

T9 – O sentido das coisas 

  

Quando nos tornamos adolescentes e sentimos a maturidade se 

aproximando, não sabemos ao certo o que o futuro nos prepara. 

Daí é comum surgirem perguntas como: 

“Quem eu vou ser?”, “Como eu vou ser?”, 

“Serei feliz?, “Saberei superar os problemas?” ... 

Será que não existe uma espécie de manual que explique como se 

tornar adulto sem dor? 

 

QUADRO T9 – O sentido das coisas (E1 – locutor) 

Quando nos tornamos adolescentes e sentimos a maturidade se 
aproximando, não sabemos ao certo o que o futuro nos prepara.  

(E2- nós - locutor e leitor-adolescente) 

Daí é comum surgirem [a nós] perguntas como: (E2 – nós – locutor e leitor) 

“Quem eu vou ser?”, “Como eu vou ser?”, (E3 – leitor-adolescente) 

“Serei feliz?, “Saberei superar os problemas?” ... (E3)  

Será que não existe uma espécie de manual que explique como se tornar 
adulto sem dor?  

(E1 - locutor)  
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 “O sentido das coisas” é o título escolhido pelo locutor (E1), que faz 

referência ao momento de formação ideológica dos alunos, visto que a 

adolescência é o momento das descobertas de ‘como é o mundo de fato’ e de 

‘como lidar com ele’: é a hora de perder a inocência e encarar a realidade. O 

lide tem por objetivo chamar a atenção do alunado para a crônica de Paulo 

Mendes Campos “Para Maria da Graça”, que trata desse processo de ‘deixar 

de ser criança e tornar-se adulto’, mostrando aspectos mais profundos no que 

se refere especialmente à dor, à decepção, ao sofrimento consigo próprio, com 

as pessoas, com o mundo. “Para Maria da Graça” é uma personagem fictícia 

que representa todos os jovens, portanto a crônica trata de assunto relacionado 

à existência dos alunos adolescentes, ao seu momento de vida.  

 O primeiro período foi construído em 1ª. pessoa do plural: “Quando nos 

tornamos adolescentes e sentimos a maturidade se aproximando, não 

sabemos ao certo o que o futuro nos prepara”. Observa-se de início que o 

locutor (E1) constrói sua identificação com o aluno, instaurando no discurso E2 

(nós), o locutor e o aluno-adolescente: ‘ele (o locutor, não é mais, mas...) sabe 

o que é ser adolescente, ele também já foi adolescente’, está pressuposto, 

por isso ele diz ‘nós’. O locutor trouxe um assunto que é a própria vivência do 

aluno: ‘o deixar de ser criança e ir se tornando adulto’. 

A modalidade epistêmica marca a segunda parte do período, “não 

sabemos ao certo” é a evidência do ‘não saber’ em relação ao futuro, o jovem 

está em um momento de muitas ‘incertezas’ a respeito do porvir: busca-se 

justamente ‘o sentido das coisas’. No segundo período, observa-se através do 

marcador temporal “Daí” a continuidade da fala anterior (E2): “Daí é comum 

surgirem [a nós] perguntas como: (...)”. 

Logo depois é inserida a voz, em discurso direto, dos leitores 

adolescentes (E3): “Quem eu vou ser?”, “Como eu vou ser?”, “Serei feliz?”, 

“Saberei superar os problemas?”. Verifica-se que todas as perguntas têm 

caráter existencial e refletem o interior do alunado em formação, de forma que 

mais uma vez está presente uma estratégia de identificação seja pelo uso da 

1ª.pessoa do singular, que projeta no discurso o “eu” aluno-leitor-adolescente, 
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seja pela temática que ecoa no coração angustiado do jovem. Através dos 

verbos  “serei” e “saberei”, na construção interrogativa, encontra-se presente  a 

modalidade epistêmica, marcando novamente o momento de incerteza do 

alunado no que se refere ao futuro. 

Para encerrar o texto, uma nova pergunta é lançada “Será que não 

existe uma espécie de manual que explique como se tornar adulto sem dor?” 

O “será que” é um expletivo com função de aproximação, marca da oralidade, 

de informalidade, de intimidade. A pergunta é proposta não para que o aluno 

responda, mas para sinalizar para o aluno-leitor que a resposta vem logo a 

seguir. A crônica de Paulo Mendes Campos é definida pelo locutor (E1), de 

forma subentendida, como o manual de como se tornar adulto sem dor. 

Assim, verifica-se de maneira global que o locutor (E1) faz o seguinte 

movimento no enunciado: a) lança o tema juventude, ‘o tornar-se adulto’; b) 

enfoca o dilema pelo qual o jovem passa, a crise concernente ao ‘sentido das 

coisas’; c) cria uma identificação com ele, seja pelo uso da 1ª.pessoa do plural, 

seja pelo conteúdo do discurso; d) provoca através das estratégias no 

enunciado o efeito de amizade. cumplicidade com o leitor, apresentando-lhe 

uma ‘solução’ para o seu ‘problema’: a leitura do texto seguinte: “Para Maria da 

Graça”. 

 

QUADRO GERAL - UNIDADE IV – NOSSO TEMPO 

           Cap. 1: T10 – Ciranda da indiferença 

- (t1) No trânsito, a ciranda das crianças 

                      Cap. 2: T11 – Cidade sitiada 

- (t1) Em território inimigo 

  Cap. 3: T12 - De volta para o presente 

- (t1) Carta do Pleistoceno 
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T10 – Ciranda da indiferença 

 

Em troca de algumas moedas, um menininho joga várias bolinhas para o 

alto com a destreza de um malabarista. Enquanto isso, uma menina se esmera 

para limpar o vidro dos carros com uma flanela suja, outro menino vende balas, 

e outro, limão. Qual futuro dessas crianças? 

 

QUADRO T10 – Ciranda da indiferença (E1- locutor) 

Estrutura sintática: 3 Períodos - um período simples, um complexo e outro 
período simples 

Em troca de algumas moedas, um menininho joga várias bolinhas para o alto 
com a destreza de um malabarista. (E2- locutor-narrador) 

Enquanto isso, uma menina se esmera para limpar o vidro dos carros com 
uma flanela suja, outro menino vende balas, e outro, limão. (E2- locutor –

narrador) 

Qual  [é] o futuro dessas crianças? (E1- locutor) 

 

 Na unidade IV, “Nosso tempo”, tem-se o lide “Ciranda da indiferença”, 

abrindo o Capítulo 1, de três capítulos, que constituem a unidade. Esse lide é 

criado pelo locutor (E1) para anunciar o texto “No trânsito, a ciranda das 

crianças”, de Ignácio de Loyola Brandão, que trata sobre o fato de as crianças 

passarem o dia todo nas ruas, nos sinais de trânsito, vendendo, pedindo ou 

‘limpando’ os vidros dos carros em troca de umas moedas na cidade de São 

Paulo. A opinião do enunciador, locutor (E1), a respeito do tema ‘trabalho 

infantil’ é evidente através do substantivo modalizador “indiferença”: é como 

o fato é tratado pelas autoridades, pela sociedade. Nada é feito de fato para 

impedir as crianças de passarem os dias nas ruas, largadas, sem cuidados, 

sem direitos. 

O locutor (E1) traça um paralelismo entre a chamada do lide, “Ciranda 

da indiferença”, e o título do texto do capítulo, “No trânsito, a ciranda das 
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crianças”. ‘Ciranda’, de forma geral, quer dizer ‘dança de roda infantil’, a dança, 

a brincadeira dessas crianças que perambulam nas ruas se resume 

principalmente a esse ‘trabalho infantil’ a que são submetidas pelos seus ‘pais’ 

ou ‘parentes’.  

 O enunciado do lide começa com a descrição de um locutor-narrador 

(E2), que retrata o pagamento que é dado às crianças que passam seus dias 

nas ruas: “algumas moedas”. A expressão modal resume tudo o que os 

infantes recebem diariamente no decorrer de sua infância.  Ressalte-se que é 

utilizado o processo de topicalização, “Em troca de algumas moedas” é um 

adjunto adverbial de finalidade que normalmente deveria vir no final da frase. 

Essa é uma informação de forte relevância e é, por isso, que o locutor-narrador 

(E2) a colocou em destaque. “Algumas moedas” representa o grande potencial 

dessas crianças sendo jogado fora. Com ‘as moedas’ as crianças ‘contribuem’ 

para a sua miserável alimentação ou, em alguns casos, com a sua inicialização 

no mundo das drogas. 

Observe-se que há uma enumeração que reflete a gravidade do 

descaso aos pequenos: “um menininho”, “enquanto isso, uma menina”, “outro 

menino” “e outro”. Não é, como se pode notar, um caso isolado, a expressão 

modalizadora “enquanto isso” faz referência à simultaneidade, trata-se de um 

problema de ordem geral que atinge vários estados e envolvem desde crianças 

menores, “menininho”, até os jovens. O talento do menino é destacado através 

do modalizador “destreza de um malabarista ao jogar as bolinhas”, entretanto 

a criança não é um malabarista, é um ‘talento desperdiçado’, ‘um potencial 

jogado fora’. Apesar de não se poder tirar uma conclusão fatalista a respeito de 

cada criança, o enunciado aponta para a ‘paga pelo serviço’, como já foi 

destacado: “algumas moedas”. 

A preocupação, o esforço de uma menina, ao limpar os vidros de um 

carro, é evidenciado através do verbo modalizador “esmerar-se” em: “a 

menina “se esmera para limpar o vidro dos carros com uma flanela suja”. E o 

fato de o trabalho, a dedicação da menina ter sido perdida fica ressaltado 

através do adjetivo modalizador relativo à flanela: “suja”. Nem a referência de 
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se realizar um serviço de limpeza correto fica registrada na história dessas 

crianças de rua. 

Em “outro menino vende balas, e outro, limão” mais uma vez é 

destacada a atividade laboral das crianças que é uma realidade, apesar da 

existência do “Estatuto da Criança e dos Adolescentes” (ECA), que registra no 

artigo 60: “É proibido qualquer trabalho a menores de dezesseis anos de 

idade, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos” [grifo nosso]. 

Ou seja, o pressuposto é de que não pode haver trabalho infantil. A criança 

tem direito a não ser explorada no trabalho, a ser cuidada em sua infância. 

Enfim, entra em cena, encerrando o texto, o locutor (E1), que se dirige 

ao aluno-leitor com o objetivo de levá-lo a uma reflexão sobre o assunto: “Qual 

[é] o futuro dessas crianças?”.  Observa-se inicialmente a omissão do verbo 

ser como um reflexo da oralidade. A pergunta feita diretamente ao aluno 

dispensa formalismos, estabelecendo o efeito de proximidade do leitor. Em 

seguida, verifica-se o referente “dessas”, que remete às crianças exploradas, 

cujo pagamento é “algumas moedas” em troca do seu ‘trabalho’. Fica 

subentendido que ‘não há um futuro’, nem qualquer perspectiva, enquanto o 

descaso e a indiferença continuarem prevalecendo no centro das cidades. 

  

 

T11 – Cidade sitiada 

 

No passado, durante as noites quentes, as pessoas ficavam sentadas 

em cadeiras, nas calçadas, jogando conversa fora com os vizinhos, enquanto 

as crianças brincavam soltas na rua. 

Hoje, pouco se conhece o vizinho, as pessoas preenchem suas noites 

com o barulho da TV, já não se brinca nas ruas. Que mundo é este em que 

vivemos? 
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QUADRO T11- Cidade sitiada (locutor – E1) 

Estrutura sintática: 2 Períodos - cada um possui 3 orações que se 
correspondem semanticamente na relação passado versus presente. Por 
último, uma oração interrogativa. 

Período composto por subordinação  

No passado, durante as noites quentes, as pessoas ficavam sentadas em 
cadeiras, nas calçadas, jogando conversa fora com os vizinhos, enquanto 
as crianças brincavam soltas na rua. (E2 – locutor-narrador) 

Período composto por coordenação 

Hoje, pouco se conhece o vizinho, as pessoas preenchem suas noites com 
o barulho da TV, já não se brinca nas ruas. (E2- locutor-narrador) 

Que mundo é este em que vivemos? (E3- locutor e aluno-leitor) 

  

 O locutor (E1), em seu lide “Cidade sitiada”, insere o tema da violência 

que assola os centros das cidades, assunto de que trata o texto do capítulo 2, 

“Em território inimigo”, de Affonso Romano de Sant’Ana. 

O enunciado estabelece um contraste entre o passado e o presente 

através da presença de um locutor-narrador (E2). Observe no quadro acima o 

1º. e 2º. parágrafos: “No passado” e  “Hoje”. Estes adjuntos adverbiais de 

tempo estão marcando duas épocas distintas: o tempo passado, que é 

construído positivamente, e o tempo presente, que é construído de forma 

negativa. Ambos referem-se às noites quentes e trazem a oposição: “as 

pessoas ficavam sentadas em cadeiras, nas calçadas jogando conversa 

fora com os vizinhos” versus “pouco se conhece o vizinho; as pessoas 

preenchem suas noites com o barulho da TV”. O verbo ‘ficar’ tem, nesse 

contexto, conteúdo modal porque indica permanência: as pessoas se 

sentiam tranquilas para relaxarem ‘sentarem, em cadeiras, nas calçadas’. O 

fazer dessas pessoas estava ligado também a um descanso, ‘jogar conversa 

fora’, papear, distrair-se. O adjunto adverbial de companhia “com os vizinhos” 

ressalta a oportunidade diária que as pessoas tinham de se relacionar, ter 

comunhão. 



89 

 

Por outro lado, ocorre o contrário no ‘nosso tempo’. Há um tom de 

lamento do locutor-narrador (E2) em “pouco se conhece o vizinho”. Ele 

poderia ter escolhido dizer, por exemplo: ‘as pessoas não ficam mais sentadas 

em cadeiras, nas calçadas’, em paralelismo formal com o período anterior, já 

que seu objetivo é estabelecer o contraste semântico. A forma de E2 dizer 

revela o intuito de ressaltar o distanciamento das pessoas. Observa-se que a 

modalidade epistêmica está presente trazendo a ideia de certeza a respeito 

do desconhecimento do vizinho, através do verbo em “pouco se conhece”, que 

traz um fato pressuposto: ‘a maioria dos vizinhos não se conhece’. A palavra 

denotativa gradativa ‘pouco’ é a responsável por evidenciar o 

desconhecimento entre as pessoas, tendo a função adverbial de modificar o 

verbo e, no nível semântico, de trazer o efeito de sentido de lamentação à 

frase. 

Na parte seguinte do período, “as pessoas preenchem suas noites com 

o barulho da TV”, o verbo “preencher”, de conteúdo modal, desvela a 

existência de um vazio interior que é preenchido não por uma programação na 

TV, mas pelo “barulho” que esse objeto emite. O modalizador ‘barulho’ revela 

a desconexão, a falta de envolvimento das pessoas em relação às 

programações. Percebe-se na realidade que as pessoas estão desconectadas 

umas das outras’, acabam sendo superficiais e a mídia, por sua vez, contribui 

para a ilusão de ‘conexão com o mundo’. 

Paradoxal essa última afirmativa, entretanto a era das redes sociais, 

Facebook e outros aplicativos, é marcada justamente pela aparência de 

conexão, ‘estar conectado equipara-se a estar diluído’, são muitos contatos 

externos, superficiais, em detrimento, muitas vezes, de ambientes familiares 

‘desfocados’ da finalidade real de formação do ser humano. A mídia simula o 

preenchimento da falta de envolvimento das pessoas. 

Quanto à ambientação das crianças também existe um forte contraste 

entre o passado e o presente: [pais conversavam] “enquanto as crianças 

brincavam soltas na rua”; agora, [há o barulho da TV], “já não se brinca nas 

ruas”. Em “brincavam soltas”, observa-se o conteúdo modal através do 
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adjetivo modalizador  “soltas”, em que se destaca a liberdade que as crianças 

tinham para o entretenimento, ‘não havia nenhuma ameaça’, está 

pressuposto. Em oposição “já não se brinca nas ruas”, está implícito que as 

ameaças são constantes. O “já” é um marcador modal, com ideia de mudança 

de estado, que sinaliza para o pressuposto: “antes se brincava nas ruas”. Daí 

o tom de lamentação do locutor-narrador (E2) pelos dias de hoje. 

Mais um enunciador é inserido no final do lide através do uso da 1ª. 

pessoa do plural ‘nós’, em: “Que mundo é este em que vivemos?”. E3 

representa o locutor e o aluno-leitor, que são aproximados porque 

testemunham do mesmo fato social: a violência na cidade. A pergunta convida 

o leitor a refletir sobre os dias atuais, sobre “este” mundo, o mundo em que as 

pessoas, em geral, vivem ‘aprisionadas’ com medo de sair à rua. 

Assim, o locutor criou duas imagens: a de um tempo bom, em que havia 

comunhão entre as pessoas e a de um tempo ruim “o nosso tempo”, em que as 

pessoas estão distanciadas pela força das circunstâncias sociais. 

Enfim, é interessante observar o efeito da constituição macrossintática 

dos dois períodos iniciais, que corrobora o conteúdo da análise feita. No 1º. 

período, “No passado (...) soltas na rua”, tem-se um período composto por 

subordinação, o que gera no texto um efeito de envolvimento, articulação, 

reflete a ideia de interação das pessoas umas com as outras. Por outro lado, 

no 2º. período, “Hoje, (...) não se brinca nas ruas”, tem-se um período 

composto por coordenação, o que, por sua vez, produz o efeito de objetividade, 

dinamicidade, distanciamento das pessoas como reflexo da violência urbana e 

influência da mídia, que contribui para a constituição dos relacionamentos 

superficiais. 

 

T12 – De volta para o presente 

 

Uma única descoberta científica, como o Projeto Genoma, que 

conseguiu mapear o código genético do ser humano, pode resumir séculos de 
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pesquisas e representar um salto para a humanidade. Na busca de explicações 

sobre o desconhecido, impõe-se uma pergunta: deve haver limites para a 

ciência? 

  

 

QUADRO T12 – De volta para o presente (E1- locutor) 

Texto dissertativo formado por dois períodos.  

Uma única descoberta científica, como o Projeto Genoma, que conseguiu 
mapear o código genético do ser humano, pode resumir séculos de pesquisas 
e representar um salto para a humanidade. (E1 – locutor) 

Na busca de explicações sobre o desconhecido, impõe-se uma pergunta: 
deve haver limites para a ciência? (E1 – locutor)  

 

 

 O lide “De volta para o presente” faz referência ao último texto do livro 

didático em análise. “Carta do Pleistoceno” é uma crônica que trata da questão 

dos limites éticos da ciência. O enunciado, objeto de estudo do capítulo 3, é de 

autoria de Marina Colasanti e tem por objetivo provocar uma reflexão a respeito 

da atitude científica de se recriarem espécies já extintas, como o mamute, por 

exemplo, a partir do seu DNA encontrado em fósseis do período pleistoceno, 

isto é, da Era Cenozoica, cerca de 3 milhões de anos atrás. A autora da crônica 

dá vida a um mamute que se investe como a figura personificada da própria 

indignação de sua espécie e questiona a ‘falta de sentido’ de se clonar animais 

já extintos por circunstâncias da própria evolução da natureza. 

 Nesse contexto, o locutor (E1), do lide, revela a sua opinião. Verifique 

que “De volta para o presente” refere-se a uma ‘viagem’ ao passado, em busca 

de conhecimento, a qual teve ida e ‘deve ter volta’, o conteúdo está 

pressuposto através da expressão “de volta” na chamada do lide.  

Observe-se o período que inicia o lide: “Uma única descoberta 

científica, como o Projeto Genoma, que conseguiu mapear o código genético 
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do ser humano, pode resumir séculos de pesquisas e representar um salto 

para a humanidade”. O locutor (E1), através da expressão modalizadora 

“uma única descoberta” destaca a potencialidade do exercício científico e está 

vinculada à locução verbal “pode resumir séculos de pesquisas”, que traz 

consigo a ideia de possibilidade epistêmica.  A construção linguística revela o 

quanto uma descoberta científica pode impactar uma geração e, em 

consonância com o efeito do aposto designativo e da oração adjetiva — “como 

o Projeto Genoma, que conseguiu mapear o código genético do ser humano” 

— consegue ilustrar, formar uma imagem real do que é construído 

anteriormente: ‘a ciência é impactante, revolucionária!’. 

Assim, o nome próprio “Projeto Genoma” afirma o projeto científico como 

uma realidade que existe e através do verbo no passado, em: “conseguiu 

mapear o código genético do ser humano”, traz consigo uma verdade factual, 

modalidade epistêmica: ‘a ciência realizou, realiza’, ‘traz a existência o que 

antes não existia’. Desse modo, é acionado ‘o potencial criador da Ciência’.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 Uma vez considerando esse ‘poder’ dos estudos científicos, o locutor 

(E1) lança um questionamento que encerra o lide: “Na busca de explicações 

sobre o desconhecido, impõe-se uma pergunta: deve haver limites para a 

ciência?” Desse modo, o locutor aponta para a existência de uma 

necessidade, modalidade alética, de se refletir quanto aos procedimentos 

científicos através do verbo “impõe-se”. Na forma verbal composta “deve 

haver” é notável a ideia de permissão: ‘será que tudo deve ser permitido para 

a ciência?’ 

 Enfim, a análise da chamada “De volta ao presente” e do enunciado do 

lide constrói um pressuposto e um subentendido: o pressuposto é “A ciência 

foi ao passado, descobriu-o” e o subentendido é ‘A descoberta não é para 

reconstruir o passado, ele deve permanecer lá, a descoberta deve ser usada 

para contribuir com o presente e o futuro’. 
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4. REFLEXÕES FINAIS 

  

Nesta pesquisa, em que foram estudados os modalizadores, os índices 

polifônicos, os pressupostos e os subentendidos, como mecanismos que 

deflagram as ideologias presentes nos lides, que abrem os capítulos do livro 

didático de 9º. ano, do Ensino Fundamental II, Português Linguagem, 

constatou-se  grande riqueza na exploração dos temas e no uso das 

estratégias argumentativas, visando ao envolvimento do interlocutor. Conforme 

estudado nos pressupostos teóricos desse trabalho, a argumentação está na 

língua, não existindo de fato discurso neutro, entretanto não se pode negar que 

um enunciador ao elaborar o seu enunciado estabelece objetivos em relação 

ao seu enunciatário e utiliza os meios discursivos de que dispõe, para 

conquistar a sua adesão em relação aos temas e ideologias presentes no texto. 

Desse modo, observou-se nos lides a presença de subtemas que 

construíram os temas previamente anunciados nas unidades I, II, III e IV do 

livro didático. Assim, dentro da unidade Valores, notaram-se em T1 os 

subtemas: (moda como agente manipulador, sacrifício pelo corpo perfeito, 

vaidade, manipulação das vontades, ausência de autonomia do indivíduo, 

indignação e vulnerabilidade humana a respeito da moda); já em T2, 

observaram-se os seguintes tópicos: (preocupação com a imagem pública, 

preconceito social, tatuagem, ausência de limites, influência desenfreada da 

moda, falta de bom senso, desequilíbrio e desumanização da sociedade em 

função da moda)  e em T3 (choque de gerações, conflito entre pais e filhos, 

modernidade dos pais, celeridade temporal e distanciamento entre pais e 

filhos). Dentro do tema geral do Amor estiveram presentes os temas 

específicos a seguir: em T4 (amor romântico, namoro, amor fraternal, amor a 

um objeto ou a um hábito, paixão e amor impossível); em T5 

(transcendentalidade do amor, solidão, inquietude do amor, frustração e ânsia 

de amar) e em T6 (conflito amoroso, traição, amor fraternal, amizade, violência, 

egoísmo, materialismo e alteridade). Na unidade Juventude, os subtemas 

presentes foram: em T7 (jovialidade e senilidade), em T8 (amor romântico, 

prematuridade, imaturidade, indignação, irresponsabilidade, indefinição do ser 
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e existência), em T9 (Existência, adolescência, imprevisibilidade da vida, 

insegurança, autorreflexão, maturidade e sofrimento). Enfim, na unidade, 

Nosso Tempo, os seguintes temas surgiram nos lides: em T10 (descaso com 

as crianças, trabalho infantil, exploração do menor e potencial desperdiçado); 

em T11 (violência urbana, amizade, vazio interior, superficialidade, medo, 

distanciamento do ser humano) e em T12 (tempo presente, avanço da ciência, 

limites da ciência). 

Logo, os temas e os subtemas que constituíram as unidades foram 

variados e levaram em conta as recomendações dos Parâmetros Curriculares 

Nacionais, i.e., buscaram propiciar uma reflexão sobre assuntos ligados a 

vivência social, de forma a contribuir para a formação do aluno, em especial 

como cidadão. Temas como, o trabalho infantil, a violência urbana e os limites 

da moda e da ciência são exemplos de assuntos que devem ser analisados 

individualmente com o objetivo de se buscar solução com equilíbrio e bom 

senso, visando ao bem comum.  

Em consonância, observou-se também que todos os lides, sem exceção, 

terminaram com algum tipo de pergunta, o que assinalou a nítida intenção de o 

locutor (E1) provocar no leitor uma reflexão sobre o conteúdo dos lides.   

Sobre a ocorrência de temas polêmicos, a hipótese levantada foi 

confirmada. Com referência ao lide T2, “O olhar dos outros”, houve uma 

sinalização sobre a existência de preconceito social a respeito da pessoa 

tatuada. O texto foi escrito predominantemente na forma descritiva e ‘sugeriu’ 

ao leitor ‘refletir sobre o assunto para não se deixar dominar pelo modismo 

desenfreado’.  

 Como se observou, também organizaram as unidades os temas 

transversais, de acordo com a faixa etária e o grau de interesse dos alunos, 

respectivamente, os temas “juventude” e “amor” atraíram a atenção do alunado 

de forma especial: o primeiro focou as dificuldades no processo de crescimento 

‘deixar de ser criança e tornar-se adulto’; o segundo centrou o olhar sobretudo 

no amor romântico, tema favorito da garotada. 

A propósito, foi muito interessante notar como o conceito de ideologia 

adotado nesta pesquisa — uma relação imaginária do indivíduo com a sua 

existência que se concretiza materialmente por meio de aparelhos e práticas — 
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foi propício para a compreensão da forma como o locutor usou o tema do amor 

romântico, como um importante mecanismo argumentativo para provocar no 

aluno-leitor o efeito de sedução, convencimento, interesse pela leitura 

posterior, a do texto da atividade do capítulo. Essa estratégia foi bem utilizada 

através da escolha das chamadas dos lides: na unidade II, amor: T4, A 

conquista do amor impossível; T5, O milagre do amor; T6, O outro: um 

outro amor e ainda, na unidade seguinte, Juventude: T8, A primeira vez. 

Observe-se que o único lide que anuncia um texto posterior, cuja temática 

principal é o tema do amor romântico é o T5. Portanto, os outros, T4, T6 e T8, 

representaram dissimulações do locutor (E1), que se utilizou de ‘iscas’ para 

atrair o interlocutor.  

A transferência de sentimentos e emoções do nível pessoal, relativos ao 

namoro, para a dimensão das outras temáticas, representou um adentramento 

no imaginário do jovem leitor, que algumas vezes foi literalmente confrontado, 

posto em posição de xeque-mate. Em T4, por exemplo, “A conquista do amor 

impossível”, o leitor foi atraído pela chamada, mas continuou envolvido pelo 

cenário do amor romântico e fraternal e embora o cenário do amor a um objeto 

ou hábito pudesse provocar-lhe certo desinteresse, o locutor (E1) plantou uma 

pergunta fortemente sugestiva que trouxe de volta ao interlocutor a emoção do 

amor romântico através da expressão modalizadora “mesma intensidade”. 

Nesta partida, a modalidade alética por meio do verbo “poder”, 

significando capacidade, em “Mas pode o ser humano apaixonar-se com a 

mesma intensidade por um objeto ou hábito?”, consistiu na peça do jogo que 

‘obrigou’ o leitor a chegar a uma resposta imediata. Esta, no entanto, só 

poderia ser positiva, porque a questão que encerra o lide não lhe deixou outra 

alternativa. Entretanto não se pode afirmar que houve força do tipo coercitiva, 

já que o aluno-leitor fora paulatinamente seduzido. Assim, em “esse 

sentimento”, ficou evidente a retomada de uma resposta positiva, já que a 

expressão representou ‘esse sentimento de paixão com a mesma intensidade’. 

Houve no final uma alusão ao ambiente de amor dos contos de fadas, o que 

aumentou o nível da expectativa da emoção. Logo, a emoção do amor venceu 

no jogo!   
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Como se viu acima, os lides T4, T6 e T8, apesar de não tratarem do 

tema do amor romântico mantiveram os enunciatários na esfera do 

relacionamento íntimo e até do sexo, seja através dos modalizadores de 

caráter icônico: “conquista”, “amor impossível” e “milagre”; seja através da 

presença de expressões já cristalizadas no contexto do romance, como: “o 

outro” e “a primeira vez”. 

Em uma análise aprofundada, detectou-se um comportamento do locutor 

(E1) através da construção ideológica dos lides T4, T6 e T8, que denotaram um 

julgamento, uma visão estigmatizada a respeito dos adolescentes no que se 

refere ao hábito da leitura, a assuntos da atualidade (guerras, necessidade de 

alteridade, amor fraternal) e a assuntos ligados a política e cidadania. Desse 

modo, ficou evidente a necessidade da busca de mecanismos para despertar o 

seu interesse e curiosidade do leitor.  

As análises das modalidades deôntica, epistêmica e alética, 

especialmente as duas últimas, revelam-se bastante ricas nos lides: Em T1, 

“morrer de vontade de comer” e “odiar malhar”, verificou-se a presença da 

modalidade deôntica, marcando a repressão\manipulação a que se 

submetem os jovens dominados pela ‘moda do corpo perfeito’. A modalidade 

epistêmica, marcando a ideia de possibilidade, certeza, esteve presente em 

T3, T9, T11 e T12, sendo bastante produtiva. Em T3, “tudo parece tão 

distante”, o “parece”, equivalente a não-verdade, operou a relativização da 

certeza já estabelecida pelo contexto, provocando o efeito contrário, o efeito de 

certeza maior do fato afirmado: ‘o distanciamento entre pais e filhos’. Em T9, 

essa modalidade surgiu duas vezes: primeiro em “não sabemos ao certo”, que 

evidenciou o não-saber relativo ao futuro, construiu o período de “incertezas” a 

respeito do porvir; segundo em “Serei feliz?”, “Saberei superar os problemas?”, 

que também passou a ideia de incerteza sobre o futuro. Em T11, “pouco se 

conhece o vizinho” traz consigo a ideia de certeza com referência ao 

desconhecimento da vizinhança. Neste caso, observou-se também o teor 

argumentativo da palavra denotativa gradativa “pouco”, que revelou no 

enunciado um tom de lamento do locutor com relação ao fato. Em T12, “uma 

única descoberta (...) pode resumir séculos de pesquisa”, observou-se ideia 

de possibilidade, ressaltando a força impactante, revolucionária dos estudos 
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científicos. A força argumentativa dos operadores argumentativos e das 

palavras denotativas mostrou-se bastante evidente na pesquisa. 

O operador argumentativo “mas”, por exemplo, instaurou no discurso 

uma contrajunção estabelecendo duas vezes quebra de expectativa em (T1). 

Em primeiro momento, construiu a ideia de contrassenso em “mas não comeu 

nada” e consistiu em um índice polifônico, trazendo o pressuposto de que ‘o 

normal seria comer’. Em acordo, o pronome indefinido “nada”, de valor modal, 

contribuiu para provocar o efeito de absurdo. Em segundo momento, o “mas” 

em “mas passa horas na academia” mais uma vez estabeleceu uma 

contrajunção: caso de não adesão do locutor. Enfim, a repetição da ruptura 

ideológica, ‘estratégia do mas’, em T1, construiu a ideia de ausência de 

autonomia das pessoas manipuladas pelo modismo. 

A estratégia argumentativa do “mas” esteve presente também em T2, 

contribuindo na construção do processo de domínio da moda da tatuagem (a 

falta de bom senso, o exagero, o desequilíbrio), em conjunto, o marcador 

temporal “já”, palavra denotativa fechou a formação dessa ideia de 

manipulação da moda. Em T4, o “mas”, além da função de ruptura, trouxe a 

existência uma nova expectativa: a de viver um caso de amor intenso, não 

com uma pessoa, mas com um objeto ou hábito (livro\leitura) e, por fim, em T5, 

a quebra abrupta de ideia, criou o efeito de frustração dos jovens que saem e 

sentem solitários em meio aos amigos. 

A palavra denotativa “já” além de aparecer em T2, surgiu também em 

T3 e T11, respectivamente, passando a ideia de distanciamento no 

relacionamento entre pais e filhos, através de “já não conseguem compreender 

a filha”, e passando a ideia de mudança de estado (os tempos de hoje, já não 

são como os de antigamente) e incutindo também, no discurso, um tom de 

lamentação do locutor em função da mudança dos tempos. 

Advérbio modal “afinal” encerrou os lides T1, T2 e T8 e, além de 

trazer ao enunciado a ideia de resumo, retomada de tudo que foi dito 

anteriormente, argumentativamente trouxe consigo a ideia de confronto: 

‘como se o interlocutor fosse pego de surpresa e impelido a responder 

repentinamente’. 
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A palavra denotativa “só” teve alto teor argumentativo no corpus: em 

T1, por exemplo, “só para ter um corpo malhado”, provocou efeito, de cunho 

emocional, construiu o senso de indignação pelo fato de haver um sacrifício 

tão grande na busca pelo corpo perfeito. Em T5, o “só” em oposição com o 

termo “cheia”, em “Estar numa festa cheia de gente e sentir-se só”, construiu o 

contraditório, a inquietude do amor, a frustração. 

O subentendido surgiu principalmente de duas formas distintas nos 

lides: ora, no início; ora no final do texto, arrematando o efeito de sedução que 

já vinha sendo processado através de outros mecanismos argumentativos. 

Dois exemplos ilustram bem esse uso: em T2, ocorreu a chamada “O olhar dos 

outros” que sinalizou para o subentendido: “Cuidado, você está sendo filmado!” 

(um suposto conselho do locutor); já em T1, ficou subentendido através da 

pergunta “Que valores são esses que, quando menos percebemos, 

começamos a incorporar?” a ideia de que: “se o locutor é seduzido pela moda e 

esta me aconselhando, porque também “eu”, leitor, não posso repensar os 

meus conceitos?”.  

O estudo da modalidade, de forma geral, demonstrou a produtividade do 

léxico, i.e., das palavras de caráter icônico, tais como: os verbos, os 

substantivos e os adjetivos na construção das ideias no texto.  

Quanto às projeções de pessoas na cena enunciativa, verificou-se: a 

presença de um locutor-narrador (em T1, T2, T3, T4, T5, T10 e T11), cuja 

função foi narrar, trazer situações ao enunciado.  A presença do discurso 

indireto livre (DIL), que serviu para dar voz a participantes do discurso, criou o 

efeito de realidade na cena. Identificou-se assim a voz: do locutor-narrador e da 

moda simultaneamente, do locutor-narrador e do bom senso (em T1); do 

locutor-narrador e dos pais angustiados (em T3) e do locutor-narrador e do 

jovem angustiado (em T5). Outras vozes foram trazidas ao lide na figura da 1ª. 

pessoa do plural (nós), designando o locutor, o aluno e o bom senso (em T2); 

(nós), referindo-se ao locutor-narrador e ao leitor-aluno (em T4 e T8). O 

discurso direto (DD) também foi produtivo nas análises, em T8 e em T9, 

respectivamente, trazendo: a voz dos pais dos adolescentes e do próprio 

adolescente (voz subentendida), e a voz do leitor-adolescente. 
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Especialmente destaque-se que o uso da 1ª. pessoa do plural (nós) foi 

bastante produtivo, criando o efeito de sentido de aproximação e de 

identificação entre o locutor (E1) e o aluno, ao passo que contribuiu também 

para o efeito de sentido de sedução do leitor. Desta forma, o locutor (E1) 

projetou-se nos discursos: em T1 (admitindo sua vulnerabilidade a respeito da 

moda), em T2 (conquistando a simpatia do aluno e quebrando-lhe a resistência 

à reflexão), em T4 (envolvendo o leitor na dimensão do amor romântico), em 

T5 (identificando-se com o leitor na necessidade de amar, pois já passara por 

essa angústia), em T6 (localizando-se no mesmo mundo que o leitor), em T8 

(criando o efeito de cumplicidade com o leitor em função da angústia ‘de não 

ser criança e não ser adulto’), em T9 (construindo o efeito de cumplicidade com 

o leitor na ‘crise de ser tornar adulto’) e em T11 (criando o efeito de indignação 

a respeito da violência urbana). 

Nesse elenco de atores, constataram-se também as projeções que o 

locutor (E1) assumiu, na tarefa de persuadir o alunado. A sua autoimagem 

(ethos) apresentou-se, portanto, de forma variada, contribuindo para o efeito de 

credibilidade no enunciado: (em T1), apresentou-se como um amigo de bom 

senso, que compartilha dos mesmos sentimentos e vulnerabilidades com 

relação à moda; (em T2), evidenciou um conselheiro; (em T3), instaurou na 

cena um apascentador; (em T4), trouxe para o leitor um amigo que ‘fala, 

entende de amor’, por outro lado, colocou-se também um conhecedor dos 

adolescentes dessa época; (em T5), pessoa experiente, conhecedora da ânsia 

de amar; (em T6), apresentou-se como uma pessoa conhecedora da realidade 

social e dos interesses dos jovens; (em T7), projetou-se como pessoa 

conhecedora do que é ser jovial; (em T8), revelou-se conhecedor da área de 

interesse do aluno, cúmplice, amigo; (em T9), passou a imagem de um amigo, 

cúmplice, ajudador; (em T10), projetou-se como um conhecedor das injustiças 

sociais e (em T11 e  T12), construiu-se, respectivamente, como um conhecedor 

do problema social e dos avanços científicos.  

Isto posto, concluiu-se que a pesquisa pode proporcionar um 

aprofundamento no que se refere à ANL, sobretudo relativo à temática da 

identificação das vozes no texto e dos implícitos (pressupostos e 

subentendidos), verificando a sua relevância para a construção do sentido. 
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Quanto à modalidade, retomar esse estudo, foi uma oportunidade 

enriquecedora para aprimorar os conhecimentos, incluindo a pesquisa sobre as 

palavras denotativas que, apesar de terem aparecido pouco no corpus, 

revelaram um alto teor de argumentatividade. 

Assim, realizaram-se as análises, cujas reflexões não se esgotam neste 

trabalho, tendo em vista o fato de o texto ter um caráter aberto a enfoques 

distintos. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



101 

 

5. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

ANDRADE. Maria Cláudia Ribeiro de. A modalidade nos discursos da mídia e 

do Sindicato dos Mestres Arrais como estratégia de construção da face. 

Trabalho de pesquisa realizado para o PIBIC/CNPq, sob a orientação da Profa. 

Dra. Cláudia Nívia Roncarati de Souza, UFF, 1998. [Biblioteca Central do 

Gragoatá, Uff]   Mimeo.  

ABREU, Antônio Suárez.  Curso de redação. 11ª.ed., São Paulo: Ática, 2000. 

AZEREDO, José Carlos de. Iniciação à sintaxe do português. 3a ed., Rio de 

Janeiro: Jorge Zahar, 1995. 

BAKHTIN, Mikhail. Marxismo e filosofia da linguagem – Problemas 

fundamentais do método sociológico da linguagem. São Paulo: Hucitec, 2006. 

BARBISAN, L.B.; TEIXEIRA, M. T. Polifonia: origem e evolução do conceito em 

Oswald Ducrot. Organon, UFRGS, Instituto de Letras: Porto Alegre, RS, v.16, 

n 32 e 33, 2002.  

BRITTO, Luiz Percival Leme. “Leitura e política”. In: A escolarização da leitura 

literária -  O jogo do livro infantil e juvenil. Belo Horizonte: Autêntica, 2001. 

CABRAL, Ana Lucia Tinoco. A força das palavras – dizer e argumentar. São 

Paulo: Contexto, 2010. 

CAVALIERE, Ricardo. Palavras denotativas e termos afins – uma visão 

argumentativa. Niterói: Editora da Universidade Federal Fluminense, 2009. 

CASTILHO, Ataliba Teixeira, de & CASTILHO, Célia. M. M. de. “Advérbios 

modalizadores”. In: ILARI, Rodolfo (Org.). Gramática do português falado - 

Volume II: níveis de análise lingüística. São Paulo: UNICAMP, 1992. 

CEREJA, Willian Roberto & MAGALHÃES, Thereza Cochar. Português 

linguagens. 6ª.ed., São Paulo: Atua, 2010. 



102 

 

CHARAUDEAU, Patrick & MAINGUENEAU, Dominique. Dicionário de análise 

do discurso. São Paulo: Contexto, 2008. 

CHAUI, Marilena. O que é ideologia. 30 ed., São Paulo: Brasiliense, 1989. 

CRESTANI, Luciana Maria. Aproximações entre semiótica greimasiana e teoria 

dos blocos semânticos. Disponível em: 

˂http://www.dacex.ct.utfpr.edu.br/11_luciana_crestani.htm˃. Acesso em 

outubro de 2010. 

DELANOY, Cláudio Primo. A inexistência do sentido literal das palavras pela 

visão da Teoria da Argumentação na Língua. Disponível em:  

http://www.edipucrs.com.br/Vmostra/V_MOSTRA_PDF/Letras/83457-

CLAUDIO_PRIMO_DELANOY.pdf] 

DUCROT, Oswald. O dizer e o dito. Campinas, SP: Pontes, 1987.  

______. Princípios de semântica lingüística. São Paulo: Cultrix, 1977. 

______. Provar e dizer: leis lógicas e leis argumentativas. São Paulo: Global 

Universitária, 1981. 

FERREIRA, Aurélio B. de Holanda. Novo dicionário Aurélio da Língua 

Portuguesa – Nova edição revista e ampliada. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 

1986. 

FIORIN, José Luiz. As astúcias da enunciação. São Paulo: Ática, 1996.  

GARCIA. Othon M. Comunicação em prosa moderna. 17a ed., Rio de Janeiro: 

Fundação Getulio Vargas, 1996.  

GNERRE, Maurizzio. Linguagem, escrita e poder. São Paulo: Livraria Martins 

Fontes Editora, 1985.  

Guia de livros didáticos: PNLD 2011: Língua Portuguesa. – Brasília: Ministério 

da Educação, Secretaria de Educação Básica, 2010. 

˂http://www.fnde.gov.br/programas/livro-didatico/guias-do-pnld/item/2349-guia-

pnld-2011-%E2%80%93-anos-finais-do-ensino-fundamental˃ 

http://www.dacex.ct.utfpr.edu.br/11_luciana_crestani.htm
http://www.edipucrs.com.br/Vmostra/V_MOSTRA_PDF/Letras/83457-CLAUDIO_PRIMO_DELANOY.pdf
http://www.edipucrs.com.br/Vmostra/V_MOSTRA_PDF/Letras/83457-CLAUDIO_PRIMO_DELANOY.pdf


103 

 

GUIMARÃES, Antonio Sérgio Alfredo. Preconceito e discriminação: queixas de 

ofensas e tratamento desigual dos negros no Brasil. São Paulo: Editora 34, 

2004. 

GUIMARÃES, Eduardo. Os limites do sentido – um estudo histórico e 

enunciativo da linguagem.  3ª.ed., Campinas, São Paulo: Pontes, 2005. 

ILARI, Rodolfo. “Sobre os advérbios aspectuais”. In: ILARI, Rodolfo (Org.). 

Gramática do português falado – Volume II: níveis de análise linguística. São 

Paulo: UNICAMP, 1992. 

KOCH. Ingedore  G. Villaça. Argumentação e linguagem. 4a ed., São Paulo: 

Cortez, 1996. 

______. Gramática do português falado – volume V.: desenvolvimentos. São 

Paulo: Unicamp, 2002. 

______. “O texto e a construção do sentido”. In: BRAIT, Beth & SOUZA-E-

SILVA, Maria Cecília (Orgs.). Texto ou discurso? São Paulo: Contexto, 2012.  

MOURA, Heronides Maurílio de Melo. Semântica e argumentação: diálogo com 

Oswald Ducrot Entrevista. Disponível em: 

http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0102-

44501998000100008&script=sci_arttext 

NEVES, Maria Helena de Moura. “A modalidade”. In: KOCH, I. G. V. (Org.) 

Gramática do português falado – Volume VI: Desenvolvimentos. São Paulo: 

UNICAMP, 1996. 

______, Gramática de usos do português. São Paulo: Unesp, 2000. 

______ “Imprimir marcas no enunciado. Ou: A modalidade na linguagem”. In: 

Texto e gramática. São Paulo: Contexto, 2011.  

PERELMAN, Chaïm e OLBRECHTS-TYTECA, Lucie. Tratado da 

Argumentação – a nova retórica. São Paulo: Martins Fontes, 2000. 

RABAÇA, C. A.; BARBOSA, G. G. Dicionário de Comunicação. 2ª. ed. [ver. e 

atual.]. Rio de Janeiro: Campus, 1978. 

http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0102-44501998000100008&script=sci_arttext
http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0102-44501998000100008&script=sci_arttext


104 

 

REBELLO, Adriana Leite do Prado (2008). O uso do imperfeito do indicativo 

pelo futuro do pretérito no ensino de português para estrangeiros. Niterói, UFF, 

Tese de Doutorado. [Biblioteca Central do Gragoatá, Uff] Mimeo.  

RÖRIG, Cristina. A enunciação na teoria da argumentação na língua. 

Disponível em: 

˂http://www.pucrs.br/edipucrs/IVmostra/IV_MOSTRA_PDF/Letras/72179-

CRISTINA_RORIG.pdf˃. Acesso em: julho de 2011. 

SANTA’ANA, Rivânia Maria Trotta; DIAS, Luiz Francisco. O dizer nas 

perspectivas de Austin, Grice e Ducrot. Disponível em: 

http://www.ichs.ufop.br/memorial/trab2/l416.pdf Acesso em outubro de 2011. 

SERRA, Paulo. Retórica e Argumentação. Disponível em: 

http://www.bocc.uff.br/pag/jpserra_retorica.pdf Acesso em outubro de 2011. 

VOGT, Carlos. O intervalo semântico. Contribuição para uma semântica 

argumentativa. São Paulo: Ática, 1977. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ichs.ufop.br/memorial/trab2/l416.pdf
http://www.bocc.uff.br/pag/jpserra_retorica.pdf


105 

 

ANEXOS 

 

 

Unidade I: Valores: 

T1- O preço de estar na moda  

T2 – O olhar dos outros 

T3 – A dança das gerações  

 

Unidade II: Amor: 

T4 – A conquista do amor impossível 

T5 – O milagre do amor 

T6 – O outro: um outro amor 

 

Unidade III: Juventude: 

T7 – A permanente descoberta 

T8 – A primeira vez 

T9 – O sentido das coisas 

 

Unidade IV: Nosso Tempo 

T10 – Ciranda da indiferença 

T11 – Cidade sitiada 

T12 – De volta para o presente,  
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