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Resumo 

A questão da contradição no ensino de língua portuguesa é tratada nesse trabalho a partir do 

gesto de se atribuir a Língua e Ensino o status de objetos paradoxais - formulação de Pêcheux 

que sustenta nossa investigação -, o que se dá sob o referencial teórico da História das Ideias 

Linguísticas (Auroux/Orlandi) em interlocução com a Análise do Discurso 

(Pêcheux/Orlandi). Enfatizamos com esse gesto a complexidade da produção de sentidos do 

sintagma ensino de língua portuguesa, formulação erigida por esses dois objetos paradoxais, 

que se constituem em posições antagônicas e interdependentes: Língua como fluidez e 

padrão; Ensino como libertação e reprodução. Investigamos aqui, as formas pelas quais essa 

contradição é materializada em crônicas disponibilizadas na internet, produzidas por 

escritores na mídia hegemônica entre 1998 e 2012 - período marcado por acontecimentos 

discursivos que reestruturam as matrizes de sentido sobre o ensino de língua portuguesa, em 

especial, pelo funcionamento discursivo da noção de variação linguística, a qual captura 

determinados aspectos da fluidez da língua, desestabilizando o sentido dominante de ensino 

de língua portuguesa. O lugar da mídia e do escritor nesse processo são inseridos pela noção 

de sobredeterminação, pelo qual enfatizamos a complexidade da constituição dos objetos 

paradoxais que analisamos; para isso, apresentamos uma revisão de princípios da Análise do 

Discurso e uma ligação entre esses princípios e o conceito de rizoma (Deleuze/Guattari). 

Partindo dessa ligação e considerando o caráter histórico da constituição desses sentidos, 

procuramos historicizar a relação entre o desenvolvimento das ideias linguísticas no Brasil 

e a criação de instrumentos educacionais que regulam o ensino da língua e, assim, lhe 

atribuem sentidos; apresentamos então formas de institucionalização, reformulação e 

ancoragem histórica desses sentidos. As análises que desenvolvemos apontaram, em 

especial, o funcionamento discursivo das construções adversativas como tentativas de 

estabilização de sentidos em disputa; marcas discursivas da constituição contraditória dos 

objetos analisados. As reflexões produzidas são, ao final, apresentadas como possibilidade 

de ancoragem para produções de sentidos que transbordem as práticas discursivas vigentes 

sobre o ensino de língua portuguesa. 

Palavras-chave: Língua. Língua Portuguesa. Ensino. Objetos paradoxais. História das 

Ideias Linguísticas/Análise do Discurso 

 



 

 

 

 

Abstract 

 

The issue of contradiction in Portuguese language teaching is treated in this work from the 

gesture of to assign to Language and Teaching the status of paradoxical objects - Pêcheux 

formulation that sustains our research, which takes place under the theoretical framework of 

the Linguistic Ideas History (Auroux/Orlandi) in dialogue with the Discourse Analysis 

(Pêcheux/Orlandi). With this gesture, we emphasize the complexity involved in meanings 

production of the phrase Portuguese language teaching, formulation erected by these two 

paradoxical objects, constituted by antagonistic and interdependent positions: Language as 

fluidity and standard; Teaching as freedom and reproduction. We investigated here the ways 

by which this contradiction is materialized in chronicles available on internet, produced by 

writers in mainstream media between 1998 and 2012 - a period marked by discursive events 

that restructured the matrix of meaning of Portuguese language teaching, especially by 

discursive functioning of what is meant by linguistic variation, which captures certain 

aspects of language fluidity and destabilizes the dominant sense of Portuguese language 

teaching. The place of media and writer in this process are entered by the concept of 

overdetermination, by which we emphasize the complexity of the constitution of paradoxical 

objects analyzed; for that, we present a review of the principles of discourse analysis and a 

link between these principles and the rhizome concept  (Deleuze/Guattari). Starting from 

this connection and considering the historical character of the constitution of these senses, 

we try to historicize the relationship between the development of linguistic ideas in Brazil 

and the creation of educational tools that regulate language teaching and thus give it 

directions, then we present forms of institutionalization, reformulation and historical 

anchoring of these senses. In particular, our analysis showed the discursive functioning of 

adversative constructions as attempt to control meanings in dispute: discursive marks of 

contradictory constitution of the analyzed objects. In the end, the produced reflections are 

presented as a possibility to anchorage of meaning production, overflowing the current 

discursive practices about Portuguese language teaching. 

 

Keywords: Language. Portuguese language. Teaching. Paradoxical objects. Linguistic ideas 

history/discourse analysis. 
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Apresentação 

 

 

Falar sobre a língua, seus usos e seus sentidos, é uma atividade comum para os 

membros de uma sociedade letrada. Muitos são os modos de produção e circulação de 

sentidos de língua, de forma que esses sentidos se diferenciam ao se ancorarem em posições 

discursivas distintas. Também diversos são os lugares que se instituem pela possibilidade de 

dizer sobre a língua, de determinar e indeterminar sentidos; assim se caracterizam as 

ocupações intelectuais, que se realizam nas formas de significar da língua: juristas, filósofos, 

pesquisadores, gramáticos, jornalistas, escritores, professores... sujeitos a quem é dado o 

poder (e o dever) de determinar modos de funcionamento da língua; concepções que se 

intercruzam em diferentes práticas sociais. 

É nessa tensa inter-relação de concepções, formuladas a partir de diferentes posições, 

que, neste trabalho, buscamos compreender como essa discursivização evoca uma rede de 

memórias, as quais têm na questão do ensino, um de seus principais nós:  A escola exerce 

uma função fundamental no processo de construção do imaginário de língua, e seu papel é 

reformulado em diferentes produções – seja para cultuar1 ou desconstruir suas práticas. Por 

sua vez, essas práticas sociais, baseadas no dizer sobre a língua, estão presentes no 

imaginário escolar que determina a língua que deve ser ensinada, a língua que deve ser 

praticada, e a legitimidade de suas manifestações. Trata-se de uma constituição mutuamente 

reflexiva, cujas origens não se encontram nem nos sujeitos, nem nos objetos, nem nos meios 

de circulação, como pode sugerir a intuição do falante, mas na própria historicidade que 

remete sempre a um já-dito. 

É pensando nisso que, do lugar de professor, afetado por esses sentidos, que 

historicamente me constituem e determinam meu fazer pedagógico, me desloco para a 

função de analista, num momento em que essas memórias se reorganizam e me permitem, 

por meio da análise do discurso, pensar no modo pelo qual essas discursividades tanto dizem 

ao (do) sujeito professor; dentro de uma estrutura de repetitividade e rupturas de sentidos.  

Esse deslocamento - o encontro com a teoria da análise do discurso, e a construção 

do objeto de pesquisa se deram inicialmente a partir da ideia de compreender como os 

sentidos do poema-canção “Língua” (VELOSO, 1984)  - tantas vezes reproduzidos em livros 

didáticos, gramáticas, provas oficiais e sites de português, poderiam reproduzir a imagem de 

                                                 
1 Aproveito-me aqui, a semelhança de Payer (2014 p. 190), das relações entre culto e cultivo. 
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uma língua em devir, histórica e em movimento, representada na pergunta “o que quer, o 

que pode essa língua?” E se opor tão fortemente aos sentidos presentes em outros textos do 

mesmo autor, em que o estudo da variação da língua é formulado a partir de uma concepção 

negativa; como, por exemplo,  em “Linguistas” (VELOSO, 2008) que é encerrado pelo 

seguinte dizer: “O que isso tem a ver com os linguistas, a língua falada, a norma culta, a 

norma oculta, a demagogia e a mania de pensar que o melhor modo de resolver o problema 

das favelas é destruir o sistema de esgoto de que desfrutam as ‘elites’? Tudo”.  

Passei assim a questionar se haveria um corte temporal entre as propostas de 

renovação linguística, manifestas na linguagem literária dos modernistas; e as manifestações 

de apreço pela norma padrão e oposição ao desenvolvimento das teorias sociolinguísticas 

ligadas ao ensino da língua, que se manifestariam em textos de escritores como Caetano 

Veloso e Ferreira Gullar. No entanto, outras leituras me fizeram perceber que não se tratava 

de separação temporal, uma vez que essas contradições se manifestavam normalmente 

dentro de um único texto; que as posições oscilavam. A aplicação dessas reflexões sobre 

minha prática docente denunciava, então, que tal contradição também me constituía, 

enquanto professor, uma vez que, embora eu pautasse meus trabalhos por uma linha teórica 

que preconiza o ensino da variação linguística como inerente à língua, acabava por promover 

uma prática que enfatizava uma única forma correta de uso, tida hegemonicamente como 

correta.  

Era preciso pensar tal contradição por uma teoria que ultrapassasse as margens 

textuais. Foi pela análise do discurso, tal qual desenvolvida por Pêcheux/Orlandi, que essas 

ambiguidades se mostraram significativas; graças a forma como sujeito, texto, autoria e 

constituição de sentidos são nela desenvolvidos. É especialmente a noção de objetos 

paradoxais (PÊCHEUX, [1982] 2011) que irá redefinir meu objeto de pesquisa, 

possibilitando sair da identificação das contradições, para a análise da contradição como 

condição necessária aos sentidos.  

Necessário se fez então, realizar um corte que tornasse possível trazer para esse 

trabalho a materialidade textual em que essa contradição se apresentava. Ao pensar em textos 

que mencionassem o ensino de língua, elegemos, como material de análise, as crônicas em 

circulação na mídia jornalística disponibilizada na internet, produzidas a partir do lugar de 

escritor – considerando esse lugar privilegiado pela sua relação com a linguagem, no jogo 

de instauração de sentidos. Essas formulações, por se encontrarem no cruzamento entre a 

produção literária e a midiática, produzem interessantes efeitos de sentido, como a questão 

da autoria, da reprodutibilidade e da audiência; efeitos que, no processo de construção de 
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uma memória discursiva, reverberam na formulação de um senso comum sobre a língua e 

seu ensino. 

Essas contradições, constitutivas do/constituídas no ensino de língua portuguesa, são 

tratadas nesse trabalho a partir da colocação de Orlandi,  (2012, p. 12) segundo quem, 

“constituição, formulação e circulação de sentidos são etapas inseparáveis da produção de 

sentidos e se há ênfase em uma delas é por uma questão metodológica”, enfatizamos, assim, 

a questão da circulação, sem deixar de pensar na forma pela qual o sentido se materializa em 

diferentes textos; nos efeitos de deslizamento na passagem de uma formulação por diferentes 

posições discursivas; nas relações históricas que sustentam os sentidos; e, nos processos de 

manutenção e reestruturação das redes de memórias que organizam os dizeres. 

Ao fazê-lo, consideramos a questão da legitimação da variação linguística no ensino 

como um funcionamento discursivo que põe em jogo a contradição, interferindo em uma 

suposta estabilidade proveniente de um imaginário de língua, representado nas formas da 

norma padrão, pela qual se legitimam formas de estratificação social. Buscamos também 

entender como o jogo de tensões - que se estabelece ideologicamente entre a necessidade de 

domínio dessas normas, e os processos de identificação dos sujeitos com as variedades 

linguísticas que lhe são dadas - transcende às análises formais da Sociolinguística, e 

problematiza a ação da escola, que mesmo na procura por uma dimensão histórico-crítica 

dos conteúdos permanece reprodutivista em sua base. 

É assim que nos filiamos ao projeto História das Ideias Linguísticas: na busca pela 

historicização dos processos de institucionalização dos instrumentos educacionais2 que 

regulam o ensino da língua, atribuindo-lhe sentidos, numa íntima relação com os 

instrumentos linguísticos. Nesse processo, nomear como objetos paradoxais os termos 

ensino e língua constitui o gesto fundamental para a produção de uma análise discursiva que 

demonstra formas de materialização da contradição que constitui o (se constitui no) ensino 

de língua portuguesa.  

 

 

                                                 
2 Desenvolvimentos essa noção nas páginas 41 e 42, quando tratamos da historização dos sentidos de ensino 

de língua portuguesa 
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1. INTRODUÇÃO 

A historicidade dos processos de construção da consciência linguística3 de um povo 

é constituída por fatores diversos, que se inter-relacionam intimamente. A linguística do 

Brasil tem demonstrado resultados relevantes na investigação do funcionamento dessa 

historicidade, pela fusão, proposta por Orlandi (2001) do aporte teórico da Análise do 

Discurso aos objetivos programáticos da História das Ideias Linguísticas.  Os instrumentos 

linguísticos, como são identificados nessa teoria a gramática e o dicionário, em especial, são 

elementos importantes no processo de constituição do sujeito, uma vez que atuam na 

identificação com uma língua e uma nacionalidade sócio historicamente instituídas, ao 

mesmo tempo em que esses instrumentos são também resultado de um processo histórico e 

de uma construção ideológica.  

Tal como proposta por Auroux na França, a História das Ideias Linguísticas (HIL) 

conduziu à reflexão sobre o papel dos instrumentos linguísticos no desenvolvimento das 

civilizações, procurando considerar o impacto da história do desenvolvimento das ciências 

e ideias relacionadas à linguagem e seus desdobramentos na estrutura das línguas, das 

relações sociais e dos acontecimentos históricos. Por outro lado, a Análise do Discurso 

Francesa (AD), fundamentada nas ideias de Pêcheux, desde seus primórdios já se 

confrontava epistemologicamente com as bases do conhecimento linguístico, ao questionar 

suas fronteiras e ao propor que o conhecimento científico não se dissocia do político e do 

ideológico. A interface entre essas disciplinas, que se dá com o projeto de Orlandi4, no Brasil, 

permitiu o desenvolvimento de uma análise crítica da constituição da língua nacional 

brasileira, a qual aponta os reflexos do discurso colonizador  (MARIANI, 2004) na 

formulação dos instrumentos linguísticos aqui produzidos e o peso ideológico das tradições 

e das relações de poder na formulação de uma língua imaginária que dita o que seriam os 

bons costumes nas práticas linguísticas. 

Dessa forma, ao questionar os discursos de legitimação da norma padrão, trabalhos 

da  HIL, se aproximam de alguns de trabalhos da sociolinguística que discorrem sobre a 

questão do preconceito linguístico, da legitimidade das variantes populares, da artificialidade 

da norma padrão ensinada e exigida no âmbito escolar – tratando de um outro lugar estas 

questões categóricas para o desenvolvimento da Linguística, de ampla aplicação na questão 

do ensino e de forte repercussão no meio midiático, artístico, literário e científico. 

                                                 
3 Formulação explorada por Zoppi-Fontana (2009) a partir de considerações de Guilhaumou (1997). 
4 Os passos iniciais da construção dessa interface são descritos na apresentação de Orlandi (2001). 
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É na trilha dessa repercussão, que serão tomadas, nesse trabalho, crônicas que 

abordem a questão do ensino da língua portuguesa no Brasil, considerando que, como 

elementos discursivos, tais textos manifestam o funcionamento do senso comum5 sobre o 

objeto, ao mesmo tempo que funcionam como elementos de difusão das forças histórico-

sociais que operam na tentativa de estabilização dos sentidos, num cenário de tensão e 

disputas pela legitimação das práticas linguísticas como forma de poder (e de não poder). 

Ao fazê-lo, a partir dos fundamentos metodológicos da Análise do discurso - conforme 

veremos no capítulo 2 -, percorreremos alguns caminhos dos sentidos e buscaremos 

regularidades e rupturas nas formas pelas quais esses sentidos se manifestam e revelam 

determinadas posições discursivas. 

Como é próprio dessa metodologia, nesse trabalho, teoria e análise caminharão lado 

a lado. É a materialidade desses textos que conduzirá o desenvolvimento teórico, os 

movimentos interpretativos que objetivam levar à compreensão do funcionamento das 

formas de abertura e fechamento das possibilidades de sentidos que se engendram no 

processo discursivo. Dessa forma, esse desenvolvimento teórico, que sustenta as análises 

apresentadas ao final desse trabalho são orientados por recortes6 que, antecedendo os 

recortes do capítulo de análises, têm a função de introduzir questões, delinear abordagens e 

demonstrar a pertinência dos pontos levantados na construção teórica para o tratamento da 

questão a que nos dedicamos. Através de um deles, nosso objeto de estudo é ora apresentado, 

num fragmento que bem ilustra o movimento de sentidos a que nos referimos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
5 A ideia de senso comum é aqui tomada na acepção de efeito do ideológico tal como expõe Luca, Lagazzi e 

Sorrentino (2012): “o sujeito nunca sai da ideologia para atingir a conscientização, não há um ‘total’ ou uma 

quantificação quando se trata de conscientização. Ideologia, assim, é a mediação entre os homens e suas 

condições materiais de existência, com relações de poder que regem a sociedade, elaboradas simbolicamente, 

num processo de produção de sentidos tidos como naturalizados e que, assim, passam a constituir o ‘senso 

comum’” 
6 Medeiros observa que “a noção de recorte, uma noção específica da teoria, se conjuga à noção de corpus e, 

tal como esta, não segue critérios positivistas. Recorte, conforme Orlandi, “não é um segmento mensurável 

em sua linearidade” (Orlandi, 1987:140), e sim um “pedaço” que o analista promove em função de seu 

trabalho e de seus objetivos. (MEDEIROS, 2003, pp. 18-9) 
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Recorte 1 

 

No domingo passado, assistindo ao programa Esquenta, da Regina 

Casé, vi um ator defender o uso da palavra “pobrema” como correto, 

afirmando que o fato de certas palavras serem faladas de uma determinada 

maneira – ainda que incorreta – por grande parte da população, confere a 

elas o satus (sic) de genuínas e aceitáveis como uma forma não “errada”, 

mas “diferente” de se falar. Sua argumentação era supostamente apoiada 

por um livro que ele brandia com determinação, livro este, se não me 

engano, publicado ou adotado pelo Ministério da Educação em algumas 

escolas. Discordo peremptoriamente (e aqui uso um termo “difícil” de 

propósito) da afirmação...  

 

 

BELOTTO, Tony. O xis do problema. In: Cenas urbanas - Crônicas do músico e 

escritor sobre o cotidiano das grandes cidades. Revista Veja online. 19 Mar. 2012. 

Disponível em: http://veja.abril.com.br/blog/cenas-urbanas/tag/lingua-

portuguesa/. Acesso em 10 Out. 2014. 

 

 

A leitura do recorte 1, no contexto desse trabalho, suscita uma discussão recorrente 

no campo de ensino da língua; discussão que pode ser parafraseada por questões que, embora 

não constituam nosso objeto de pesquisa, tangenciam em muitos pontos nossa reflexão: De 

que forma o discurso exposto acima interfere na formação do sujeito professor? Qual deve 

ser seu posicionamento correto diante do uso da palavra “pobrema”? (É uma palavra?) É 

possível apresentá-la como legítima, como parte da língua? Quantos professores diriam que 

isso não é português? Quais os efeitos dos avanços da Sociolinguística como disciplina 

científica, representados pelo livro brandido pelo citado ator?7 O que significa combater o 

preconceito linguístico nas aulas de português e nas práticas culturais cotidianas?   

Não se trata da ilusão de tentar responder a essas difíceis perguntas, mas da busca 

pelo encadeamento das possíveis respostas que repetitivamente se dão a elas, às diferentes 

formações discursivas que se estabelecem acerca do ensino, da linguagem e da estrutura 

social. Trata-se de considerar que não há respostas para tais questões desvinculadas da 

ideologia, da visão histórico política, do desejo de manutenção ou mudança das estruturas 

                                                 
7 O livro apresentado pelo ator Alexandre Nero, citado no recorte1 é “A língua de Eulália”, novela 

sociolinguística de Marcos Bagno. No entanto a descrição da obra parece enganosamente apontar para o livro 

didático “Por uma vida melhor”, de Heloísa Ramos, cuja abordagem sociolinguística chancelada pelo 

Ministério da Educação foi alvo de duras críticas pela imprensa em 2011, estando ainda bastante presente na 

memória discursiva sobre ensino de línguas, motivo pelo qual o tomaremos como um “acontecimento 

discursivo” (princípio apresentado na página 9) que será retomado ao longo de nosso desenvolvimento, e sua 

repercussão será central na definição do corpus analisado. 

http://veja.abril.com.br/blog/cenas-urbanas/
http://veja.abril.com.br/blog/cenas-urbanas/
http://veja.abril.com.br/blog/cenas-urbanas/arquivo/o-xis-do-problema/
http://veja.abril.com.br/blog/cenas-urbanas/
http://veja.abril.com.br/blog/cenas-urbanas/tag/lingua-portuguesa/
http://veja.abril.com.br/blog/cenas-urbanas/tag/lingua-portuguesa/
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sociais, da própria constituição do sujeito e das próprias concepções de ensino, e de língua 

que se entrelaçam. 

São perceptíveis os jogos de poder que se manifestam no recorte1. O anunciado uso 

proposital da expressão “difícil” delimita o território de quem pode falar sobre a língua, da 

necessidade de que essa seja difícil, inacessível, divisória. A precedência da formulação 

“ainda que incorreta” materializa um sentido inapagável, que se antepõe a qualquer outra 

tentativa de sentido, qualquer outro interlocutor, seja ele um ator, um cientista/autor ou uma 

instituição do Estado, como o MEC – não importa, ainda assim, algo fala antes, algo que 

define, que encerra: está incorreto.  

Como veremos ao longo desse trabalho, tais colocações não ocorrem isoladamente – 

são parte de uma estrutura discursiva que hierarquiza os usos linguísticos em consonância 

com a estratificação social, muitas vezes invertendo as causas e consequências dessa 

hierarquização. A análise dessas forças discursivas por meio do movimento de se debruçar 

concomitantemente sobre o texto e sobre a teoria, num gesto interpretativo que busca 

ressignificá-las por meio da escuta histórica e social dos textos, constitui, tal qual define 

Medeiros (2003) uma preocupação do analista de discurso com o funcionamento discursivo. 

“Tal preocupação tem como consequência metodológica levar o analista a não tomar seu 

objeto de estudo como produto acabado, a-histórico, e fazê-lo refletir sobre o seu processo 

de constituição, sua historicidade”  (MEDEIROS, 2003, p. 48). 

Dessa forma, para o aprofundamento das análises a que nos propomos, procuraremos 

inter-relacionar as materialidades selecionadas para esta pesquisa (conforme veremos no 

capítulo 4) aos acontecimentos discursivos que ao longo da história vem (re) configurando 

as matrizes de sentido que permitem que o recorte1 se inscreva em determinada formação 

como uma defesa de valores linguísticos (em paralelo à honra e moral da nação) e por outra 

como uma manifestação de elitismo e discriminação social. 

Assim, ao propor a análise de crônicas produzidas por escritores não especializados 

na Ciência Linguística - mas que também se relacionam com as questões da linguagem por 

um posicionamento de autoridade, derivado de sua experiência com a linguagem - buscamos 

pela produção de um discurso que represente a memória discursiva a respeito dos sentidos 

de língua e de suas políticas de ensino. Um discurso que circula na mídia e que tem a 

legitimação do nome de escritor, daquele que escreve, que produz. Tomamos, pois, que, falar 

sobre práticas de ensino de língua é (re)produzir um conceito imaginário, que procura fixar 

determinado significado a objetos que são na verdade indefiníveis, em função dos sentidos 

antagônicos que podem assumir em diferentes formações discursivas.  
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É a partir dessa premissa que consideraremos essas materialidades elementos 

privilegiados, por se encontrarem no entrecruzamento da produção literária com a midiática; 

e por serem práticas discursivas historicamente estabelecidas que se deslocam na circulação 

dos ambientes virtuais, o que produz novos efeitos de sentido, seja pela forma de 

arquivamento digital, que permite o estabelecimento da discursividade por uma dimensão 

temporal contínua, diferente do jornal impresso; seja pelas formas de compartilhamento 

disponibilizadas por esses meios, ou ainda pelos dispositivos de busca, que permitem que 

esses textos sejam localizados e recuperados de forma ampla e instantânea. 

 

1.1. A construção do objeto de análise 

 

Conforme esboçamos acima, e trataremos com mais propriedade na seção 3.2, em 

que tratamos do desenvolvimento da Sociolinguística como ramo da Linguística responsável 

pela popularização e sistematização da noção de variação linguística – termo que será 

tomado em todo seu trabalho como um discurso, e não como um conceito teórico. A 

aplicação dessa noção ao campo educacional produz uma polêmica que faz movimentar os 

sentidos possíveis de ensino de língua portuguesa, produzindo uma falha no efeito de 

evidência daquilo que se pode(ria) entender que seja ensinar português. 

É a partir dessa movimentação de sentidos que traçamos o objetivo central de nosso 

trabalho, a saber, discutir Língua e Ensino como objetos paradoxais, tendo como 

materialidades as crônicas que constituem nosso corpus de pesquisa. Discussão que se dá a 

partir da historização da contradição que se funda com ruptura provocada pela legitimação 

da heterogeneidade de formas, em oposição à uniformidade preconizada pelo ensino 

tradicional. É com base nessa constituição contraditória dos sentidos de língua e ensino que, 

como desenvolveremos na seção 2.4, atribuiremos a esses objetos o status de objetos 

paradoxais, tal como os define Pêcheux ([1982] 2011). 

 A prerrogativa assumida é a de que os sentidos de ensino de língua portuguesa 

constituem-se de forma complexa, por se tratar de formulação constituída a partir, não de 

um, mas, de dois objetos paradoxais; o que nos motiva a perguntar como diferentes sentidos 

de ensino se combinam com diferentes sentidos de língua. Dessa forma, nossas reflexões se 

dão na direção de compreender, tanto os processos de constituição desses objetos (que 

definiremos paradoxais), como as formas pelas quais os sentidos da formulação ensino de 

língua portuguesa se ancoram nessa constituição. 
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Para análise, elegemos os anos entre 1998 e 2012 como períodos representativos 

dessa produção em função dos acontecimentos discursivos ocorridos nesse período, os quais 

tendem a produzir uma tensão na suposta estabilidade dessa questão. A definição de 

acontecimento discursivo8 é central em nossa proposta. Formulado por Pêcheux como algo 

que se dá “no ponto de encontro de uma atualidade e uma memória”  ([1983] 1990, p. 17), 

o acontecimento discursivo possibilita a retomada de uma memória e a reestruturação de 

uma rede de sentidos a partir da ressignificação dessa memória pelo contato com a atualidade 

em questão. Os fatos que apresentamos a seguir são, portanto, tratados como acontecimentos 

por instaurarem a possibilidade de novos sentidos para o ensino de língua portuguesa.  

1998 é o ano da publicação dos Parâmetros Curriculares Nacionais, primeiro 

documento do Brasil a emitir orientações sobre o conteúdo a ser ministrado em sala de aula 

em abrangência nacional. A noção de Variação Linguística tem nesse documento lugar de 

destaque e produz efeitos de sentido amplos nas discursividades sobre o ensino de língua 

portuguesa. 2012 é o ano de publicação das Diretrizes para o ensino Médio no Brasil, que 

confirma o posicionamento curricular lançado nos Parâmetros em relação às perspectivas 

variacionistas por ele assumidas; é também um período importante por suceder o 

acontecimento discursivo da descoberta pela imprensa do livro “Por uma vida Melhor”, 

organizado por Heloisa Ramos, tratado pela imprensa como “o livro que ensina a falar 

errado”, o que fez com que a questão do ensino das variedades do português fosse objeto de 

matérias em jornais e revistas de circulação nacional.9 

Esses acontecimentos, bem como as questões que elencamos na seção anterior, 

motivados pela leitura do recorte 1, compõem uma rede de filiação de sentidos que determina 

o funcionamento dos objetos de nossa proposta. Assim, para análise da produção de sentidos 

de ensino de língua portuguesa nas crônicas disponibilizadas pela mídia jornalística 

hegemônica em ambiente eletrônico, produziremos um movimento de análise de outros 

acontecimentos e dos modos de inter-relacionamento entre esses acontecimentos, a fim de 

compreender as formas pelas quais o funcionamento discursivo dos termos língua e ensino, 

entendidos como objetos paradoxais, se dá pela necessária filiação às matrizes de sentido, 

pelas quais se estabelece o jogo de disputas e negociações de sentido. 

O desenvolvimento do trabalho se dará, assim, tendo por questão investigar as formas 

pelas quais a contradição produzida pelo funcionamento discursivo da noção de variação 

                                                 
8 Esse princípio será retomado na seção 2.3: Redes de sentidos, acontecimentos e formação discursiva. 
9 Voltaremos a esse acontecimento nos capítulos 3 e 5. Cf. ainda Grigoletto M. (2012) que analisa as 

representações de escola, aluno e ensino de línguas veiculadas pela mídia nesse episódio. 
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linguística se materializa em crônicas sobre o ensino de língua portuguesa, o que é apontado 

nesse trabalho, como efeito do caráter paradoxal dos objetos que se conjugam nessa 

construção, já que tais objetos não se sustentam fora desse sistema de oposições. 

Ao elegermos um corpus a partir da disponibilização na internet de um material 

originalmente impresso, pretendemos apontar os efeitos de sentidos produzidos pela 

circulação das crônicas em meio eletrônico; “a informática é uma técnica da escritura, 

introduzindo procedimentos novos de leitura e escrita” (ORLANDI, 2012, p. 79). O primeiro 

efeito que apontamos é o da constituição de arquivo, funcionando o eletrônico como 

elemento que fixa numa continuidade a textualidade das crônicas jornalísticas. Enfatizamos 

assim o funcionamento discursivo dessas materialidades pelo qual se (re) produzem as 

formações discursivas que permitem significar tais objetos. 

Considerando tais formações como complexos de que emergem as manifestações da 

alteridade, buscaremos investigar em que medida o discurso presente nas crônicas e se 

alimenta do discurso acadêmico, utilizando-o como argumento de autoridade que lhe confere 

um status de verdade absoluta, acima do funcionamento ideológico, (função do efeito de 

esquecimento que caracteriza esse funcionamento), bem como analisar como essas 

textualidades interagem com os instrumentos políticos normatizadores do ensino de língua 

portuguesa: a legislação, as diretrizes educacionais e os exames oficiais, uma vez que é sob 

a influência dessa rede discursiva que se dá a formação do imaginário que rege a produção 

das crônicas jornalísticas em análise. 

Ao percorrer esses caminhos investigaremos o modo de funcionamento pelo qual 

esse tipo de textualidade constitui um sujeito enunciador na posição de julgador e avaliador 

da prática docente quanto aos possíveis posicionamentos em relação aos imaginários de 

ensino de língua portuguesa. É pela análise de suas inter-relações historicamente construídas 

na disputa pelo sentido das palavras que se pretende discutir até que ponto as discursividades 

sobre variação linguística são apresentadas como “um tema de aula” em oposição a “uma 

abordagem de ensino”, buscando compreender como essa questão interfere no imaginário 

sobre a língua. 

A análise desses textos - no âmbito das propostas dos estudos em História das Ideias 

Linguísticas, sob o aparato teórico da Análise do Discurso - representa a investigação dos 

modos de funcionamento historicamente determinados do imaginário de língua e ensino, 

tomados nessas textualidades como termos transparentes em razão do funcionamento 

ideológico, que, pelo efeito de evidência, permite que qualquer um “saiba” “o que é ensinar 

português”, de forma a ocultar a dimensão paradoxal das contrariedades constitutivas dos 
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sentidos em jogo. Tal gesto de análise contribui para o desenvolvimento teórico das relações 

entre língua e sujeito e oferece subsídios para o desenvolvimento de uma prática docente 

que considere o histórico na formulação das concepções de língua discursivizadas.   

Uma vez elaborada a proposta de análise e definida a abordagem de trabalho, 

passamos a constituição do corpus de análise em que se investigam as regularidades 

discursivas que demonstram o funcionamento do interdiscurso na formulação dos efeitos de 

sentidos produzidos. Para tal elaboração, partimos de um processo de leitura de textos 

publicados entre 1998 e 2012, selecionados a partir dos buscadores da internet, nas principais 

mídias jornalísticas online, de forma a construir um arquivo do qual foram escolhidos os 

recortes aqui apresentados. A escolha desses períodos se deve, como apresentado 

anteriormente, a períodos de reorganização curricular da educação brasileira, que reorientam 

a estrutura de ensino do país e instituem legalmente o fenômeno da variação como inerente 

ao fenômeno da língua, bem como a manifestações midiáticas diversas que refletem esses 

acontecimentos. 

Amparados no fato de que em nosso trabalho pretendemos analisar o processo de 

circulação de sentidos, elegemos para a construção de tal arquivo o critério da audiência, 

tendo por base os dados disponibilizados pelos próprios serviços de Internet, mais 

especificamente os dados divulgados no site “alexa.com”, que informa o número de acessos 

de cada site. (No anexo 2 reproduzimos uma imagem do site, em que se podem ver os sites 

mais acessados e o número de visualizações). Dessa forma, um dos critérios utilizados para 

composição do arquivo que produzimos foi a disponibilização da crônica nos sites do jornal 

Folha, no domínio uol.com.br; do jornal O Globo, no domínio globo.com; e da revista 

semanal Veja, no domínio abril.com.br; uma vez que são esses os sites listados entre os 25 

de maior audiência (e figuram assim na primeira página do ranking do “alexa.com”) que 

representam a ocupação do espaço digital pelas mídias tradicionais. 

A busca por crônicas que atendessem a esses critérios e a leitura do arquivo 

produzido mostraram que os efeitos da regulamentação do ensino da variação não se 

materializaram de imediato no dizer do escritor sobre a língua. É a medida que esses saberes 

se difundem na prática escolar, pelo discurso pedagógico e científico, que o dizer sobre a 

variação da língua no ensino passa a ser discursivizado a partir do lugar discursivo escritor10. 

Dessa forma, a leitura do arquivo produzido demonstra que é a partir da segunda metade dos 

anos 2000 que a questão da variação passou a ser tratada nas crônicas jornalísticas - com 

                                                 
10  A expansão da circulação desses sentidos é tratada no capítulo 3 “Historicizando sentidos de Ensino de 

língua portuguesa”. Já a atribuição de lugar discursivo ao escritor é teorizada na seção 2.2. 
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destaque para duas crônicas de Ferreira Gullar em 2005 e os diálogos públicos mantidos 

entre Caetano Veloso e alguns linguistas a partir de 2007 – essa produção teve o ápice 

atingido em 2011, com a referida publicação da coletânea “Por uma vida melhor”, de grande 

repercussão midiática, o que motivou a inscrição do sujeito escritor nas discursividades sobre 

a língua no que tange a essa questão.   

É essa a motivação da escolha dos recortes apresentados no capítulo de análise, 

(recortes 4 a 7) selecionados a partir de 4 crônicas produzidas entre 15 de maio e 06 de julho 

de 2011, período em que a discussão sobre o referido livro é acentuada. Além desses textos 

analisados no capítulo 5, outros recortes (1 a 3) são apresentados durante o trabalho e são 

também listados abaixo, com a indicação da página em que aparecem em nosso trabalho, do 

nome do autor, instituição publicadora, data da publicação e título da crônica publicada de 

onde se extraiu o recorte reproduzido e analisado nesse trabalho. 

 

Quadro 1 – Recortes textuais 

 

 

Página 

(nesse 

trabalho) 

Escrito por Publicado em 
Data de 

publicação  

Título da crônica-

fonte 

Recorte 1 06 Tony BELOTTO,  Revista Veja  19 mar. 2012 O xis do problema.  

Recorte 2 58 Caetano VELOSO,  Jornal O Globo 14 out. 2012 
Uma reflexão sobre 

a escrita.  

Recorte 3 64 Ferreira GULLAR,  Folha de S. Paulo 25 mar. 2012 Da fala ao grunhido 

Recorte 4 88 Sérgio RODRIGUES,  Revista Veja 15 maio 2011 

O livro que ensina a 

‘falar errado’: 

moderação numa 

hora dessas? 

Recorte 5 91 Ferreira GULLAR Folha de S. Paulo 29 maio 2011 
Verdade e 

preconceito 

Recorte 6 93 João Ubaldo RIBEIRO, O Globo 29 maio 2011 
Observações de um 

usuário 

Recorte 7 96 Ricardo SEMLER Folha de S. Paulo 06 jun. 2011 Última flor do laço 

 

 

Uma vez apresentado nosso objeto, é este o caminho a que nos propomos: a 

formulação do corpus de trabalho e as considerações e análises gerais que se farão sobre o 

mesmo serão apresentadas no capítulo 5, o que não impede que os recortes que motivarem 

determinada construção teórica, conexão epistemológica ou reflexão semântica sejam 

http://veja.abril.com.br/blog/cenas-urbanas/arquivo/o-xis-do-problema/
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antecipadas, tal como fizemos, nesse capítulo introdutório, com o recorte1, de maneira que 

tentaremos nos valer ao máximo das prerrogativas interpretativas que fundamentam a 

Análise do Discurso;  prerrogativas sobre as quais nos debruçaremos no capítulo 2, quando 

trabalharemos com o dispositivo teórico-analítico da AD face aos objetivos propostos. 

Percorreremos no capítulo 3 algumas ramificações que interseccionam as matrizes de sentido 

investigadas, verificando como os acontecimentos discursivos da Sociologia do Ensino, da 

História da Educação e da Sociolinguística produzem modificações nessas matrizes. 

Trataremos, então, no capítulo 4, do funcionamento discursivo das crônicas jornalísticas na 

internet, nosso objeto de análise, à luz do dispositivo analítico, enfatizando aspectos ligados 

à circulação de sentidos de ensino de língua portuguesa no Brasil.  
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2. MUITAS DIMENSÕES, UM PRESSUPOSTO 

O objeto da linguística (o próprio da língua) aparece assim 

atravessado por uma divisão discursiva entre dois espaços: o da 

manipulação de significações estabilizadas, normatizadas por 

uma higiene pedagógica do pensamento, e o de transformações 

do sentido, escapando a qualquer norma estabelecida a priori, 

de um trabalho do sentido sobre o sentido, tomados no relançar 

indefinido das interpretações. 

 (PÊCHEUX, [1983] 1990, p. 51) 

 

 

 

 

 

A complexidade das articulações semânticas que se dão nos eventos discursivos é 

frequentemente apontada como um problema insolúvel para a Linguística. A 

impossibilidade de contemplar holisticamente a linguagem em sua heteroclicidade11 fez com 

que ao longo de sua história, seu objeto - a língua -  fosse seccionado e anatomizado, e depois 

sucessivamente reconfigurado e ressignificado, na tentativa de que o real do funcionamento 

da língua, adjetivada como introuvable por Pêcheux e Gadet (2010), pudesse ser de alguma 

forma contemplado, compreendido e sistematizado.  

Sem propor um novo seccionamento para a língua, a Análise do Discurso (AD), 

dispositivo teórico metodológico desenvolvido a partir dos anos 60, na França, por um grupo 

interdisciplinar reunido em torno das ideias de Michel Pêcheux, apresenta-se como modo 

diferente de compreensão do trabalho científico sobre a linguagem, uma vez que na AD,  

 

não se trabalha com a língua fechada nela mesma, mas com o discurso, que 

é um processo sócio histórico em que o linguístico intervém como 

pressuposto. Nem se trabalha, por outro lado, com a história e a sociedade 

como se elas fossem independentes do fato de que elas significam.  

Partindo da ideia de que a materialidade específica da ideologia é o 

discurso e materialidade específica do discurso é a língua, trabalha a 

relação língua-discurso-ideologia. (ORLANDI, 1990, p. 17) 

 

 

Filiando-se a Saussure, cujos efeitos são apontados por Pêcheux e Gadet como “da 

ordem de uma ferida narcísica”, a exemplo de Galileu, Darwin, Marx e Freud (2010, p. 63), 

a AD retoma as ideias de “funcionamento próprio da linguagem”, “sistematicidade” e em 

                                                 
11 A escolha do termo pretende evocar uma memória fundadora da linguística. (Saussure, 1996) 
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especial a de “valor”, estabelecendo seu papel na mútua constituição dos sujeitos e dos 

sentidos. Destaca-se nessa construção teórica a noção de sujeito desenvolvida por Pêcheux, 

que se dá a partir da releitura de Freud por Lacan, e de Marx, por Althusser, que lhe 

permitiram articular no funcionamento da linguagem as noções de ideologia e de 

inconsciente.  

É interessante notar que ao possibilitar o tratamento dos fenômenos da linguagem 

por uma nova ótica, na Análise do Discurso, o desenvolvimento da própria Linguística, 

considerada discurso, passa a constituir um de seus principais objetos de análise, fazendo da 

AD propulsora do desenvolvimento metalinguístico e de reflexão sobre si mesma, o que 

permitiu a ressignificação de saberes de diferentes áreas da linguística e a constante 

atualização de seu edifício teórico. 

É em função disso que a AD, cuja metodologia será apesentada na próxima seção, 

constitui um suporte teórico capaz de conduzir as investigações que propusemos nesse 

trabalho, sendo capaz de abranger muitas dimensões - como a da Sociolinguística, da 

Sociologia da Educação, da atuação da mídia, da História da Educação e da história dos 

instrumentos linguísticos - pelo viés da discursividade sobre o ensino de línguas, uma vez 

que as matrizes de sentido compartilhadas por esses diversos enfoques permitem que os 

gestos interpretativos sobre eles conduzam à formulação de uma teoria discursiva sobre o 

ensino de língua portuguesa.  

 

 

2.1. A pertinência da AD ao objeto de estudo 

 

O desenvolvimento do programa História das Ideias Linguísticas no Brasil se deu de 

forma a trazer “para o centro de seus interesses, além da história do saber sobre a língua, 

a questão das relações de línguas com a questão política. ” (UNICAMP; 2004: s.p.) esse 

entrelaçamento da linguagem com o político constitui um importante avanço no fazer 

científico dos estudos linguísticos, uma vez que amplia os horizontes de reflexão, permitindo 

pressupostos como a materialidade da linguagem e a não neutralidade do discurso científico 

em relação à ideologia, a partir da visada teórica da AD, tal como iniciada por Pêcheux na 

França e reterritorializada no Brasil por Orlandi.  
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 Trata-se de considerar que, como qualquer outro discurso, o discurso sobre o ensino 

de língua portuguesa está sujeito aos sentidos que o antecedem: o interdiscurso, como define 

Orlandi (2009, p.32) “há um já dito que sustenta a possibilidade mesma de todo dizer”. A 

constituição dos sentidos se dá pelo interdiscurso o “eixo vertical onde teríamos todos os 

dizeres já ditos – e esquecidos – em uma estratificação de enunciados que, em seu conjunto, 

representa o dizível”.  

 Dessa forma, o estudo das ideias linguísticas – saberes sobre a língua - deve ser feito 

levando em consideração o interdiscurso e as possibilidades de seu funcionamento: 

regulações de sentido impostas pelo histórico, ou seja, as formações discursivas: 

possibilidades do que pode ser dito e do que pode ser entendido. (PÊCHEUX, 2009 [1975], 

p.147) 

Esse posicionamento tem como uma de suas bases a compreensão de que não há 

funcionamento linguístico fora do discurso, e não há funcionamento discursivo fora da 

Ideologia, assim:  

O texto em Análise de Discurso é pensado na sua dimensão discursiva, isto 

é, em que jogam as condições de produção de sentido: os interlocutores, a 

situação, os implícitos, as intertextualidades, as histórias do texto e do leitor, 

os modos de leitura, a época em que lido e/ou escrito, entre outros fatores. 

(MEDEIROS, 2003, p.63) 

 

Introduzem-se assim as condições de produção, entre as quais figuram, na 

compreensão do processo discursivo, além da imagem que os interlocutores fazem do objeto, 

as imagens que os interlocutores fazem um do outro – o que leva ao questionamento da 

noção de comunicação como transmissão de informação e à tradicional definição, para a AD, 

da atividade discursiva como efeitos de sentidos entre os interlocutores. 

Essa colocação fornece o ponto de apoio para o tratamento discursivo que propomos 

para a questão da aplicação da noção de variação linguística, tal como apresentado pela 

Sociolinguística, tanto nas práticas discursivas da ciência e da escola como da mídia, uma 

vez que a variedade linguística utilizada será sempre um componente de tais imagens, o que 

afeta o efeito de sentido entre os interlocutores. Dito isso cabe analisar o funcionamento 

discursivo que tende a fortalecer a ideologia dominante da superioridade das variantes 

consideradas padrão e utilizadas como insígnias de poder e moeda linguística (Bourdieu, 

1983) de forma a recorrer sempre a um já-dito ideológico historicamente constituído, que 

permite que os dizeres sobre a variedade façam sentido, produzindo efeitos na contraposição 

das relações de classe. 
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Essa forma de produção de sentidos, historicamente determinada, e funcionando pelo 

efeito da evidência, pode ser compreendida pela leitura do trabalho de Pagotto (1998) sobre 

a constituição da norma culta brasileira. Analisando os movimentos discursivos que se 

passam no século XIX e seus reflexos no século XX, Pagotto descreve o modo pelo qual o 

desenvolvimento de uma norma padrão no Brasil representa um projeto que atende aos 

interesses políticos das elites. Afirma assim que a norma padrão funciona discursivamente 

como algo que se liga tanto a ancestralidade como ao infinito, em suas palavras ela é o 

“sempre-lá, como se não tivesse origem histórica” (PAGOTTO 1998, p. 50). Essa construção 

ideológica é constitutiva da relação do sujeito com a língua - tantas vezes representada na 

literatura e no discurso científico – e tende a apagar a diversidade pelo efeito simbólico de 

superioridade da forma linguística padrão.  

A atualidade dessas representações na produção cronística é uma constante nas 

crônicas que constituem nosso arquivo, (como apresentamos em nossa introdução, pelo 

recorte 1, na página 6) ao tratar a língua em sua heterogeneidade, o escritor se inscreve em 

redes de sentido pré-estabelecidas que fazem funcionar em seu texto, os efeitos do 

interdiscurso, o qual se manifestará a partir de determinadas formações discursivas, que por 

sua vez, fornecem as possibilidades de abertura e fechamento de sentidos em relação a outras 

formações; é dessa forma que o sentido de uma palavra, de uma expressão ou mesmo de um 

texto pode mudar em função da posição discursiva ocupada pelos sujeitos do discurso, 

sujeitos esses que se fazem no discurso assujeitados pelas possibilidades sócio históricas que 

discursivamente lhe são dadas (é pelo discurso que nos é dado o que é ser escritor, o que é 

ser professor, o que é ser aluno). 

O(s) efeito(s) de evidência produzido(s) pelas formulações apresentadas no recorte 

1, (p. 6) se dá a partir das condições de produção que envolvem a maneira pela qual esse 

material circula sobre a institucionalidade de uma empresa de comunicação, assinada por 

um autor, e representada por um sujeito que assume os valores que se esperam dele. O 

conceito de erro, a presença do outro, os jogos de linguagem estabelecidos na construção 

textual somente produzem seus efeitos porque as matrizes de sentido que a ele estão 

sobrepostas, e o constituem, são socialmente compartilhadas; o que permite o efeito 

ideológico da ilusão da transparência da linguagem e do sujeito como fonte do dizer, e não 

como aquele que recorre aos sentidos já estabelecidos.   

Cabe ainda destacar que o desenvolvimento teórico da AD não deve ser considerado 

como algo acabado. Enquanto teoria que questiona a obviedade dos sentidos, a noção de 

completude é sempre vista como ilusória - motivo pelo qual se realizam as análises sobre as 
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sequências discursivas – recortes que independem do tamanho, pois não se considera o texto 

uma totalidade. 

A relação entre recorte e sequência discursiva será feita tomando por base a definição 

de Orlandi, segundo quem “o recorte é uma unidade discursiva; fragmentos correlacionados 

de linguagem – e – situação” ” (ORLANDI, 2011, p. 139) optaremos, em nosso trabalho, 

pela designação de recorte para designarmos os fragmentos referenciados a um contexto de 

produção e referenciados por título, nome de autor, data e mídia de circulação. Por sua vez, 

chamaremos de sequências discursivas os trechos retomados desses recortes dos quais 

apontaremos efeitos da materialidade em relação ao funcionamento do interdiscurso, 

tomando por referência Courtine, para quem “toda sequência discursiva deve ser apreendida 

enquanto objeto tomado num processo discursivo de reprodução/ transformação dos 

enunciados no interior de uma dada FD”. (COURTINE, [1981] 2009, p.84). Entendemos, 

para isso, o próprio ato de seleção dos recortes a serem analisados como um gesto 

interpretativo, assim como o é a formulação do corpus de análise. 

 É também em função da incompletude que a teoria da AD foi durante a vida de 

Pêcheux constantemente reformulada e após sua morte continua a ser atualizada, com 

destaques para os trabalhos brasileiros que se publicam na área. Dentre os princípios que 

sustentam essa teoria, o de Formação Discursiva (FD) se destaca por sustentar o 

funcionamento do processo de produção de sentido. Após afirmar que “as palavras mudam 

de sentido segundo as posições sustentadas por aqueles as empregam” (PÊCHEUX, 2009 

[1975], p. 146), Pêcheux define Formação Discursiva como aquilo que 

 

numa formação ideológica dada, determinada pelo estado de luta de 

classes, determina o que pode e deve ser dito (articulado sobre a forma de 

uma arenga, de um sermão, de um panfleto, de uma exposição, de um 

programa etc.). 

Isso equivale a afirmar que as palavras, expressões, proposições etc., 

recebem seu sentido da formação discursiva na qual são produzidas. 

(PÊCHEUX, 2009 [1975], p. 146. Grifos do autor) 

 

No desenvolvimento da teoria pechetiana, a noção de formação discursiva passou por 

deslocamentos que culminaram na elaboração da definição de acontecimento discursivo, 

entendido como o ponto de encontro entre uma memória e uma atualidade: o que está ligado 

ao fato de que “só por sua existência, todo discurso marca a possibilidade de uma 

desestruturação-reestruturação dessas redes e trajetos: todo discurso é o índice potencial de 

uma agitação nas filiações sócio históricas de identificação” (PÊCHEUX, 1990 [1983], p. 
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56). Desse ponto de vista, as formações discursivas são, dinamicamente ligadas aos 

acontecimentos discursivos (reestruturando-se para acomodá-los), os quais, por sua vez, 

podem produzir novas possibilidades de significação ou reforçar sentidos preexistentes. No 

entanto, apesar de nem toda reestruturação acontecer pela produção de um novo sentido, 

para nosso trabalho, são relevantes os acontecimentos que produzem novas possibilidades 

de sentidos, pois, como veremos na seção 2.4, são esses acontecimentos que produzem os 

objetos paradoxais. 

Essa perspectiva teórica servirá de base à prática analítica a que nos propomos, de 

considerar os acontecimentos histórico-linguísticos12 especialmente das últimas décadas, 

como a publicação dos PCNs, a criação do ENEM e, a descoberta pela imprensa do livro 

“Por uma vida melhor” como acontecimentos discursivos que desestruturam-reestruturam 

toda a matriz de sentidos das Formações Discursivas (FDs). 

 

2.2. Sujeito: lugar e posição  

 

A definição de formação discursiva (FD) (em suas ininterruptas movências 

provocadas pelos acontecimentos) é fundamental para a compreensão do funcionamento 

discursivo pelo qual se produzem os sentidos. Neste trabalho, especificamente, 

consideramos como as FDs organizam os dizeres e determinam os sentidos de ensino de 

língua portuguesa, organizando sua relação com o já-dito; podendo ser compreendidas, nos 

dizeres de Orlandi (2009), como “regionalizações do interdiscurso”. “As palavras recebem 

seus sentidos de formações discursivas em suas relações. Este é o efeito da determinação do 

interdiscurso (da memória) ” (ORLANDI, 2009a, p. 46).  

É então pelo funcionamento do interdiscurso – determinado pelas FDs – que sentido 

e sujeito se constituem. São as FDs que produzem os lugares discursivos a serem ocupados 

pela “forma-sujeito, ou sujeito do saber de uma determinada Formação Discursiva”. “É, 

então, pela forma-sujeito que o sujeito do discurso se inscreve em uma determinada FD, com 

a qual ele se identifica e que o constitui enquanto sujeito” (GRIGOLETTO, E. 2005, p. 124). 

É tendo em mente tal processo que, neste trabalho, professor, escritor, jornalista, linguista, 

                                                 
12 Definimos por acontecimentos histórico-linguísticos os acontecimentos tratados em HIL, por se tratarem de 

acontecimentos que constituem o dizer sobre a língua tratados a partir da posição analista ou historiador, 

conforme a vertente da HIL a que se refira (no nosso caso, a posição analista, que não considera a história 

independente da interpretação, e busca nela elementos da constituição dos sujeitos e dos sentidos.) 
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gramático... são tratados como sujeitos discursivos que ocupam lugares sócio historicamente 

determinados, ideologicamente constituídos, e não como indivíduos empíricos. 

Segundo Orlandi, (2009a, p. 49) “O sujeito discursivo é pensado como ‘posição’ 

entre outras. Não é uma forma de subjetividade mas um ‘lugar’ que ocupa para ser sujeito 

do que diz (M. Foucault, 1969): é a posição que deve e pode ocupar todo o indivíduo para 

ser sujeito do que diz.”  Tratados como posições, “os sujeitos são intercambiáveis” (Ibid., 

p.49). Esse ponto da teoria constitui um ponto fulcral de nosso desenvolvimento: o 

tratamento do caráter paradoxal dos objetos língua e ensino e das formas pelas quais essas 

contrariedades se materializam exige a compreensão dessa intercambialidade; é ela que 

permite que um mesmo texto sustente posições distintas; qualidade fundamental para a 

produção de sentidos que se contradizem. No dizer de Evandra Grigoletto, (2005, p.125) 

“Estamos diante, portanto, de um discurso constitutivamente heterogêneo, já que abriga, na 

sua materialidade, diferentes sujeitos e, consequentemente, diferentes vozes, diferentes 

ordens de saberes”. 

Para tratar de tal heterogeneidade, a autora trabalha três categorias de análise que se 

distinguem e se interconstituem no espaço discursivo: forma-sujeito, lugar discursivo e 

posição-sujeito. Recorrendo a Pêcheux, a autora denomina “posição-sujeito a relação de 

identificação entre o sujeito enunciador e o sujeito do saber (forma-sujeito).” (Ibid., p.124). 

A noção de lugar discursivo é então apresentada a partir da relação entre as determinações 

que o lugar que o sujeito ocupa na sociedade produzem em seu dizer, de forma que “o lugar 

social é efeito da prática discursiva, mas, ao mesmo tempo, o lugar discursivo também é 

efeito da prática social”. (Ibid., p.129) 

 

 
é possível pensar na noção de lugar discursivo como uma categoria de 

análise, que é materializada na passagem do espaço empírico, onde se 

encontram os lugares sociais, para o espaço discursivo. Ou seja, o lugar 

discursivo estaria no entremeio do lugar social, da forma e da posição-

sujeito. Portanto, ele não é sinônimo de posição, já que pode abrigar, no seu 

interior, diferentes e até contraditórias posições de sujeito. O sujeito do 

discurso, ao se inscrever em um determinado lugar discursivo, vai se 

relacionar tanto com a forma-sujeito histórica e os saberes que ela abriga 

quanto com a posição-sujeito. Assim, a relação do sujeito enunciador com o 

sujeito de saber e, consequentemente, com a posição-sujeito é deslocada para 

as relações de identificação/determinação do lugar discursivo tanto com a 

forma-sujeito histórica (ordem da constituição/do interdiscurso), quanto com 

a posição-sujeito (ordem da formulação/do intradiscurso). (GRIGOLETTO, 

E. 2005, p. 129) 
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É sob as “contraditórias posições de sujeito” que pode assumir o escritor, que 

podemos identificar nas crônicas, ora a posição ‘cientista’, que reconhece as propriedades 

“naturais” do funcionamento da língua, ora a posição ‘dialetólogo’, que se põe a descrever 

as diferentes formas de falar de cada região, ora a de ‘gramático’, que vê na gramática 

normativa uma “tentativa necessária de organizar o caos linguístico”... Ao se expor à 

circulação de sentidos das diversas práticas sociais, o sujeito integra uma rede de 

constituição de memórias e sentidos, e é constituído por essas memórias, reformulando-as, 

de forma inconsciente, no discurso que produz.  

 

 

 

2.2.  Os caminhos dos sentidos 

o que praticamos então, são novos gestos de leitura, 

percorrendo os caminhos dos sentidos. Em nosso caso, os 

sentidos que sustentam a produção de um conhecimento 

linguístico que se foi produzindo junto à constituição de nossa 

língua" (Orlandi, 2001, p. 08) 
 

 

 

Os caminhos percorridos pelos sentidos em seu processo de circulação social são 

determinantes das formas pelas quais tais sentidos se constituem. Há, na reprodução dos 

dizeres a partir de diferentes lugares discursivos, o funcionamento de diferentes memórias, 

de incontáveis imbricações, de um não cessar de reorganizações que, de forma recursiva, se 

reproduzem e se reconfiguram. Acontecimentos discursivos produzidos em diferentes 

esferas podem produzir efeitos em toda a matriz de sentidos, gerando novas possibilidades 

de dizer e de entender.  

Dessa forma, os sentidos em circulação estão em constante disputa (que corresponde 

à luta pela hegemonia dos sentidos entre as classes sociais). Se à ideologia dominante 

corresponde a estrutura de circulação de sentidos ancorada na tradição, as formas de 

resistência que constituem os sujeitos – uma vez que não há identificação plenamente bem-

sucedida (PÊCHEUX, 1990 [1983], p. 56) - e o jogo de disputa de sentidos podem ser 

apreendidos nas formas discursivas. No recorte1, já visto, podemos observar que a 

representação do espaço empírico de um programa de TV e do lugar social do artista evocam 

a posição discursiva do linguista, que por sua vez, produz um embate com o lugar do 

cronista, que assume um posicionamento oposto ao assumido pelo ator. 
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Pensar nas formas pelas quais essas disputas se materializam nas formulações é 

pensar também na forma pela qual os sujeitos se constituem. Pensando, por exemplo, o lugar 

discursivo ‘professor’, podemos cogitar que são diversas as prerrogativas, expectativas, 

obrigações, valores, e representações sociais que produzem, pelo funcionamento da 

ideologia, o lugar social ‘professor’; o qual se relaciona com diferentes formas 

institucionalizadas, produzindo seus dizeres a partir do lugar discursivo que lhe é 

correspondente. Podemos assim questionar quais agentes sociais falam ao professor sobre 

sua constituição e tentam lhe impingir os sentidos que definem sua prática profissional – no 

caso de nosso trabalho os sentidos de ensino de língua portuguesa. Poderíamos ilustrar a 

disputa de sentidos entre a tradição gramatical normativa e a Linguística 

descritiva/variacionista13 na constituição do lugar social professor da seguinte forma: 

 

 

 

Figura 1 – Sentidos de ensino de língua portuguesa:  

 tradição gramatical e linguística 

 

 

Ensino de língua portuguesa 

 

 

                                                 
13  Denominamos aqui descritiva/variacionista diversas correntes da Linguística, que, embora não se dediquem 

especificamente ao estudo da variação, como a Sociolinguística, consideram a variação e a mudança como 

inerentes à linguagem, produzindo um discurso que se contrapõe ao da tradição gramatical normativa, seja 

pela via do estruturalismo, do gerativismo, do sociocognitivismo, do funcionalismo, da pragmática, da 

semiologia, da semiótica ou da  análise do discurso, cada uma em suas diferentes bases epistemológicas. 
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Na figura 1, as setas devem ser interpretadas da seguinte forma:  “A → B” = A diz a 

B o que significa “ensinar português”. Nesse caso, em 1, a tradição14 diz à ciência o que é 

ensinar português, ou seja, o discurso da ciência depende de alguma forma do conceito 

tradicional de ensino para negá-lo; por sua vez, o conceito tradicional de ensino de língua é, 

ao longo da história, movido pelo conceito variacionista e descritivista. Em outras palavras 

a disputa de sentidos promovida pelas diferentes esferas produz uma inter-relação entre os 

sentidos por elas (nelas) produzidos.   

Por sua vez, as concepções tradicional e variacionista dizem simultaneamente ao 

professor o que significa ensinar português, de forma que, ao produzir seu discurso, ele é 

obrigatoriamente levado a ouvir tanto da ciência quanto da tradição o que significa “ensinar 

português”. Esse primeiro modelo representaria uma visão extremamente simplificada, em 

que as únicas fontes de sentido que alimentam o discurso do professor seriam os discursos 

representados por campos disciplinares (Linguística e a tradição) que representariam o 

processo ideológico do esquecimento de que tais campos são também instituições 

construídas sócio historicamente e que seus discursos não estão aquém das construções 

ideológicas que fundamentam a sociedade; no entanto a essas instituições é atribuído no 

imaginário discursivo o status de um discurso que fala por si, como o que remete ao sempre 

já-lá, ideologicamente neutro a-histórico, quase sagrado. 

No entanto, essas instituições não são as únicas vozes que falam ao professor. O 

processo de circulação de sentido é tenso e complexo, extremamente ramificado e confuso, 

produzindo uma rede ou teia de trajetos de difícil representação. Poderíamos assim pensar 

em uma série de discursos que se colocam nesse processo de significar o que é ensino de 

língua portuguesa, reforçando ou negando sentidos que se produzem nas instituições 

apresentadas na figura 1.  

Isso significa assumir que os sentidos de ensino de língua portuguesa são dados ao 

sujeito professor a partir de múltiplos lugares, constituindo-se o sujeito professor, e seu 

discurso, sob efeito do que Althusser denomina sobredeterminação: a interferência mútua de 

diversas causas que agem com certa organicidade produzindo injunções complexas. 

Segundo o autor, na Filosofia da História 

 

                                                 
14  O uso da palavra tradição para designar a abordagem normativa do ensino de línguas nesse trabalho se deve 

a historicidade da concepção de gramática e sua manualização. Cf. DIAS, J. P. (2012).  

Silva e Silva (2006) recorrem a Hobsbawm para afirmar que “As tradições têm como função legitimar 

determinados valores pela repetição de ritos antigos (ou de ritos definidos como antigos, no caso das 

tradições inventadas), que dariam uma origem histórica a determinados valores que devem ser aceitos por 

todos e se opõe a costumes novos”.  
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se encontram melhor as aparências da sobredeterminação: toda sociedade 

histórica não é constituída de uma infinidade de determinações concretas, 

das leis políticas à religião, passando pelos costumes, usos, regimes 

financeiro, comercial, econômico, o sistema de educação, as artes, a 

filosofia etc...? No entanto, nenhuma dessas determinações é, em sua 

essência, exterior às outras, não só porque constituem todas em conjunto 

uma unidade orgânica original, mas também, e sobretudo, porque essa 

totalidade se reflete em um princípio interno único, que é a verdade de 

todas essas determinações concretas. (ALTHUSSER, 1979, p. 88. Grifos 

do autor) 

 

É pensando nas instâncias que sobredeterminam o lugar do professor e seu discurso 

que, sem a pretensão ilusória de esgotar todos os caminhos (deixamos de lado, por exemplo, 

as redes de produção de livros e materiais didáticos, com suas imbricações, as instituições 

de formação de professores, e as associações de pais) listamos algumas instituições que se 

colocam na escuta e na produção discursiva acerca dos conceitos de “língua” e “ensino”. E 

que se fazem presentes, sempre, na constituição do que é ensinar português. Vejamos: 

 

Legislação/ diretrizes: Subordinando a tudo e a todos pelo efeito do que Lagazzi (1987) 

denomina juridismo, pelo qual está no Estado de direito o fundamento de toda forma 

moderna de assujeitamento (pelo qual nos tornamos cidadãos de direito) é o Estado o 

primeiro a regular o que é ensinar português, regulamentando o funcionamento da formação 

e habilitação do professor, implementando por lei disciplinas como a linguística na 

graduação em letras, definindo o que é ensino pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação, 

regulamentando os conteúdos a serem ministrados pela aprovação de diretrizes, parâmetros, 

currículos mínimos. São muitos os discursos do Estado que incidem sobre a constituição do 

sujeito professor, e dizem-lhe o que é ensinar português. Entre os instrumentos que o Estado 

utiliza para se fazer ouvir se encontram os sistemas de avaliação de sua própria rede (Prova 

Brasil, SIMAVE, SAERJ) bem como os processos de regulação de entrada no ensino 

superior, como se vê abaixo. 

 

ENEM/ vestibulares: Os processos seletivos de regulação de entrada no ensino superior são 

o mais eficiente instrumento de estado para a regulamentação do que é ensinar português. 

Se há falha no que diz respeito à sujeição das instituições à lei e às diretrizes, os processos 

seletivos funcionam a partir de outra discursividade, num processo que dá sentido ao ensino: 

“é preciso ensinar esse conteúdo, por que caí no ENEM”. “Tal conteúdo não é importante, 

não cai no vestibular”. E dessa forma impinge-se o efeito de evidencia daquilo que é (e do 
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que não é) ensinar português. A discursividade dos exames de seleção produz efeitos a tal 

ponto de produzir circulação na mídia, ser assunto de produções intelectuais, e de centralizar 

os esforços da escola, sendo a maior força da ação do Estado nas escolas particulares, que, 

em geral, subordinadas diretamente ao capital produzem sua discursividade a partir de outros 

pressupostos. 

 

Escola: Adequando-se aos funcionamentos discursivos do Estado, a escola produz sua 

própria discursividade sobre o que é ensinar português, fazendo, por exemplo, que o 

professor ressignifique o que é ensinar português a partir de uma discursividade que funciona 

em cada instituição de ensino, a qual pode ser representada por dizeres do tipo: “nessa escola, 

ensinamos gramática”, “preconizamos um ensino moderno”, “ensinar o quê? Nessa escola 

só tem marginal!”, - dizeres que incidem sobre a constituição do professor, que precisa 

alinhar a essas discursividades as concepções que constituem seu discurso.  Representamos 

também aqui, certa discursividade que se produz por e a respeito de certas escolas que se 

apresentam como “escolas de elite” -  instituições públicas ou particulares que se destacam 

por possuírem diferentes critérios de seleção de seu público e por exibirem resultados de 

destaque nas avaliações externas, e em especial nos vestibulares e no ENEM. Tais escolas 

produzem um sentido especial para o que é ensinar português, já que seus programas e 

métodos funcionam como referência para um certo número de outras escolas, para 

professores e mesmo para a mídia, produzindo nas matrizes de sentido possibilidades de 

dizeres como “na escola X não se ensina dessa forma”, ou “A escola X inseriu o conteúdo 

Y em suas aulas”. 

 

Mídia: Possuidora de um funcionamento discursivo próprio, que descreveremos na seção 

4.1, a mídia constitui um aparelho importante para o funcionamento discursivo do que é 

ensinar português, já que funciona como um instrumento de produção de evidências e 

consensos. Nela atuam consultores gramaticais, especialistas em correções de desvios/ 

impropriedades da língua e respondedores de dúvidas quanto à adequação de certos usos  da 

língua. No mesmo direcionamento, também é comum que os jornais publiquem seus 

manuais de uso da língua, representando uma visão institucional do que é a língua. Há ainda 

no meio midiático a figura do jornalista, que tradicionalmente produz seu discurso sob a 

égide da imparcialidade e da institucionalidade, sendo capaz de produzir o acontecimento 

jornalístico (Dela Silva, 2008) e, no escopo de nosso trabalho, o acontecimento jornalístico 

sobre o ensino de língua, podendo dar visibilidade a boas e más práticas e ideias sobre o que 
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é ensinar português (como ocorrido com a coleção “Por uma vida melhor”). Finalmente, 

cabe destacar que essas instituições tornam visível o discurso dos intelectuais/escritores. 

Uma vez que a presença destes no meio midiático tem o efeito da multiplicação da voz, que 

pode a partir desse funcionamento se fazer ouvir pelas massas. 

 

Escritor/Intelectual: Escolhido como objeto de nossa pesquisa, o discurso do escritor e ou 

do intelectual – é, para os efeitos desse trabalho, considerado importante por constituir em 

nossa sociedade um lugar de poder e de legitimação do saber. É função desse sujeito emitir 

opinião sobre todos os fatos que ocorrem na sociedade (como veremos na seção 3.1) de 

forma que ele pergunta a todos “o que é ensinar português”, para o ressignificar a seu modo. 

 

Cada um desses lugares/ou instituições produz injunções quanto aos sentidos 

produzidos pelos demais. O discurso isolado do escritor acerca do ensino de língua 

portuguesa não seria tão significativo se ele não fosse determinado por diversas outras 

instâncias, e se não pudesse também produzir injunções sobre essas instâncias. É o fato de 

lidarmos com a sobredeterminação de sentidos (não somente pelas instâncias aqui 

representadas, reiteramos) que torna significativa a análise a que nos propomos. 

Tomando por base o modelo de setas e círculos que utilizamos na figura 1 para 

representar o fato de que o professor de língua portuguesa – sujeito que se constitui a partir 

dos dizeres sobre o ensino de língua portuguesa – é concomitante exposto a saberes, 

expectativas e exigências que se originam tanto a partir dos conhecimentos da gramática 

normativa quanto da linguística variacionista, podemos representar o efeito da 

sobredeterminação dos processos discursivos a que nos referimos por uma construção 

gráfica que de salienta as injunções e determinações mútuas de sentido, expressando, assim 

como na figura 1, por meio de setas a relação “A → B” = A diz a B o que significa “ensinar 

português”, levando à percepção da  multiplicidade de cofatores que se inter-relacionam 

nessa disputa de sentidos: 
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Figura 2 – Sobredeterminação de sentidos de ensino de língua portuguesa 

 

Ensino de língua portuguesa 

 

 

Seria possível estender essa representação ad infinitum, acrescentando elementos, 

representando outros sujeitos além do professor e do escritor, (ali representados por se 

tratarem dos objetos de nossos estudos) ou ainda pensar em formas de agrupamentos desses 

sentidos, mas não é este o objetivo pelo qual o produzimos: importa o efeito de complexidade 

e de simultaneidade que essa formulação apresenta. Através dela afirmamos que, ao tomar a 

palavra, e materializar discursivamente o ato de ensinar a língua, o professor faz funcionar 

todos esses discursos que lhe constituem, e põe em jogo as diferentes concepções que cada 

uma dessas instâncias lhe direcionam. Simultaneamente cada instância ressignifica 

continuamente os discursos das demais a partir de uma formação discursiva, enfatizando 

alguns, desqualificando diversos, silenciando outros.  

Portanto, ao pensar a constituição de sentidos de ensino de língua portuguesa a partir 

do funcionamento da sobredeterminação, a consideração mais importante a se fazer a 

respeito da figura 2 (p. 26) está na interdependência entre todos os elementos apresentados. 

Levando em consideração a concepção teórica de acontecimento discursivo, somos levados 

a percepção de que um acontecimento em qualquer espaço discursivo tem repercussão sobre 

o discurso de todos os outros espaços, pela condição de produção de sentidos outros ou de 
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reafirmação dos sentidos anteriores que instaura. Tal consideração enfatiza a importância da 

compreensão do funcionamento discursivo analisado nesse trabalho, pois a repercussão da 

produção discursiva das crônicas e da mídia online não se dá apenas através das linhas diretas 

entre mídia e professor, mas das múltiplas radiações que se realimentam das discursividades 

paralelas, o que confere ao discurso do escritor, aliado ao poder de repetição e reprodução 

da imprensa, um lugar propício para a compreensão da disputa pelos sentidos que se dão em 

nesse processo. 
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2.3. Redes de sentidos, acontecimentos e formação discursiva 

 

Ao ilustrar como as concepções de ensino de língua encontram-se constantemente 

sob um estado de contradição e disputas de sentidos, buscamos, pela figura 2 (p. 26), 

representar a multiplicidade de sentidos a que estão submetidos esses termos, que se sujeitam 

ao funcionamento discursivo pelo qual todo sentido é exposto aos demais, seja em oposição, 

seja em complementaridade, a partir das regulações efetuadas pelas formações discursivas, 

as quais determinam de que forma se dão tais injunções. 

A análise discursiva proposta nesse trabalho se dá pela busca do funcionamento desse 

processo de constituição dos sentidos (e simultaneamente dos sujeitos) nesse emaranhado de 

discursividades que se afetam mutuamente, tendo por base, como já citamos anteriormente, 

“a possibilidade de uma desestruturação-reestruturação dessas redes e trajetos” (PÊCHEUX, 

1990 [1983], p. 56). Dessa forma, a análise a que nos propusemos se faz a partir da 

consideração das possibilidades de modificação de toda a rede de sentidos a partir dos 

acontecimentos que se dão em determinados nós, o que afeta as demais práticas de produção 

de sentido relacionadas aos termos analisados - daí acreditarmos que a publicação de uma 

crônica tem efeitos diversos na constituição do lugar ‘professor’, uma vez que esse lhe é 

determinado histórico socialmente. 

Por redes de sentidos, nesse caso, nos referimos não somente às possibilidades de 

produção discursiva a partir de diversas posições institucionalmente fundadas, tal qual a 

visão unidimensional representada na figura 2 (p. 26), mas a todo tipo de injunção semântica 

– produção de sentidos a partir da inter-relação de discursos produzidos em diferentes 

lugares -   ocasionada na interface língua/discurso, de que são exemplos a sinonímia, a 

antonímia, a metáfora, a metonímia, a paráfrase, a paródia... relações que não podem ser 

plenamente contempladas a partir do ponto de vista do sistema-língua, ou mesmo das noções 

pragmáticas/enunciativas que as  contextualizam numa situação a-histórica, já dada e 

evidente; mas sim, que devem ser entendidas como produto de uma construção histórica, 

humana e social.  

Somente a partir do pressuposto discursivo de que sujeitos e sentidos são produtos 

históricos que se constituem concomitantemente - o qual é complementar ao de que as 

condições de produção são componentes inalienáveis da produção dos efeitos de sentido -  

pode-se compreender de que forma uma mesma palavra pode significar o seu oposto,15 ou 

                                                 
15 Sobre isso, veja na seção 2.4 a discussão que fazemos sobre objetos paradoxais. 
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como palavras antônimas podem designar os mesmos referentes, (sinonímia?) ao 

atravessarem de uma a outra formação discursiva. 

Podemos ilustrar o funcionamento dessas injunções semânticas com o trabalho de 

Indursky (1999), no qual são marcadas diferentes posições discursivas: na dos sem-terra, 

“ocupação” tem relação de oposição à “invasão” no discurso assumido pela Folha de S. 

Paulo, embora se refiram ao mesmo evento físico. Nesse caso, mesmo que o termo 

“ocupação” seja usado pelo jornal, ainda deve ser interpretado como “invasão”. (ou “isso 

que você chama de ocupação, mas que continua sendo invasão...”). A aplicação desse 

paradigma a nosso objeto permite imaginar que o mesmo ocorre em relação à variação 

linguística, que dita a partir de um certo lugar continua a designar a ideia de “erro”. 

A tarefa a que nos propomos é portanto a de tratar discursivamente os processos 

semânticos16 sobre o ensino de língua portuguesa, levando em consideração as 

possibilidades de significação preestabelecidas pelo interdiscurso, mas considerando as 

movências produzidas pelos acontecimentos como característica determinante dessa matriz, 

tal qual preconiza Pêcheux em sua última fase teórica, quando ao considerar o papel do 

acontecimento acaba por relativizar “a ideia de uma máquina discursiva de assujeitamento 

dotada de uma estrutura semiótica interna e por isso mesmo voltada para a repetição” (1990 

[1983] p. 56). Nesse sentido, Fedatto afirma que “os sentidos de um acontecimento (histórico 

ou linguístico) são passíveis de movimentar a língua, visto que não há lugar fixo para as 

ideias”. (2013, p. 49) 

Negando assim a fixidez das estruturas, tanto linguísticas, quanto discursivas, faz-se 

necessário que também a teoria possa estar em constante movência. É pensando nisso que 

nos detemos na observação do modo de funcionamento da relação entre o acontecimento e 

a estrutura, a fim de tentar por meio da leitura do acontecimento interpretar as possibilidades 

de transformação da estrutura. 

Segundo Pêcheux, o acontecimento discursivo se dá “no ponto de encontro de uma 

atualidade e uma memória” (1990 [1983], p. 17).  O jogo semântico entre atualizar/atualidade 

nos sugere pensar “atualidade” como memória do presente, um ponto numa linha de 

memória, o que nos leva a parafrasear Pêcheux afirmando que o acontecimento se dá no 

ponto de encontro entre duas memórias. Ao fazê-lo desejamos que o acontecimento 

discursivo possa ser pensado historicamente, (o que foi atualidade, agora passado) como 

uma fissura na linha temporal que permitiu a bifurcação das linhas de sentido. Tal 

                                                 
16 No sentido discursivo do termo, como na formulação “Semântica e Discurso”, de Pêcheux. Marco aqui o 

posicionamento de que a semântica deva ser encarada pelo viés do discurso. 
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formulação apresenta ressonância com a afirmação de que o acontecimento discursivo 

compreende “a emergência de um enunciado ou de uma posição enunciativa novos que 

reconfiguram o discurso, e através deste participam do processo de produção do real 

histórico”. (ZOPPI-FONTANA apud DELA SILVA, 2008, p.30) 

Considerar as redes discursivas, tal como propomos, não significa considerar o 

discurso “independente das redes de memória e dos trajetos sociais nos quais ele irrompe” 

(PÊCHEUX, 1990 [1983], p.56). “O acontecimento discursivo pressupõe, assim, a relação 

entre dizeres que, ao se cruzarem, tendem a promover rupturas, ainda que um novo dizer, 

por princípio, seja formulado a partir das possibilidades que este dizer encerra”. (DELA 

SILVA, 2008 p.29).  

A centralidade da noção de acontecimento discursivo se dá, nesse trabalho, pela 

consideração de que nele se encerra tanto a possibilidade desse novo dizer, quanto o 

deslocamento de dizeres e sentidos estabilizados para novas regiões discursivas, passando a 

funcionar em relação a outros sentidos (até então dispostos em outra conjuntura). São essas 

relações que se deslocam no acontecimento, produzindo, pela reestruturação da matriz de 

sentidos, a contrariedade. 

 

2.3.1.  Representado as redes de sentidos 

 

A reestruturação da rede de sentidos disparada pelo acontecimento discursivo ocorre 

de forma a ampliar as possibilidades de significação: o encontro entre duas memórias não 

apaga as memórias anteriores; o encontro entre duas memórias cria novas linhas entre as 

memórias anteriores e o ponto de memória novo (sem apagar os anteriores, mas 

reconfigurando seus valores, atenuando-os).  

Podemos exemplificar esse funcionamento sobre a materialidade linguística, 

analisando os sentidos dos pares “segundo grau” x “ensino médio”. A noção de grau, 

apresentada na Lei de Diretrizes e bases da Educação de 1971- período de ditadura militar -  

promovia o sentido de hierarquia que se desejava para a sociedade. Concluir o segundo grau 

deveria representar um avanço e uma distinção dada a poucos. Com a lei de 1996, em plena 

democracia, e com a proposta de universalização dessa modalidade de ensino, não mais se 

desejou dar a tal modalidade a distinção de grau – fazendo-a compor parte da educação 

denominada básica – tornando exclusiva a denominação hierárquica para o antigo 3º grau, 

que deixou de sê-lo pela exclusão dos anteriores, mas conservando os termos 
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hierarquizantes: ensino superior, graduação, pós-graduação. No entanto, apesar do 

acontecimento discursivo da LDB de 1996, que impingia por força de lei uma mudança no 

uso linguageiro, a denominação “segundo grau” continua funcionando. Como o 

acontecimento discursivo resulta em outra memória, mas não apaga as anteriores, 

historicamente estabilizadas, os novos sentidos convivem com os antigos e se relacionam de 

diversas formas. (o nome ensino médio raramente funciona sem a memória do 2º grau). 

A figura 3, apresentada abaixo, ilustra como essa formulação (2º grau) ao ser 

atravessada pelo sentido de ensino médio passa a ter outro funcionamento: 

 

 

Figura 3 – Deslizamento de sentidos de “segundo grau” 

 

 

 

 

 

Na figura 3, o acontecimento discursivo é representado pelo cruzamento das linhas 

A e D que representam os sentidos em conflito para a denominação do mesmo período de 

estudos. A denominação mais antiga (2º grau) é atravessada pela nova, produzindo a ruptura 

representada na figura pela elipse, e, com essa ruptura, o surgimento de novas linhas de 

sentido (B e D) que representam formas cotidianamente empregadas para se referir ao ensino 

médio, fazendo no caso de B uma atualização dessa memória, e de C uma referência 

histórica. Os sentidos deslizam, e pelo funcionamento da metáfora temos novas 

possibilidades de sentido inscritas na matriz discursiva. 
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– apenas tentamos ilustrar a forma como um acontecimento promove uma reestruturação da 

matriz de sentidos - e o que consideramos importante reiterar - sem apagar a memória 

anterior, que continua produzindo seus efeitos, o que é muito importante para a explanação 

que faremos na seção 2.4 quando aplicaremos esse modelo aos objetos Língua e Ensino. 

Antes, cumpre-nos tentar lançar luz sobre a complexidade do esquema de linhas de sentidos 

que estamos propondo, tomando para isso o conceito de rizoma, cunhado por Deleuze e 

Guatari. 

 

2.3.2. Uma reflexão sobre o conceito de rizoma para a AD 

 

Para ilustrar as relações entre as esferas de produção de sentidos e as relações entre 

sentidos na memória utilizamos representações gráficas compostas por linhas e pontos que 

se ligam de múltiplas maneiras. Embora se trate de uma construção gráfica sempre a 

representar a incompletude, é possível sugerir que esse modelo de representação 

correlaciona os lugares de produção discursiva às redes de memória que constituem as 

diversas regiões do interdiscurso, desde que, para tal, consideremos que cada uma dessas 

instâncias (legislação, escola, mídia...) é produto de uma historicidade, o que significa dizer 

que não são fixas as formas como essas instâncias são significadas (e se significam) ao longo 

da história, bem como seus discursos,  que são sempre afetados pelas mudanças nas 

condições de produção ensejadas pela história. 

A forma gráfica a que nos referimos possui muitas semelhanças conceptuais com o 

rizoma, modelo de representação do conhecimento desenvolvida por Gilles Deleuze e Félix 

Guattari no fim da década de 70. Empreendedores de uma filosofia produtiva, que devia se 

dedicar a produção de conceitos, os autores desenvolveram um sistema conceitual de 

representação rizomático 

 

comportando em seu sentido uma polissemia, já que este conceito foi 

ressignificado pelos autores dentro do campo filosófico e das ciências 

sociais, o conceito de rizoma tem sua origem na biologia e representa 

aqueles tipos de extensões subterrâneas do caule, para armazenamento de 

nutrientes, que se alongam horizontalmente, mas que não são raízes nem 

tubérculos (Petit Larousse, 1965). Estas extensões do caule em um platô 

formam a imagem de um emaranhado de linhas conectadas, onde não se 

distingue início, fim e núcleo fundante ou central, a imagem são de linhas 

que se propagam ad infinitum, cada uma comportando o seu próprio devir. 

(SOUZA, 2012, p. 245) 
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Dessa forma a representação rizomática se diferencia do modelo tradicional de 

árvore, pois, entre os princípios que regem o rizoma, destacam-se os de conexão e de 

heterogeneidade,17 

 

Qualquer ponto de um rizoma pode ser conectado a qualquer outro e deve 

sê-lo. É muito diferente da árvore ou da raiz que fixam um ponto, uma 

ordem. A árvore linguística à maneira de Chomsky começa ainda num 

ponto S e procede por dicotomia. Num rizoma, ao contrário, cada traço não 

remete necessariamente a um traço linguístico: cadeias semióticas de toda 

natureza são aí conectadas a modos de codificação muito diverso, cadeias 

biológicas, políticas, econômicas, etc., colocando em jogo não somente 

regimes de signos diferentes, mas também estatutos de estados de coisas. 

(DELEUZE e GUATTARI, 2011, p. 22) 

 

No entanto, os autores nos alertam que a composição do rizoma pode comportar a 

estrutura em árvore: “existem estruturas de árvore ou de raízes nos rizomas, mas, 

inversamente, um galho de árvore ou uma divisão de raiz podem começar a brotar em 

rizoma.” (DELEUZE e GUATTARI, 2011, p. 33). Não se trata, portanto, de estabelecer uma 

oposição ao modelo arbóreo, mas de lhe acrescentar complexidade, o que, do ponto de vista 

discursivo, consiste em considerar o lugar da falha, da ruptura, da incompletude.  

Complexidade que é trazida para a relação do rizoma com língua, pela representação 

de uma “máquina abstrata que opera a conexão de uma língua com os conteúdos semânticos 

e pragmáticos de enunciados, com agenciamentos coletivos de enunciação, com toda uma 

micropolítica do campo social” (ibid., p. 22). Para tal, a língua é apresentada como 

heterogênea: “A língua é, segundo a fórmula de Weinreich, ‘uma realidade essencialmente 

heterogênea’. Não existe uma língua-mãe, mas tomada de poder por uma língua dominante 

dentro de uma multiplicidade política”. (ibid., p. 23). Tratando assim, da complexidade e da 

exterioridade da linguagem, a noção de rizoma permite a aproximação com a teoria 

discursiva, o que pode ser apreendido, por exemplo, quando ao dizer sobre o livro, explora-

se o fato de que é “em conexão” que se dá o funcionamento da produção de sentidos: 

 

 

 

                                                 
17  O conceito de heterogeneidade em Deleuze/Guatarri se diferencia da forma que é compreendida na AD: 

Enquanto esses autores pensam a heterogeneidade como necessária relação com o outro – exterioridade -, 

tal como ocorre na sociolinguística; a AD postula a heterogeneidade como constitutiva do sujeito, apoiando-

se na noção de sujeito cindido, da psicanálise. O uso do termo em AD é fortemente afetado pelo 

desenvolvimento dos trabalhos de Jacqueline Authier-Revuz, que, também a partir da psicanálise, considera 

a heterogeneidade como a presença do outro no discurso. 
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Não se perguntará nunca o que um livro quer dizer, significado ou 

significante, não se buscará nada compreender num livro, perguntar-se-á 

com o que ele funciona, em conexão com o que ele faz ou não passar 

intensidades, em que multiplicidades ele se introduz e metamorfoseia a 

sua. (DELEUZE e GUATTARI, 2011, p. 18) 

 

A partir dessa visão, as relações que ilustramos nas figuras 2 (p. 26) e 3 (p.31) podem 

ser interpretadas como parte de uma cadeia rizomática que se dobra infinitamente sobre si 

mesma e permite que cada memória, que cada acontecimento e cada sentido se ligue a cada 

outro de inúmeras formas - mas não de todas as formas, já que essas ligações são reguladas 

pelas formações discursivas. Nesse modelo, uma formação discursiva é uma linearização de 

um conjunto de nós que se pode percorrer em uma matriz multidimensional rizomática de 

sentidos. 

Nessa matriz, a intersecção de uma memória, ou o reforço de outra, produzida em 

um acontecimento discursivo altera a significação de todas as memórias anteriores que se 

ligavam à primeira, uma vez que o valor de uma memória é dado pelo que ela representa nas  

relações que ela estabelece com as demais memórias; tal como ocorre em grafos ponderados 

nas estruturas de dados computacionais, ou mesmo nos bancos de dados e tabelas com 

referências cruzadas – mas diferentes desses modelos, a estrutura rizomática é aberta, e sua 

atualização segue os princípios dos sistemas complexos dinâmicos e adaptativos18. Dessa 

apropriação que fazemos, o que tomamos não é o funcionamento biológico, uma vez que 

tomamos a memória não como unidade de armazenamento, mas como unidade de sentido 

que rege/possibilita o funcionamento da língua – os sentidos já-dados no interdiscurso. O 

que queremos é enfatizar o processo de sobredeterminação, tratado na seção anterior, pelo 

qual as possibilidades de produção de sentido são dependentes de inúmeros outros fatores 

cuja atualização está sempre a produzir possibilidades de sentidos. 

Essa aproximação do conceito de rizoma com os pressupostos da AD, da forma  que 

ora propomos, é tratada de maneira consistente por Mostafa, Amorim e Abrahão e Sousa 

(2014): 

 

                                                 
18 Os sistemas complexos, dinâmicos e adaptativos vêm sendo estudados no comportamento de cardumes, 

enxames, revoadas, mercados econômicos e da língua. Neles “tanto o sistema quanto cada indivíduo 

pertencente ao sistema estão em constante mudança e em constante reorganização. Não há momentos de 

estaticidade. O sistema e seus membros se auto(re)organizam dinamicamente à medida que o sistema 

interage com outros sistemas, outras energias, outras forças e à medida que os membros do sistema 

interagem entre si, com o sistema e com fatores externos a ele”. (VIOTTI, 2013, p. 151) a leitura de todo o 

capítulo “A língua como um sistema complexo, dinâmico e adaptativo” (id. p. 149-156) é bastante 

instigadora para o desenvolvimento da aplicação dos rizomas na AD.  
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 É preciso registrar nosso entendimento de que Deleuze não desenvolve 

uma filosofia da linguagem justamente porque a linguagem não é central 

para ele (lembremos que o rizoma não tem centro pois a linguagem é um 

dos elementos do rizoma, mas não é central), ao passo em que para 

Pêcheux (1997), a linguagem é modo de inscrição do sujeito e da 

historicidade. Apreciamos a noção pecheutiana de discurso por ela lidar 

com a noção de efeito: o discurso é efeito entre interlocutores, nunca está 

dado de modo pronto ou acabado, convocando-nos a pensar a palavra em 

seu constante, tenso e inquieto movimento com as condições de produção. 

(...) há o saber discursivo sobre o mundo que está latente na linguagem, 

que sustenta o que é dito a partir do que já foi posto em outros momentos 

e que lateja a cada nova (re)tomada de dizer. Esse conceito abre-nos a 

possibilidade de estabelecer aqui uma conexão com a noção-chave de 

rizoma. Do mesmo modo como rizoma inscreve uma rede de conectividade 

e uma articulação de relações em curso, o discurso também o faz a partir 

de efeitos de sentido já postos ou silenciados. Também o discurso articula-

se de forma rizomática, construindo-se como “dispersão de ruínas” 

(MAINGUENEAU, 2005, p.19) e como rede de sentidos dis-postos pela 

via do entrelaçamento entre regiões da memória discursiva definida como 

“espaço discursivo como rede de interação semântica” e “processo de 

interincompreensão” (2005, p. 13).  (MOSTAFA, AMORIM e 

ABRAHÃO e SOUSA, 2014, p. 15 -6) 

 

 

 É dessa forma que estabelecemos a proposta de representação do interdiscurso pela 

figura do rizoma, dando a ele lugar de destaque ao acontecimento, como criação de novas 

linhas e novas conexões entre linhas. Do ponto de vista social, o acontecimento discursivo, 

ao produzir uma outra memória ou ampliar os efeitos de uma memória latente permite um 

novo gesto de interpretação, possibilitando (mas não necessariamente determinando) uma 

nova formação discursiva. A sociedade organiza seus aparelhos para a manutenção das 

memórias e dos sentidos, procurando estabilizar o sistema, naturalizando e 

institucionalizando as relações de dominação, mas no acontecimento discursivo reside a 

falha19, que, possibilitando a produção de novos sentidos, sempre desestabiliza as formas 

discursivas já em funcionamento. 

 

                                                 
19 Ruptura em relação à estrutura, ausência de simples reprodução. 
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2.4. Língua e ensino: Objetos paradoxais 

A apresentação do conceito de rizoma e de sua aplicação para a teorização do 

funcionamento das formações e dos acontecimentos discursivos tem resultados interessantes 

na análise do funcionamento discursivo dos termos ligados ao ensino de língua portuguesa. 

Já de início tal representação denuncia a impossibilidade da representação completa do 

processo de produção de sentidos como um todo, uma vez que se trata de um sistema 

dinâmico, em constante reestruturação. Aponta também o fato de, apesar de nossas análises 

se concentrarem em pontos específicos da estrutura, haver intensa inter-relação com 

acontecimentos produzidos em outras regiões do rizoma. 

A aplicação do modelo de linhas e pontos apresentada na seção 2.3.1 ao termo 

SEGUNDO GRAU (p. 31) demonstrou que, quando determinada memória é atravessada por 

outra, ocorre a possibilidade de produção de novas memórias sem apagamento da anterior. 

Em alguns casos, como os que analisaremos a seguir, a produção de outra memória acaba 

por produzir um sentido oposto ao sentido até então dominante e ao mesmo tempo 

completamente dependente dele. Quando essa configuração é constitutiva do conceito 

formulado, nos encontramos diante do que a AD denomina objeto paradoxal. 

 

Michel Pêcheux (2011) coloca em questão a pretensa homogeneidade dos 

objetos ideológicos, dizendo-os paradoxais. Sob a aparência da unidade, 

esses objetos são, para Pêcheux, divididos e profundamente contraditórios, 

mostrando-se em processos que se desenvolvem entre a univocidade e o 

equívoco, processos que, sendo coextensivos, permitem pensar a prática de 

resistência no interior mesmo da ideologia dominante. (AZEVEDO, 2012, 

p. 3) 

 

 É o que ocorre com o termo LÍNGUA, tradicionalmente evocado nas gramáticas e 

manuais como sinônimo de norma padrão. No entanto, a partir do advento da Linguística (e 

em especial da Sociolinguística)20, o sentido de língua nesses manuais passa a ter de abarcar 

também as demais variantes. Esse fato pode ser apreendido na análise que realizamos do 

recorte1, quando aparentemente considerar ou não a palavra “pobrema” como parte da língua 

(ou mesmo como uma palavra) é uma questão que depende do termo de língua que se está 

empregando, determiná-lo, porém, não se trata de um gesto trivial, pois, como dissemos, no 

caso do termo  LÍNGUA os sentidos opostos que se formam se fundem de tal maneira que 

                                                 
20 Na seção 3.1 trataremos desses acontecimentos discursivos que historicamente impactaram os sentidos de 

língua.  
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se torna impossível o acesso a apenas um desses sentidos; “as propriedades lógicas dos 

objetos deixam de funcionar: os objetos têm e não têm esta ou aquela propriedade, os 

acontecimentos têm e não têm lugar,” (PÊCHEUX, 1990 [1983]. p.52) 

 

Figura 4 – Acontecimento discursivo em Língua 

 

 

 
 

 

O termo objeto paradoxal em AD diz respeito, portanto, à presença simultânea, num 

mesmo objeto, de um sentido e seu oposto. Do ponto de vista do discurso, o sentido nunca é 

fixo, ele sempre está à mercê das disputas ideológicas atuantes nas diferentes formações 

discursivas. O que difere, portanto, a ambiguidade dos objetos paradoxais dos demais 

processos de disputa de sentido é a indissociabilidade entre os polos de significação que 

interdita o sentido unívoco pela presença inescusável de seu contrário. Os objetos paradoxais 

são o lugar da impossibilidade da plena identificação; o lugar da falha por excelência; o lugar 

da dissolução das fronteiras das formações discursivas que permanecem em disputa.  

 

A singularidade dessas lutas de deslocamento ideológico que ocorrem nos 

mais diversos movimentos populares consiste na apreensão 

de objetos [constantemente contraditórios e ambíguos] paradoxais, que 

são, simultaneamente idênticos em si mesmos e se comportam 

antagonicamente em relação a si mesmos [...] 

Esses objetos paradoxais [como nome de Povo, Direito, Trabalho, Gênero, 

Vida, Ciência, Natureza, Paz, Liberdade] funcionam em relações de força 

móveis, em transformações confusas, que levam a concordâncias e 

oposições extremamente instáveis" (PÊCHEUX, 1983, p.383 apud 

ZOPPI-FONTANA, 2005; p. 56)21 

                                                 
21 A opção pela entrada dessa citação através de Zoppi-Fontana se dá por que, ao promover uma leitura de 

objetos paradoxais pela obra de Pêcheux, a autora se preocupa em formular um texto que teoriza a 

concepção de objeto paradoxal, de forma que a tradução realizada pela autora produz os efeitos de sentido 
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A fim de pensarmos um pouco mais sobre os efeitos de sentidos provocados por esses 

objetos, apresentamos uma formulação de Zizek (1996). Ao descrever a forma paradoxal 

como as sociedades capitalistas pós-modernas passam por um esfacelamento da figura do 

estado por forças que se opõem, o filosofo relaciona a Hegel a forma pela qual a 

contrariedade perfaz a essência do objeto. Vejamos que o raciocínio desenvolvido pelo autor 

se aplica aos demais objetos paradoxais: 

 
 esse antagonismo não deve ser concebido nem como uma oposição 

externa, nem como uma relação complementar entre os dois polos, na qual 

cada polo compensa o excesso de seu oposto (no sentido de que, quando 

se tem um excesso de universalismo, um pouquinho de raízes étnicas dá às 

pessoas o sentimento de pertença e, desse modo, estabiliza a situação), mas 

no sentido autenticamente hegeliano — cada polo do antagonismo é 

inerente a seu oposto; tropeçamos nele no exato momento em que nos 

esforçamos por apreender o polo oposto em si, por postulá-lo "como tal". 

(ZIZEK, 1996, p.7. Grifo nosso)  

 

 

A Análise do discurso é, portanto, um dispositivo essencial para a compreensão 

desses objetos. Segundo Zoppi-Fontana,  “pelo funcionamento da língua na história, pelas 

evidências produzidas pelo discurso, podemos apreender a natureza paradoxal dessas 

realidades complexas à luz das quais a Lingüística, a Semântica, a Sociologia, a Psicologia, 

a Filosofia constituem seus objetos de conhecimento.” (ZOPPI-FONTANA, 2005, p. 55).  

Por sua vez, ao demonstrar a forma como a conceituação do paradoxal está presente no 

trabalho intelectual de Pêcheux a autora da obra de Pêcheux apresenta um panorama da 

importância dessa concepção para a AD, pois os efeitos do contraditório são constitutivos 

do funcionamento discursivo. Novamente nos dizeres da autora, “É no seio destes paradoxos, 

na materialidade ideológica destes nomes, que a semântica toca na política, 

indefectivelmente.” (Ibid., p.56) 

Tomando por base essas considerações, propomos acrescentar à lista de objetos 

paradoxais mencionadas por Pêcheux os objetos Língua e Ensino, a partir do entendimento 

de que língua é fluidez e é norma; é variação e é padrão. Da mesma forma, a palavra 

“ensino”, enquanto objeto paradoxal, assume sempre valores contraditórios e ambíguos: 

                                                 
desejados para esse trabalho de maneira mais contundente do que a formulação apresentada na tradução 

integral do texto em português, “Ideologia: Aprisionamento ou Campo Paradoxal”  (PÊCHEUX, 2011)  

uma vez que o texto de Pêcheux se concentra na consideração da ideologia como um objeto paradoxal, e 

não na definição do que seria um objeto paradoxal. 
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ensinar é inculcar, formatar, e é também libertar; é reproduzir e é produzir; é dar a voz e é 

calar.  

A menção à fluidez, nesse parágrafo, é referência direta à noção de língua fluida, 

(Orlandi, 1999), que a autora opõe ao de língua imaginária. A língua fluida é aquela que não 

pode ser sistematizada, que não cabe em nenhuma descrição e que comporta em si a 

possibilidade da falta, da incompletude e do equívoco. Por língua imaginária, designam-se 

todas as tentativas de sistematização da língua, que incapazes de conter a inatingível fluidez, 

acabam por criar imagens da língua sobre a qual se debruçam; é o que ocorre tanto à língua 

representada nas gramáticas normativas, quanto à descrita nas análises sociovariacionistas. 

A combinação dos termos paradoxais língua e ensino permite uma multiplicidade de 

possibilidades sobre o que é ensinar português. É em busca dessas multiplicidades e 

deslocamentos a que está sujeita a expressão, que nos propusemos a uma leitura das crônicas 

em busca dos processos discursivos que encadeiam tais efeitos de sentido. O que não 

fazemos sem, antes, refletirmos sobre as condições de produção que determinam essas 

discursividades.  
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3.  HISTORICIZANDO SENTIDOS DE ENSINO DE LÍNGUA PORTUGUESA 

A questão da língua é, portanto, uma questão de Estado, com 

uma política de invasão, absorção e de anulação das diferenças, 

que supõe antes de tudo que estas últimas sejam reconhecidas: 

a alteridade constitui na sociedade burguesa um estado de 

natureza quase biológica, a ser transformado politicamente. 

PÊCHEUX e GADET, 2010 [1981], p.37 

 

 

A inserção de nosso trabalho na dimensão da HIL se dá a partir da consideração de 

que a historicidade do ensino de língua portuguesa é constitutiva da História das Ideias 

Linguísticas. Segundo Orlandi, em HIL “analisamos ensaios, textos científicos diversos, 

periódicos e outros materiais que concorrem para a formação do imaginário que sustenta a 

constituição da (unidade da) língua nacional falando sobre sua pureza, sua natureza, etc.” 

(ORLANDI, 2001, p. 17). É nessa direção que nos propusemos, nesse trabalho, a analisar o 

dizer do escritor sobre o ensino de língua, bem como acontecimentos que participam da 

estrutura que sustenta esses dizeres. 

 Para isso, trazemos de Orlandi (2009) uma referência geral das questões da língua 

nacional. Dando relevo à não unidade e não transparência da língua dita Portuguesa, a autora 

apresenta duas perspectivas de entendimento linguístico: uma, real, que remete a língua 

utilizada, caracterizada pela fluidez, incompletude, falha e ruptura no contínuo movimento 

na história e na sociedade; e outra, constituída por um imaginário tradicional, uno e 

transparente. Mediante isso, a autora afirma não falarmos português, mas uma língua 

fortemente afetada pelo sistema português e por suas determinações históricas e sociais. A 

partir da ideia de que o espaço brasileiro historiciza a língua, Orlandi propõe a necessidade 

de desconstrução dessa noção imaginária e, para isso, propõe a formulação ‘descolonização 

linguística’. 

 Seguindo essa orientação, consideramos que pensar a tensão envolvida na disputa 

de sentidos entre uma língua imaginariamente estabilizada e sua fluidez, traz à tona a 

importância da escola na institucionalização das práticas linguísticas. Mariani (2004), ao 

tratar da colonização linguística, caracteriza as línguas nacionais como “línguas já instituídas 

e institucionalizadas – porque são práticas socialmente regularizadas e repetitíveis, - fazendo 

parte desse aparelho de línguas, de um aparelho de letrados e de um sistema de ensino”.  

(MARIANI, 2004, p.28) 



42 

 

 

 

 Pensamos assim, através de Mariani, nessa aproximação entre um sistema de ensino 

e o aparelho de línguas, termo que a autora toma de Balibar para relacionar ao processo de 

gramatização, a constituição da nação, que, no caso brasileiro, concentra em suas bases a 

memória da colonização. Tal formulação evoca assim a noção central nos estudos da HIL, o 

conceito de gramatização, definido como o “processo que conduz a descrever e instrumentar 

uma língua na base de duas tecnologias, que são ainda hoje os pilares de nosso saber 

metalinguístico: a gramática e o dicionário”. (AUROUX, 1992, pag. 65).  Essa relação é 

assim descrita por Diniz e Zoppi-Fontana: 

 

O que define, assim, os estudos desenvolvidos no Brasil sobre a produção 

de um saber metalinguístico e de políticas linguísticas para a língua 

brasileira é a consideração da relação necessária e constitutiva do processo 

de gramatização da língua com os processos históricos de constituição do 

Estado e da identidade nacionais. Considera-se, nessa perspectiva, que o 

estudo e a descrição dos trajetos percorridos pela língua no seu processo 

de gramatização fornecem elementos para a compreensão dos processos de 

construção de um lugar para o cidadão brasileiro, lugar este 

necessariamente predicado pela relação que estabelece com a língua do 

Estado. (ZOPPI-FONTANA e DINIZ, 2008, p. 91) 

 

 

É pensando na escola como um desses elementos de institucionalização, enquanto 

um lugar da repetitibilidade e reafirmação desse discurso que sustenta o imaginário de uma 

língua homogênea que, ao propor falar sobre ensino de língua portuguesa levamos em 

consideração também a reflexão que se vem produzindo no campo da educação. É fácil 

perceber, que o objeto da HIL pode ser tratado por esse caminho produzindo resultados 

harmônicos, por exemplo, quando, falando a partir da posição discursiva cientista da 

educação, Berenblum (2005) ressalta a importância das políticas de ensino de língua na 

formação dos Estados nacionais:  

 
A escola será a encarregada de transmitir, inculcar e reforçar a variedade 

oficial da língua, ao mesmo tempo em que contribui para a criação, 

valorização e consolidação de uma cultura nacional, integrada por mitos 

de origem, símbolos e representações acerca das próprias histórias das 

nações e da essência do ser nacional. (BERENBLUM, 2005, sp.) 

 

A partir da observação desse paralelo, tecemos para esse trabalho a denominação de 

instrumentos educacionais, em analogia aos instrumentos linguísticos, estudados pela HIL, 

para tratar dos instrumentos que regem o fazer docente e instituem o lugar social e discursivo 



43 

 

 

 

do professor, legitimando seu discurso e submetendo-o às estruturas do Aparelho Ideológico 

de Estado de que faz parte a escola. Referimo-nos assim, à legislação educacional, composta 

por leis, diretrizes, parâmetros, currículos e normas oficiais; aos sistemas de avaliação oficial 

- ENEM, Prova Brasil, Provinha Brasil, SAERJ, Saerjinho, SAEB, SIMAVE... -  que 

balizam a educação pela verificação de conteúdos sistematizados reprodutíveis; aos 

trabalhos teóricos e manuais de didática, que determinam como ensinar, aos manuais 

didáticos do professor que acompanham os livros didáticos dos alunos e às apostilas dos 

sistemas de ensino particulares que sistematizam o trabalho do professor, dizendo-lhe o que 

e como ensinar.  

A noção proposta de instrumentos educacionais deve contrastar com a de 

instrumentos pedagógicos, que são os instrumentos utilizados pelo professor para promover 

a aprendizagem do aluno, aí incluídos os livros didáticos e os recursos tecnológicos 

utilizados em sala de aula. Enquanto estes são instrumentos utilizados (ou produzidos) pelo 

professor, aqueles necessariamente o precedem, instituindo o lugar a ser ocupado por ele, e 

determinando o seu dizer; sendo na maioria das vezes instrumentos de Estado para a 

execução de suas políticas e para a reprodução da ideologia dominante (embora não 

exclusivamente, pois pode-se pensar em instrumentos educacionais críticos, que 

produziriam o lugar da resistência). 

A reflexão a que nos propomos conduz a pensar na relação entre os instrumentos 

educacionais e os instrumentos linguísticos, uma vez que ao instrumentar a educação, e 

assim o ensino de língua portuguesa, estabelecem-se dizeres sobre a língua – dizeres que 

advém dos instrumentos linguísticos ou a estes se sobrepõe, funcionando muitas vezes os 

instrumentos educacionais como instrumentos linguísticos. Trata-se, portanto, de uma íntima 

relação, constituída nesse aparelho de línguas, que retomamos da citação de Mariani, que 

vincula os objetos língua e ensino, motivando as conjecturas que apresentamos nesse 

trabalho. 

Apresentamos assim uma proposta embrionária de estabelecimento de relações entre 

História das Ideias Linguísticas e os trabalhos sobre a história da educação, considerando 

produtiva essa interseção para o objeto de nosso trabalho. Tais relações serão expostas na 

próxima seção por uma periodização de acontecimentos históricos22 ligados à Linguística e 

à Educação, em especial no trabalho História das Ideias Pedagógicas, (Saviani, 2007), texto 

                                                 
22 Dela Silva define acontecimento histórico a partir de Le Goff , “um fato pontual, que por sua relevância 

enquanto ocorrência no mundo, passa a ser rememorado na História, fazendo parte do dizer sobre o passado 

de um povo, narrado pela ciência histórica.” 
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que, embora não consista em uma ação programática, tal qual desenvolvida em HIL, 

estrutura um campo do saber que se propõe a estabelecer uma leitura crítica das ideias que 

sustentam o discurso pedagógico no Brasil. O viés para a produção dessa periodização será 

a identificação/exposição de efeitos de sentido que esses acontecimentos produzem em 

relação ao ensino da língua, numa perspectiva que considere a variação da língua como parte 

de seu funcionamento. Acontecimentos que, ao reestruturarem as matrizes de sentido, 

produzem contrariedades, instituindo paradoxos. 

. 

 

3.1. Periodização de acontecimentos relacionados ao ensino da língua 

portuguesa 

 

Apresentamos assim, numa proposição que busca marcar nosso trajeto de 

historização de sentidos de ensino de língua, uma reflexão que tem por base determinados 

acontecimentos que produzem efeitos na discursividade contemporânea sobre o ensino de 

língua portuguesa. Trata-se de um gesto interpretativo que tenta relacionar a periodização 

dos estudos de língua portuguesa apresentada por Guimarães (1993, 2004) à periodização de 

acontecimentos na área educacional proposta por Saviani (2007) de forma a tentar reunir 

vestígios de deslizamentos de sentido, que ocorrem tanto na área da Linguística, quanto da 

Educação.  O que se apresenta aqui, portanto, é o produto de uma reflexão a ser retomada 

em produções futuras, mas cujos efeitos consideramos já proveitosos para o 

desenvolvimento da questão que orienta o presente trabalho. 

A motivação para o desenvolvimento desta periodização está em promover a 

articulação entre língua e ensino proposta para esse trabalho, pelo processo de historização 

de ambos objetos em uma única linha temporal possibilitada pela observação de que diversos 

acontecimentos apresentados na periodização de Guimarães eram mencionados também por 

Saviani, bem como na coincidência bastante aproximada entre as datas que abrem e fecham 

os 4 períodos propostos por Guimarães (e servem de referência para nossa periodização) e 

os primeiros 4 períodos propostos por Saviani (que apresenta uma subdivisão do que aqui 

denominamos 4º período em mais 4, resultando sua proposição em 7 períodos). 

Os quatro períodos que apresentamos que retratam as periodizações propostas por 

esses autores, a partir do gesto de selecionar da cronologia por eles apresentada, eventos que 

inauguram certas tendências históricas (como a publicação da 1ª gramática, ou inauguração 
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do primeiro curso de Letras), mas ao fazê-lo, produziremos nossa própria periodização, que 

considera a questão do ensino da língua portuguesa pelas contradições que se manifestam 

nessas histórias que correlacionamos. Ao fazê-lo, buscaremos sempre que possível 

estabelecer ligações entre os acontecimentos apresentados e a questão da variação 

linguística, enfatizando como os acontecimentos listados produzem o efeito de reafirmação 

de uma concepção normativa e homogeneizante de ensino de língua ou sugere possibilidades 

de considerar a variação como inerente a seu funcionamento. 

Apresentamos assim nossa periodização de acontecimentos que produzem efeitos 

sobre os sentidos de ensino de língua portuguesa, tanto do ponto do ensino, quanto da língua. 

Cada um desses períodos foi introduzido por uma breve cronologia que tem por finalidade 

estabelecer uma sequência temporal para os acontecimentos que articulamos. 

Desdobramentos, referenciação e justificativa para se considerar tais acontecimentos 

inerentes ao objeto que discutimos são apresentadas logo em seguida. A opção por não 

mencionar a fonte de cada um desses acontecimentos na cronologia inicial se deve ao fato 

de nossa proposta é de ressignificação desses acontecimentos, que uma vez aqui 

mencionados devem ser interpretados a partir da perspectiva do ensino e da língua, 

inseparavelmente articulados na formulação ensino de língua portuguesa. 

 

O 1º período 

1500 - Chegada dos primeiros portugueses ao Brasil; 

1549 - Vinda dos jesuítas; 

1757 - Promulgação da Política Pombalina; 

1808 - Vinda da Família Real Portuguesa; 

1822 - Independência do Brasil; 

1824 - A constituição subscreve instrução primária gratuita a todos os cidadãos; 

1827 -  Aprovação da lei que estabelece o ensino da gramática da língua nacional; 

1837 - Fundação do Imperial Colégio Pedro II. 

 

Segundo Guimarães (2004), o período que vai da “descoberta” em 1500 até a 

primeira metade do século XIX, é caracterizado pela ausência de estudos de língua 

portuguesa feitos no Brasil. Nessa fase, o ensino de língua portuguesa ainda não está 

institucionalizado, e suas práticas estão, até 1757, ligadas às ações dos jesuítas, que, do ponto 
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de vista da Sociolinguística, beneficiavam-se do fato de que as línguas variam para 

estabelecer a comunicação com os habitantes locais23. Tratando discursivamente desse 

contato entre línguas nesse período de colonização linguística, Mariani (2004, p, 55) articula 

que “Divide-se e partilha-se no espaço de oralidade dessas gerações de nascidos no Brasil, 

as línguas brasílicas, um tupi dos jesuítas e uma língua portuguesa que começa a se 

distanciar da metrópole.” (Grifo nosso) 

Somente com o interdito pombalino, que afasta os jesuítas de suas missões, marcando 

a passagem do ensino religioso para o laico, é que o ensino de língua portuguesa é 

regulamentado pelo Estado, o que é feito, no espírito do despotismo esclarecido, com 

finalidades explícitas de dominação, de forma que o ensino da língua portuguesa é 

apresentado como forma de produzir afeto, veneração, e obediência ao Príncipe. (veja o 

fragmento apresentado no anexo 1). A respeito dos efeitos do ato pombalino na memória 

discursiva sobre a língua e seu ensino, Mariani afirma: 

 

o que o diretório traz para a discussão é a raiz histórica da formação 

linguístico-discursiva da sociedade brasileira. Nela encontra-se de fato 

uma diferença entre o mundo português e a colônia brasileira. E tal 

diferença o diretório de Pombal afirma que deve ser eliminada através do 

uso obrigatório e único da língua da língua portuguesa. (MARIANI, 2001, 

p. 111) 

 

 Dessa forma, o édito pombalino produz uma rede de discursividades sobre o ensino 

de língua portuguesa, colocando-a num lugar de superioridade e de condição para a 

cidadania.  

Essas qualidades viriam a ser reforçadas pelas mudanças nas condições de produção 

da gramatização do português brasileiro, que se se dão com a vinda da família real para o 

Brasil, em 1808, que instituirá, aqui, práticas discursivas até então exclusivas da metrópole. 

É com a chegada do príncipe regente que aqui vão se instalar, escolas, biblioteca e, em 

destaque, a imprensa (até então proibida de funcionar na parte colonial do império) dotando 

a língua brasileira dessa revolução tecnológica que Auroux afirma acompanhar e ser uma 

causa não negligenciável do sucesso da gramatização dos vernáculos europeus (1992, p. 55). 

Inicia-se, assim, um processo que se consolida com a Declaração de Independência, uma vez 

                                                 
23  Leite, F. R. em sua dissertação de Mestrado em Estudos da Linguagem (UNICAMP) afirma que as línguas 

gerais eram produto do contato entre o português e o tupi (língua geral paulista) ou o tupinambá (língua 

geral amazônica). 
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que, com ela, segundo Orlandi, (2009, P. 154) “o Estado brasileiro se estabelece e a questão 

da língua toma vulto”. 

Importante registrar, para um trabalho de historização de sentidos de ensino de língua 

portuguesa, que, com a Independência é formulada a Constituição do Império, a qual registra 

o princípio da instrução primária gratuita para todos os cidadãos, inaugurando uma prática 

discursiva de ordenamento dos sistemas educacionais brasileiros; embora, segundo Gadotti, 

(1995, p.2), o ensino fundamental tenha permanecido em completo abandono, de forma que 

no final do Império, 85% dos 14 milhões de habitantes do Brasil eram analfabetos. Apontada 

por Guimarães (2004) como o marco inicial na oferta da educação pública, a inauguração do 

Colégio Pedro II será sendo importante marco da relação entre ensino e língua que aqui 

perseguimos, oferecendo as condições de produção para o processo de gramatização da 

língua portuguesa no Brasil. 

O 2º período 

1870 - A polêmica entre José de Alencar e Pinheiro Chagas;24  

1871 - A criação da disciplina Língua Portuguesa; 

1879, 1881- Publicação de gramáticas nacionais; 

1897 - Fundação da Academia Brasileira de Letras;  

1916 - Publicação na Europa do Curso de Linguística Geral, com as ideias de Saussure; 

1922 - Semana de arte moderna; 

1932 - Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova. 

 

No segundo período, sob as condições de produção de um Brasil que, no espírito do 

romantismo, deseja fundar sua imagem de nação, se estabelece a célebre polêmica entre José 

de Alencar e Pinheiro Chagas, que acusa o escritor brasileiro de falta de correção no emprego 

da Língua Portuguesa. A resposta de Alencar marca, na literatura, a reflexão sobre a 

mudança da língua portuguesa no Brasil, que tende, segundo ele, a se diferenciar da de 

Portugal. 

                                                 
24 No texto de 2004, Guimarães situa essa polêmica no primeiro período, embora indique que esse se estenda 

até a metade do século XIX. No texto de 1993, embora o autor anuncie que a polêmica faz parte do primeiro 

período, a lista no segundo quando descreve cada período. Optamos por situar esse acontecimento no 

segundo período, já que o entendemos como um gesto de afirmação da língua nacional, o que melhor se 

alinha a produção das gramáticas brasileiras que ao édito pombalino, embora compreendamos que do ponto 

de vista da gramatização, a publicação da gramática de Júlio Ribeiro constitua o fato central desse período.  
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Essas condições de produção são as mesmas das publicações das primeiras 

gramáticas brasileiras, como a de Júlio Ribeiro em 1881. O que, segundo Orlandi, “muda 

não só a relação que temos com a língua, como o sentido que ela passa a ter, e o modo como 

nos relacionamos a ela: não é só uma representação mas uma forma de conhecimento que a 

legitima como ‘nossa’” (ORLANDI, 2009, p. 54); Essa legitimidade é reforçada pela relação 

estabelecida entre essas gramáticas e o ensino de língua portuguesa (uma vez que a posição 

gramático se dá, inicialmente pelo lugar social do professor, de onde deriva discursivamente 

esse lugar), no contexto de institucionalização que se dá com criação oficial do cargo de 

professor de português (MEDEIROS e PACHECO 2009, p. 52). Relacionando esses 

movimentos, Orlandi Afirma que: 

a gramática (e seu ensino) é o lugar em que os gramáticos brasileiros 

assumem a autoridade de dizer que língua é essa e "como" é essa língua, 

autorizando-se (-nos) em relação à singularidade do português do Brasil. 

Os brasileiros nesse momento estão produzindo um processo de 

descolonização: a legitimação da língua brasileira. A unidade do Estado, 

repito, se materializa na e pelas instituições. A construção da unidade da 

língua, de um saber sobre ela e os meios de seu ensino (criação de escolas 

e seus programas) ocupam um lugar primordial na construção dessa 

unidade. A gramática é um lugar de construção e de representação da nossa 

identidade e da nossa unidade (Língua/Nação/ Estado) brasileira, através 

do seu conhecimento e de seu ensino. Nossos gramáticos participam da 

construção do Estado brasileiro distinto de um apêndice de Portugal. 

(ORLANDI, 2009b, p. 175) 

   

Embora sejam outras as condições de produção da Semana de arte moderna, 

semelhantes são seus efeitos para a afirmação de uma língua brasileira, quando consideramos 

que no modernismo brasileiro, 

a re-descoberta do Brasil pela literatura está associada à descoberta do 

Brasil por vários ramos do conhecimento, entre eles, o linguístico.” [...] No 

caso da literatura, o que se vê é a oportunidade de uma ruptura em torno 

dos valores associados às formas linguísticas, noutras palavras, à 

possibilidade de construção de uma nova norma culta escrita, repetindo o 

gesto de Alencar e outros.” (PAGOTTO, 2001, p. 53)  

 

 No campo da Educação, o período modernista é marcado pelo Manifesto dos 

Pioneiros da Educação Nova, movimento que se ergue em defesa da universalização da 

educação e pela defesa de um projeto que se denominou Escola Nova, que, em um modelo 

cognitivista de ensino, pelo qual se deve aprender a aprender, defendia práticas de ensino 

que rompiam com o ensino tradicional. (SAVIANI, 2007, p. 271). Ao propor uma nova 

postura do professor e do aluno em frente ao objeto do conhecimento, os escolanovistas 
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refutavam o ensino pela memorização, caracterizadora da pedagogia tradicional, e 

propunham a construção do conhecimento pelas práticas significativas do educando. 

Pensando o ensino de língua portuguesa por uma abordagem que considere a 

heterogeneidade, o pensamento escolanovista representa inicialmente um avanço, já que, ao 

partir de uma prática, convoca uma modalidade linguística em uso, em preterimento a um 

modelo abstrato de uma língua padrão imaginária a ser “inculcada” pelo professor. 

Deixemos para a próxima seção a crítica que a ela fazemos. 

 O 2º período de nossa periodização é, portanto, de grande importância para esse 

trabalho, uma vez que, a) nele se materializa uma polêmica sobre a língua; o que se dá de 

forma paradoxal, uma vez que a língua falada e escrita no Brasil é, e não é, ao mesmo tempo, 

a Língua de Portugal; b) instala, nessa polêmica, pela figura de José de Alencar, o lugar do 

escritor, como aquele que, em função de sua prática social de escrita, está 

autorizado/convocado a falar sobe a língua; e, c) constitui, pela proposição dos 

escolanovistas, o ensino como objeto paradoxal, já que, do ponto de vista da educação 

tradicional, seu projeto de autonomia mais “deseducava do que educava” (SAVIANI, 2007, 

P. 257). 

O 3º período 

1934, 1939 - Fundação das primeiras Faculdades de Letras no Brasil. (USP, e Universidade 

do Brasil); 

1941 - Publicação de Princípios de Linguística Geral, de Mattoso Câmara Jr; 

1946 - Definição, em comissão de especialistas25, por força de lei, que o nome da língua 

nacional é “Língua Portuguesa” 

1959 - Instituição, por decreto, da NGB – Nomenclatura Gramatical Brasileira 

1961 - Primeira Lei de Diretrizes e Bases da Educação; 

1962 - Instituição da Linguística como disciplina obrigatória no Brasil, para os cursos de 

Letras. 

 

O terceiro período de nossa proposta, que vai do final dos anos 30 até meados da 

década de 60 é marcado por instabilidade política e mais contradições discursivas no campo 

do ensino de língua portuguesa. É nele que se decide pelo nome Língua Portuguesa – num 

                                                 
25 Segundo Guimarães: “ A comissão constituída pelo governo é formada por membros da Academia de Letras, 

da Academia de filologia, Reitores, Representantes da Associação Brasileira de Imprensa e o Inspetor do 

Ensino Militar. (GUIMARÃES, 2004, p. 48) 
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processo legislativo em que a denominação Língua Brasileira foi vencida26, a fim de que, 

conforme o texto que regulamenta tal nomenclatura, possamos nos valer da memória de 

civilização que o nome Língua Portuguesa traz. (GUIMARÃES, 2004, p. 34) 

 Contraditoriamente, a escolha desse nome marca um período em que a produção 

discursiva sobre a língua já possui um espaço de significação para as diferenças entre o 

português brasileiro e o europeu, fruto dos processos de gramatização que se iniciaram no 

período anterior, e continuam em operação; agora em contato com a institucionalização dos 

estudos linguísticos. A gramatização dessa fase opera, portanto, com a sistematização de 

embates entre uma memória do português europeu, e a língua brasileira, lançado mão, em 

especial a partir dos anos 50, de saberes advindos do Estruturalismo linguístico, produzindo 

um jogo discursivo entre normatizar e descrever o uso recomendável. A produção das 

gramáticas será ainda fortemente regulada pela instauração da NGB27, que predetermina que 

dizeres sobre o funcionamento da língua são gramaticais.  A NGB constitui assim, 

 

uma terminologia desautorizando as diferentes posições dos gramáticos. 

Com a NGB (E. Orlandi, 1997), o Estado brasileiro administra a relação 

institucional do brasileiro com a língua nacional, via gramática, pela 

uniformização da terminologia. O gramático não pode senão segui-la e a 

função autor do saber sobre a língua se desloca para o linguista. É este que 

dará sua caução ao saber gramatical, ao saber a língua. Mas é o Estado que 

tem autoridade sobre ela. O gramático por seu lado assume uma função de 

guardião da norma gramatical. Seu conhecimento, na partilha entre quem 

conhece e quem não conhece a língua, divide o que está e o que não está 

conforme à norma. Distingue não mais brasileiros e portugueses, mas 

brasileiros e brasileiros. (ORLANDI, 2009) 

 

A posição linguista vem, assim, a ser condição para o que deseja teorizar a língua. 

Ao mesmo tempo, Guimarães (2004) afirma que a obrigatoriedade da Linguística como 

disciplina dos cursos de Letras cria uma nova perspectiva para esses cursos, que passam a 

constituir-se em espaço de pesquisa sobre questões de linguagem, e não apenas sobre 

questões relacionadas a um padrão literário e ao ensino. Segundo Dias, J. P. (2012, p. 91) 

esse funcionamento institucionalizado do nome linguística - pelo qual se estabelece o que é, 

e o que não é linguística -, está diretamente ligado, nessa fase, ao trabalho de Matoso Câmara 

                                                 
26A polêmica envolvendo projetos de lei que estipulavam a denominação língua brasileira e língua portuguesa, 

bem como outras formas de denominar a língua é analisada por Dias, L. F. (2001). 
27Baldini (1998) toma a NGB como um discurso fundador “no sentido de que se trata de um texto que abre (e 

fecha) espaços no formulável, produzindo as regras de constituição de novos textos”. (BALDINI, 1998, p. 

97) 
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Jr, cujas produções foram pioneiras no cenário nacional. É a institucionalização da 

Linguística que criará as condições para que, no próximo período a ser analisado, o discurso 

sobre as variedades linguísticas se estabeleça e produza os efeitos que tem produzido no 

cenário educacional.  

Cenário que, sustentado por interesses liberais do capital - na busca por mão de obra 

qualificada - e por políticas populistas - em busca de eleitorado -, foi atravessado por um 

discurso de universalização do ensino. A Constituição de 1934, por exemplo, consagrou, 

num capítulo específico sobre a educação, ideias de um ensino fundamental público, laico, 

gratuito e obrigatório. Tal discurso é, assim, marcado discursivamente por contrariedades 

fundamentais: a LDB de 61, ao mesmo tempo que determina que: “A educação é direito de 

todos e será dada no lar e na escola” (Artigo 2º); “O direito à educação é assegurado pela 

obrigação do poder público e pela liberdade de iniciativa particular de ministrarem o ensino 

em todos os graus, na forma da lei” (Artigo 3º)  estabelece que o Estado não era obrigado a 

garantir matrícula: a) comprovado estado de pobreza do pai ou responsável; b) insuficiência 

de escolas; c) matrícula encerrada; d) doença ou anomalia grave da criança – o que é o 

mesmo que dizer: a educação é um direito de todos, menos dos pobres , doentes e deficientes.  

 

 

O 4º período28 

1963, 1979 - Primeiros cursos de Pós Graduação em Linguística (UnB, USP); 

1963 - Instituição da Linguística Laboviana com a publicação de resultados de sua pesquisa 

de mestrado. 

1963 -  Publicação do “Atlas Prévio dos Falantes Baianos”, organizado por Nelson Rossi, 

dentro da perspectiva geográfica linguística; 

1970 - Início do Projeto NURC; 

1985 - Publicação de “Democratização da escola Pública: a Pedagogia Critico social Dos 

Conteúdos” de José Carlos Libâneo; 

1986 - Publicação de “Linguagem e escola: uma perspectiva social de Magda Soares; 

                                                 
28 Faço minhas as palavras de Guimarães ao formular sua relação de acontecimentos desse 4º período “não vou 

arrolar a produção deste período por ser o período atual dos estudos de linguagem no Brasil  e estarmos vendo 

ainda seu desenvolvimento” (Guimarães, 2004, p. 48). No nosso caso, privilegiamos aqui os acontecimentos 

diretamente ligados ao desenvolvimento da noção de Variação Linguística, e de sua aplicação no campo 

educacional; não consideramos com isso que outros acontecimentos como os congressos das associações de 

linguistas e as publicações em áreas como a gramática gerativa ou a linguística aplicada deixem de contribuir 

para essa questão. Nosso objetivo aqui é relacionar alguns acontecimentos referenciados na história da 

disciplina linguística aos acontecimentos de que tratamos nessa dissertação. 



52 

 

 

 

1989 - Publicação de “Fotografias Sociolingüísticas”, de Fernando Tarallo; 

1990- Criação do SAEB – Sistema nacional de Avaliação da Educação Básica, sob 

coordenação do INEP – Instituo Nacional de Estudos e pesquisas educacionais; 

1992 - Início dos estudos em HIL no Brasil – estudos de gramatização do português brasileiro 

e de colonização linguística; 

1996 - LDB. Garante a Universalização e gratuidade da educação básica, nela incluindo o 

ensino médio. Prevê a edição dos PCNs;  

1998 – Publicação dos PCN; 

1999 - Publicação de “Preconceito Linguístico -  O que é e como se faz” de Marcos Bagno; 

2009 - Publicação do novo ENEM Exame Nacional do Ensino Médio –que passa a funcionar 

como vestibular para a maioria das instituições públicas superiores. Em consonância com os 

PCNs o ENEM Adota os conceitos sociolinguísticos como perspectiva de ensino de língua 

portuguesa; 

2011 - Publicação da coletânea de livros didáticos -  “Por uma vida melhor”; divulgada pela 

imprensa como “o livro que ensina a falar errado”. 

 

São desse período os acontecimentos histórico-linguísticos que motivam as crônicas 

que serão analisadas nesse trabalho. Toda a cronologia que apresentamos tem, portanto, a 

finalidade de demonstrar que os sentidos dos acontecimentos aqui expostos não são possíveis 

fora de uma rede historicamente constituída por sentidos e relações de sentidos, que 

congrega relações de força e legitimação de poder.  

Esses acontecimentos, aqui elencados, se dão em 3 campos que se inter-relacionam 

na constituição de sentidos de ensino de língua portuguesa: a) o do desenvolvimento da 

pesquisa em linguística, que trabalha na determinação de sentidos para o objeto paradoxal 

‘língua’; b) o de teorização de práticas de ensino, que o fazem para o objeto paradoxal 

‘ensino’, e, c) o de orientações sobre o ensino de língua portuguesa, que procura administrar 

sentidos produzidos pela articulação desses objetos paradoxais. 

No campo da pesquisa linguística; a questão da variação linguística vem sendo 

considerada em quase todos as áreas de desenvolvimento dessa disciplina, uma vez que, 

desde sua gênese, com o Curso de Linguística Geral, ela se compromete com a descrição e 

análise em detrimento da normatização: “a gramática tradicional (...) é normativa e crê dever 

promulgar regras em vez de comprovar os fatos; falta-lhe visão do conjunto” (SAUSSURE, 

2006 [1916] p. 98). Ao relatar tendências de estudos linguísticos contemporâneos, 

Guimarães (2004) marca as áreas que mais se identificam/baseiam na questão da 

heterogeneidade e dinâmica da língua, a saber: trabalhos de gramática na sua configuração 

não normativa (perspectiva estrutural, funcional ou gerativa); de Sociolinguística 
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(variacionista laboviana ou interacionista); trabalhos de pragmática, análise da conversação 

e Linguística Textual; e, trabalhos em história dos estudos da linguagem.  

Ao teorizar, sob essas diferentes perspectivas; seja para gramaticalizar certo uso; para 

registrar e analisar estatisticamente sua ocorrência em determinados grupos sociais, para 

verificar sua relação com certos gêneros textuais ou para estabelecer relações históricas que 

expliquem o modo de funcionamento e de constituição de determinada materialidade, todas 

essas áreas produzem  discursos que se põe em contato com os saberes já produzidos e com 

os saberes epilinguísticos não sistematizados, reestruturando as redes que sustentam os 

saberes metalinguísticos, e assim, oferecendo novas perspectivas de discursivização sobre a 

língua, num eterno jogo de relações recorrentes. 

Do ponto de vista das teorias educacionais, Gadotti (1995) traz de Saviani uma bela 

ilustração sobre como esses saberes e sentidos constituem de forma contraditória o lugar do 

professor: 

Na prática, porém, Saviani destaca o problema em que vive o educador 

brasileiro imbuído do ideário escolanovista (tendência 'humanista' 

moderna), ele é obrigado a trabalhar em condições tradicionais (tendência 

'humanista' tradicional), ao mesmo tempo que sofre, de um lado, a pressão 

da pedagogia oficial (tendência tecnicista) e, de outro, a pressão das 

análises sócio-estruturais da educação (tendência 'crítico-reprodutivista)' 

(GADOTTI, 1995, p.16) 

 

Gadotti dessa forma ressalta as tensões produzidas pelas teorias educacionais, em 

especial naquelas que consideram o papel reprodutivista da escola (sobre a qual nos 

deteremos na seção 3.3) e as ideias produzidas pelo movimento escolanovista, que, ao 

privilegiar a base cognitiva da linguagem e a autonomia do aluno, pressupõe o indivíduo 

consciente e responsável por suas ações - que sustenta pela sua vontade a posição a ocupar 

na sociedade (sujeito autônomo) – desconsiderando, assim, a materialidade da história.  

Finalmente, verificando como a combinação de sentidos de língua e ensino produzem 

efeitos, consideramos o acontecimento da publicação de “Por uma vida melhor”, como uma 

materialização de como os dizeres sobre o ensino de língua se sustenta a partir de dizeres 

outros, de alguma forma representados nessa breve periodização. Apresentamos uma 

formulação de Marisa Grigoletto, num trabalho em que produziu uma análise de como a 

mídia, a partir de tal publicação, concebeu o sujeito aluno e o objeto língua: 
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 (a língua) ... concebida como um saber que se adquire, externo ao sujeito, 

tem valor primordialmente como instrumento de comunicação, bem como 

de unificação e homogeneização (desejadas) da diversidade da nação. Os 

alunos, representados na posição de sujeito pragmático nesses dizeres, 

devem satisfazer a sua “necessidade de homogeneidade lógica” pela 

aquisição da língua “correta” que padroniza e homogeneíza a todos os 

brasileiros a serviço de sua nação. (GRIGOLETTO, M. 2011, p. 316)  

 

O 4º período é, portanto, aquele em que se dá a consolidação da pesquisa linguística 

no Brasil, e o desenvolvimento de uma teoria crítica na educação. É nesse período que o 

conceito de variação linguística é cunhado, captando e sistematizando certos aspectos da 

fluidez da língua. Esse é também o período em que a oferta da educação pública se 

universaliza, trazendo para a escola a diversidade de formas da língua portuguesa, antes 

mantidas afastadas das escolas por medidas excludentes no campo educacional. Todos esses 

fatores se sobrepõe na construção de um sentido para ensino de língua portuguesa que não 

se limita a reprodução dos saberes preconizados pela norma padrão; produzindo 

contrariedades em relação aos saberes dominantes. 

Esse jogo de produção de sentidos será observado nas próximas seções. Na seção 3.2 

apresentaremos uma visão da Sociolinguística pelo olhar da AD para enfatizarmos alguns 

acontecimentos discursivos que essa disciplina propiciou nos estudos da linguagem; na 3.3 

pensaremos a variação pela abordagem discursiva e na 3.4 consideraremos aspectos teóricos 

e discursivos que se entrelaçam à questão do ensino de língua portuguesa. 

 

 

3.2. Um olhar sobre a Sociolinguística 

Conforme afirmamos em nossa introdução, ao tratar de um outro lugar questões 

comuns à Sociolinguística - como o preconceito linguístico, a legitimidade das variantes 

populares, a artificialidade da norma padrão ensinada e exigida no âmbito escolar – há uma 

aproximação entre a Sociolinguística variacionista e a História das Ideias Linguísticas no 

que diz respeito à forma como o resultado de seus trabalhos produz efeitos de legitimação 

das formas não preconizadas pela norma padrão. Em função disso, nessa seção 

apresentaremos uma visão panorâmica da Sociolinguística a fim de possibilitarmos a 

visualização de alguns efeitos de sentidos oriundos de dizeres dessa disciplina nas 

discursividades que constituem nosso corpus.  
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Uma vez que a HIL que praticamos se dá pela visada discursiva, iniciamos nossa 

reflexão por um dizer de Orlandi que estabelece pontos em comum entre a Sociolinguística 

e a Análise do Discurso: 

 

É possível articular a Sociolinguística com a Análise de Discurso se se 

considerar como pontos comuns, numa visão macrocósmica: a relevância 

da relação entre o social e o linguístico, pensando a língua como produto 

social, como não-autônoma, como língua individual, concreta e 

heterogênea; a crítica que ambas fazem ao caráter não homogêneo da 

língua; a sistematização das regularidades da variação linguística; e o 

domínio de interesses já que a Sociolinguística analisa a linguagem no 

contexto. (ORLANDI, 1983b, p. 103) 

 

  

No entanto, é importante frisar que se tratam de disciplinas com diferentes objetos 

de estudos e diferentes perspectivas. Na Sociolinguística, o social interfere na linguagem, 

produzindo a variação. Para a AD, o sócio ideológico cria o sujeito e a linguagem, mas 

paradoxalmente a linguagem é condição de existência do social, assim um constitui o outro 

– logo não há o que se falar sobre uma língua que reflete as estruturas sociais, nem sobre 

uma sociedade que reflete o linguístico, uma é condição necessária à outra, conforme 

desenvolve Castello Branco: 

    

para a AD, na língua, o social e o histórico coincidem; considera língua 

como trabalho humano transformador, como produto histórico-social; 

entende a heterogeneidade - que é natural da língua para a Sociolinguística, 

posto que é resultado dos fatores linguísticos – como constitutiva da língua, 

como funcionamento do discurso do seu interior como o seu exterior; 

propõe a relação da linguagem com a exterioridade como uma relação de 

simultaneidade, de constituição, e, não, de causalidade como na 

Sociolinguística. (CASTELLO BRANCO, 2007, p. 81) 

 

Retomaremos, na próxima seção como a AD em intersecção com a HIL, propõe tratar 

a questão da variação. Interessa-nos, nesse ponto, refletir sobre como, para Castello Branco 

os diferentes modos de reconhecer a heterogeneidade, marcados pelo funcionamento de 

“constituição” x “causalidade” marcam os diferentes campos teóricos dessas disciplinas. O 

inconsciente e os processos de constituição do sentido, elementos centrais para a AD não 

fazem parte das preocupações da Sociolinguística, que funda suas observações na língua 

enquanto objeto empírico, concentrando-se na superfície observável da linguagem: 
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A maior diferença de epistemes, contudo, repousa sobre a natureza do 

objeto teórico de estudo determinante do arcabouço teórico-metodológico 

que engendra especificidades particulares a uma e a outra. Enquanto a 

Sociolinguística tem como objetivo a língua, a AD tem o discurso e, por 

isso, articula conceitos como os de processo de produção e condições de 

produção sócio históricas em que o discurso é produzido. A AD é uma 

teoria que trabalha com a noção de funcionamento da materialidade 

linguística e se articula sobre processos constitutivos de relações do/no 

discurso. Consequentemente, o sujeito desse discurso, não é o mesmo 

sujeito da língua da Sociolinguística. O sujeito da AD não se apropria da 

linguagem por ele mesmo, existe uma forma-sujeito social de se apropriar 

dessa linguagem que reflete o jogo do lugar social e dos sentidos 

estabelecidos e da ilusão desse sujeito interpelado pela ideologia e 

determinado sócio historicamente. (CASTELLO BRANCO, 2007, p. 81-

2) 

 

Orlandi (2009, p. 53) acrescenta ainda que a concepção de língua utilizada pela 

Sociolinguística constitui uma abstração, cujos princípios se ligam a princípios cognitivos 

derivados do Gerativismo, “é dada primazia absoluta à heterogeneidade ordenada da 

competência, no caso de Weinreich, Labov e Herzog. O que me permite pesar que há 

sobredeterminação da competência sobre o social. E a história, quando aparecesse é a 

história cronológica, evolutiva”. 

Trabalhar com o discurso da e sobre a Sociolinguística é, portanto, diferente de 

produzir um trabalho em Sociolinguística. Interessa-nos, de nossa perspectiva histórico 

discursiva, pensar os efeitos de sentido produzidos pelas formulações produzidas a partir da 

posição sociolinguista, bem como compreender como a variação (cuja definição deriva da 

Sociolinguística) é representada no discurso sobre o ensino de língua portuguesa. 

Enfatizamos então que, embora a metodologia empregada pela Sociolinguística não seja de 

nossa instância, seus resultados o são; isso porque, para na forma como praticamos a HIL, 

não é o resultado do tratamento estatístico que legitima determinada forma de dizer, mas a 

constituição histórica dos processos linguísticos que constituem o sujeito e lhe determinam 

certos modos de dizer. É, portanto, à legitimidade das formas não padrão que nos referimos 

ao dizer que nos interessa o discurso da sociolinguística. Para compreender esses discursos, 

veremos alguns aspectos históricos constituem essa disciplina e sua relação com o ensino. 

Embora o surgimento da Sociolinguística tenha suas origens epistemológicas 

oficialmente reconhecida nas ideias de Meillet29, que contemporaneamente a Saussure, 

                                                 
29 Cf. MARRA, D; MILANI, S. Uma teoria social da Lingua(gem) anunciada no limiar do século XX por 

Antoine Meillet. In: Linha d’Água, n. 25 (2), p. 67-90, 2012.  
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desenvolveu uma Linguística baseada na  influência do social sobre a linguagem; e, embora 

possamos estabelecer outras ligações entre seus fundamentos e a historicidade do estudo da 

variação como os neogramáticos ou Mathesius;30 consideramos que a sistematização da 

disciplina e o alcance de seus efeitos como acontecimento discursivo são devedores do grupo 

que tem Labov como seu principal representante, nos Estados Unidos nos anos 1960; um 

movimento de grande importância para as ciências da linguagem, em função das mudanças 

de paradigmas em relação ao Estruturalismo e ao Gerativismo, por introduzir no âmbito das 

investigações linguísticas, a questão do uso, com sua variabilidade e suscetibilidade aos 

agentes por ela considerados externos. Segundo Camacho: 

 

Um dos postulados da Linguística do início do século XX é o de que o 

objeto da Linguística deveria identificar-se com a parte homogênea dos 

fenômenos observáveis. Na segunda metade desse século, a 

Sociolinguística representou uma ruptura significativa com o formalismo 

teórico mediante a introdução do conceito de variável linguística, mas, ao 

mesmo tempo, dele se aproximou ao adotar o conceito de regra variável. 

(CAMACHO, 2010, s.p.) 

 

Tal movimento teve como consequências diretas a sistematização do estudo das 

variantes linguísticas estigmatizadas pela sociedade, o reconhecimento científico da 

legitimidade dessas variantes e o despertar para a necessidade de uma abordagem 

pedagógica que considerasse a heterogeneidade como intrínseca à língua, e não como um 

defeito ou mal a ser combatido. É nesse ponto que se torna possível a inter-relação da 

Sociolínguistica com a Análise do Discurso e a História das Ideias Linguísticas, uma vez 

que parte dos esforços da Sociolinguística está em argumentar que concomitantemente à 

variabilidade das estruturas linguísticas, os jogos de linguagem estão sujeitos ao 

funcionamento ideológico31 historicamente construído, o que submete a variação da língua 

ao funcionamento das estruturas de poder vigentes na sociedade. 

A teoria laboviana representou, assim, a ruptura com a Linguística praticada na 

primeira parte do século XX. Até então a Linguística era centrada no Estruturalismo de 

Saussure, que, embora reconhecesse a língua como um fenômeno social e enfatizasse ser o 

interesse da Linguística a parte social - e não a individual -, acreditava ser possível atingir 

esse lado social pela análise de um único falante. Também a Linguística de Chomsky, que 

                                                 
30 Cf. Orlandi, 2009 p 53.      
31 Embora o conceito de ideologia seja um dos principais pontos que marcam a separação entre a AD e a 

Sociolinguística, já que, para a AD, “ideologia não é ocultação mas função da relação necessária entre 

linguagem e mundo” (ORLANDI, 2009, p. 47) 
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despontava no início da segunda metade do século XX, se demonstrava uma Linguística 

centrada no indivíduo, deixando de considerar a influência dos fatores externos no processo 

de produção linguística e com isso deixando de lado a questão da mudança linguística. 

 

Desse modo, para as duas tendências, a linguagem humana se reduz a um 

sistema estável, imutável, de formas linguísticas submetidas a uma norma 

e às leis que governam esse sistema estável são especificamente 

linguísticas, internas, por estabelecerem ligações entre signos, formas e 

relações no interior de um sistema fechado (CAMACHO, 2010, sp.) 

 

Ao lançar as bases de suas teorias e ao desenvolver em parceria com diversos 

linguistas os estudos que fundariam a disciplina Sociolinguística, Labov não tinha a 

preocupação de criar uma nova ciência, mas trazer para a Linguística aspectos fundamentais 

que até então ela havia ignorado. É dele a argumentação de que a Sociolinguística não se 

trataria de uma disciplina, mas de uma metodologia da Linguística, logo, o autor postula não 

haver diferença entre Linguística e Sociolinguística, já que toda Linguística deveria tratar do 

social: “Se não houvesse necessidade de contrastar esse trabalho com o estudo da língua fora 

de seu contexto social, eu preferia dizer que se trata simplesmente de linguística”. (LABOV, 

2008, p.246. Grifo do autor)  

No desenvolvimento da Sociolinguística no Brasil, três frentes se destacam em 

relação aos objetivos de estudo. Uma de abordagem estrutural, próxima a etnolinguística;  

outra de cunho político e militante; e uma última, a pedagógica que trata da questão do ensino 

pelo viés da Sociolinguística. O funcionamento dessas frentes, embora produza resultados 

distintos, é profundamente indissociável, já que compartilham epistemologicamente a 

mesma base. 

No campo estrutural, os trabalhos sociolinguísticos têm produzido uma diversidade 

de materiais úteis à compreensão do funcionamento da língua e ao refinamento teórico, como 

atlas linguísticos, gramáticas da fala, gramáticas de uso, bem como teorias acerca do contato 

linguístico. Já no campo da militância Sociolinguística encontramos a abordagem da luta 

política pela valorização/legitimação das formas não padrão, mas praticadas por grandes 

comunidades linguísticas, e o combate ao preconceito linguístico, entendido como forma de 

exclusão social e instrumento de poder. É nessa linha, (com produções também na área 

educacional) que situamos o trabalho de Marcos Bagno, cujos efeitos, classificamos nesse 

trabalho como da ordem do acontecimento. 
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Por último, a abordagem pedagógica liga-se às duas anteriores para elaborar uma 

crítica ao sistema tradicional de ensino, preconizando tanto a dimensão do reconhecimento 

das variedades não padrão praticadas pelo aluno, no que diz respeito à necessidade de 

construção de instrumentos linguísticos que legitimem certos usos como parte da norma 

padrão, em detrimento de formas da norma padrão com pouco registro mesmo entre falantes 

altamente escolarizados, levando à construção de materiais didáticos e instrumentos de 

avaliação que contemplem essa realidade. 

 

Nesse cenário de preocupação dos estudos linguísticos, em geral, críticas 

severas têm sido dirigidas aos professores, mais especificamente aos de 

língua portuguesa, aos quais é delegada a missão de ensinar leitura e escrita. 

Os pesquisadores anteriormente citados atestam em seus estudos problemas 

de várias ordens: os professores usam uma variedade de língua que os alunos 

não compreendem; não consideram as experiências linguísticas que os 

alunos trazem para a escola, não deixando espaço para a fala dos alunos, 

portanto só eles têm sempre o direito à palavra sem haver interlocução; e 

ainda demonstram não conhecer a realidade econômica, social e cultural do 

grupo social dos alunos. (IBIAPINA, 2012, P.02) 

 

É importante notar que o reconhecimento dos estudos sociolinguísticos, que se 

iniciaram no Brasil a partir dos anos 1970, e mais especificamente na segunda metade da 

década de 1980 vem produzindo inúmeros resultados, explicitamente citados nos Parâmetros 

Curriculares Nacionais, documento que guia a produção pedagógica brasileira e fundamenta 

no campo das políticas de ensino a questão da variação como aspecto primordial nas práticas 

pedagógicas.  

Escrevendo sobre a história da disciplinarização da Língua Portuguesa, Soares 

registra a importância da Sociolinguística para essa disciplina: 

 

Em primeiro lugar, as ciências linguísticas, particularmente a 

Sociolinguística, alertaram a escola para as diferenças entre a variedades 

linguísticas efetivamente faladas pelos alunos e a variedade de prestígio, 

comumente chamada "padrão culto", que se lhes pretende ensinar nas aulas 

de português. Sobretudo a partir da democratização da escola, e, portanto, 

do acesso de alunos pertencentes às camadas populares à escolarização, o 

ensino da disciplina português, que tradicionalmente se dirigia às camadas 

privilegiadas da população, passa a dirigir-se a alunos que trazem para a sala 

de aula uma heterogeneidade linguística. (SOARES, 1996, p.171) 

 

 É no fundamento de um discurso que se volta para a língua portuguesa de sujeitos 

tradicionalmente excluídos, que reside, a nosso ver, o interesse de uma interlocução 

produtiva entre a Sociolinguística e a AD. E foi justamente esse discurso que produziu o 

acontecimento discursivo do livro “Por uma vida melhor”, presente nas materialidades que 
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analisamos em nosso corpus de trabalho. Vejamos por uma sequência discursiva como a 

Disciplina Sociolinguística é percebida na sociedade. 

Recorte 2 

Um comentário (mais bem escrito do que o de José de Alencar) de 

Millôr Fernandes sobre a inexistência fonética do “a craseado” no Brasil 

leva Bagno ainda mais a fingir que solta as amarras. Para mim ele soa 

esnobe. Os gramáticos ou estudantes desejosos de entender como funciona 

a língua — coisa que Bagno deve ter sido desde sempre, dada a minúcia 

com que ele entra em observações históricas, lógicas, filosóficas, sociais, 

econômicas e políticas sobre as formas de expressão verbal —, esses 

gramáticos e estudantes, eu dizia, chegaram com amor ao entendimento 

da crase dos “as”. Não podem ser apontados como os que desejam parecer 

estar acima do comum dos mortais. Quem quer mostrar que um maior 

conhecimento científico o leva a se sentir superior a quem ele julga que 

se sente superior deve ser reconhecido como, no mínimo, igualmente 

presunçoso. (GRIFO NOSSO) 

 

VELOSO, C. Uma reflexão sobre a escrita. In: Jonal O Globo. 14 out. 2012. Disponível 

em: <http://oglobo.globo.com/cultura/uma-reflexao-sobre-escrita-

6391089#ixzz3kKWzkZCH> Acesso em: 18 jun. 2015.  

 

 

O recorte 2 representa a disputa de sentidos de língua que ilustramos na seção 2.3, 

entre um saber fundado na tradição gramatical e outro no desenvolvimento da 

Sociolinguística. As condições de produção que envolvem o recorte2 remetem a um 

momento que absorve os efeitos da publicação de “Por uma vida melhor”, que ampliou a 

visibilidade da questão; mas reconstitui uma memória de uma série de textos do autor sobre 

a Sociolinguística, iniciados por volta de 2008 no site, hoje indisponibilizado,32 

“obraemprogresso.com.br”. – o que permite que o nome de Marcos Bagno, com quem o 

autor manteve um diálogo em suas produções, seja usado metonimicamente no sentido de 

Sociolinguista.  

Dessa forma, jogam com os sentidos postos em cena, a posição do escritor, que se 

autoriza pelo lugar social que ocupa e pelas referências que faz (e fez) às obras da 

Sociolinguística e da Gramática Normativa; bem como o lugar reservado ao leitor,  o efeito-

leitor (ORLANDI, 2005, p. 151) – correspondendo de certa forma a “imagem do lugar de B 

para o sujeito colocado em A” nos processos de produção de efeitos de sentido em que jogam 

                                                 
32 O Caetano Veloso narra o fato na crônica “Blog?” de 14/10/2012, disponível em   

<http://oglobo.globo.com/cultura/blog-6034761> 
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as condições de produção (PÊCHEUX, 2014 [1969]) - que coloca a questão, a língua entre 

as “coisas a saber”, produzindo um gesto de interpretação sobre o discurso científico da 

Sociolinguística e o discurso da Gramática. 

 Nessa representação, o saber gramatical (no sentido normativo) é fruto de um 

entendimento a que se chega com amor; pois o seu conhecimento é fruto do desejo de 

conhecer a língua, e não do lugar social historicamente reservado aos que ocupam os lugares 

do saber sobre a língua.  O funcionamento da língua na forma pela qual se apropriam os 

gramáticos – é representado no recorte pelo uso de marcas gráficas como a crase, não 

contemplando a historicidade e os efeitos do social ou as formas não gramatizadas de 

produção de sentido. 

 Por sua vez, o discurso da Sociolinguística é tomado como um saber que, na disputa 

com os saberes da gramática, busca criar um lugar de superioridade para o linguista em 

relação ao gramático – posição tida pelo escritor como “no mínimo” (reservando o espaço 

para mais) igualmente presunçosa à do gramático. Estabelece-se assim o embate sobre que 

posição está de fato autorizada a determinar o que é e o que não é da língua: o gramático, 

pelo amor a ela dedicado, ou o linguista, pela minúcia de suas observações. 

   

3.3. A variação na ótica da Análise do Discurso 

A língua inatingível é a aparição no interior da 

Linguística de um espaço lógico regulamentando as 

práticas dessa disciplina, levando o sujeito a se 

reconhecer nesse regulamento  

PÊCHEUX E GADET, 2010 [1981], p. 168 

 

 

 

O efeito de sentido produzido pelo recorte 2 (p. 57), de que o estudante que chega a 

compreender o uso do sinal indicativo da crase o faz pelo amor à língua, e de que essa 

compreensão representa a chegada ao funcionamento da língua, é a materialização de um 

pré-construído (sentido historicamente construído, presente na memória discursiva e 

retomado inconscientemente no dizer) que reduz o sentido de língua ao saber gramatizado. 

Esse pré-construído, apontado como um mito a ser desfeito pela Sociolinguística em Bagno 

(1997 [1999]) seria, do ponto de vista discursivo,  o responsável pela identificação entre o 

sujeito que não domina a norma padrão e os lugares sociais de menor status que julga ser 

merecedor.   
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Ao tratar das formas pelas quais esse pré-construído trabalha no processo de 

constituição do sujeito, colocando-o em um lugar de devedor em relação à sociedade, 

Mariani sinaliza haver, “uma relação vacilante entre sujeito e língua materna que se 

manifesta na forma de um preconceito que o sujeito manifesta em relação a si próprio” 

(MARIANI, 2008, p.2). Na mesma direção, Zandwais inter-relaciona o funcionamento desse 

imaginário às relações da luta de classes, relacionando o processo de gramatização de uma 

língua aos interesses das classes hegemônicas:  

 

Essa ilusão diz respeito ao modo como as classes hegemônicas, ao se 

identificarem com a língua passam a representá-la. Ao modo como 

constroem um imaginário de língua homogênea que, ao representar seus 

interesses, as representa, que lhes permite aprofundar as distâncias em 

relação às demais classes; enfim, que se torna útil à exclusão social dos 

linguisticamente desaparelhados, na medida em que refrata o fato de que a 

mesma língua pode converter-se em muitas nas sociedades de classes. 

(ZANDWAIS, 2012, p 179) 

 

 

A análise discursiva da circulação de sentidos que levam a essa (não) identificação 

com a língua leva a buscar na historicidade desses sentidos os fatores que inconscientemente 

mantém uma memória de “língua do outro”, vinculada a nossas memórias de dominação, de 

escravidão, de colonização. Pensar no funcionamento da gramatização de uma língua na 

manutenção dessa memória é tentar dar visibilidade às relações de força que se materializam 

na instrumentalização de uma língua, seja através dos instrumentos linguísticos 

propriamente ditos -  a gramática e o dicionário; seja através da discursivização desses 

instrumentos pela fala do escritor que comparece na mídia, tal qual analisamos nesse 

trabalho. 

Os efeitos de sentido oriundos dessas tecnologias linguísticas podem ser enquadrados 

no que Payer designa como Procedimentos meta-discursivos: “mecanismos discursivos que 

manifestam na materialidade do discurso o funcionamento de um processo de identificação 

do sujeito em relação à(s) língua(s) e formas linguísticas presentes em sua história e nas 

práticas discursivas atuais” (2014, p.193 grifos da autora)  

Nesse funcionamento, a questão da variação linguística atua como determinante 

histórica de classe social e a norma padrão funciona como insígnia do poder; o que quer 

dizer que as formas de dizer são significativas, constitutivas das formações imaginárias que 

estão no cerne do funcionamento discursivo, como demostra a autora: 
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M. Pêcheux (1969) assinalou o valor das imagens que os sujeitos do 

discurso se fazem de si e do interlocutor como parte fundamental do fato 

discursivo, chamando a atenção para que também o objeto do discurso 

(referente) seja compreendido como um objeto imaginário, de onde 

resultam as diferenciações e disputas entre formações discursivas que 

instituem e fazem circular os diversos referentes. Nesse sentido, o que está 

em questão quando se fala em identificação na relação sujeito/língua(s) 

pode ser indicado ao se pensar, com o autor, que também em torno do 

“código” (língua) há imaginários funcionando, de modo que a imagem que 

os sujeitos fazem da(s) língua(s) e das variadas formas em que o objeto do 

discurso é dito, participa igualmente da produção dos efeitos de sentido, da 

construção discursiva do referente, assim como do efeito-sujeito em seu 

perfil linguístico (PAYER,  2014, 185) 

 

Tais procedimentos meta-discursivos fazem com que a questão da identidade – ou da 

identificação33, como tratada na AD – que é discursivamente construída através da língua, 

tenha também na materialidade da língua, em suas formas variáveis, a representação dessa 

identificação, é o que nos demonstra Pagotto, em seu trabalho significativamente intitulado 

variação e (é) identidade (Pagotto, 2001). É essa visão que permite ao autor explorar a 

materialidade da língua na análise Sociolinguística, originalmente ancorada em outros 

princípios: 

 
A principal articulação que estou propondo é aquela que passa a ver a 

interação com a estrutura social como algo da ordem do simbólico. 

Somente desta maneira é possível pensar o funcionamento da variável 

como articulando o exterior e o interior da língua. Uma outra articulação 

importante diz respeito ao assujeitamento do sujeito, que, na 

Sociolinguística deve ser tomado como heterogêneo. Isto implica pensar o 

sujeito como uma posição, nos moldes de Foucault (1995); na verdade, o 

sujeito oscilando entre várias posições, sem encontrar o seu centro. 

(PAGOTTO, 2001, p. 89) 

 

A articulação proposta por Pagotto entre o exterior e o interior da língua numa análise 

sociolinguística, e as relações entre a variação e a constituição do sujeito são gestos 

significativos de tomada de saberes dessas diferentes áreas do conhecimento linguístico 

epistemologicamente marcados e coerentemente produtivos. A partir da premissa de que 

sujeito e sentidos se constituem mutuamente, a consideração das possibilidades de sentidos 

possibilitadas por uma variedade (e não por outra) dizem também das possibilidades de 

                                                 
33 Trata-se de um processo, e não uma relação fixa (Medeiros 2015, notas de aula). 
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constituição desse sujeito, que para significar a partir de outro lugar precisa atravessar as 

barreiras impostas pelo funcionamento das relações entre as formações discursivas e as 

variedades linguísticas. 

 
Assim, para que fale a voz do sujeito de classe média, ou a voz do feminino, 

ou a voz do local (ou outra correlação que se estabeleça), no fenômeno de 

variação, é necessário que pensemos que o sentido das formas variantes 

deriva da sua inscrição numa dessas formações, que se definem em 

oposição às outras. Partindo dessa visão, podemos pensar que o que a 

pesquisa sociolinguística laboviana faz - no nível da análise - é tomar a 

posição de sujeito como índice de significado social. Uma vez que sujeito 

e discurso são indissociáveis, podemos dizer que, ao vincularmos uma 

dada forma variante a uma dada posição, estamos, necessariamente, 

inscrevendo esta forma variante no dizer de uma dada formação discursiva. 

(PAGOTTO, 2001, p. 102) 

 

  

Assim, ao funcionar como índice de (não) pertencimento a determinado grupo social, 

uso das variedades linguísticas marca também a posição discursiva que determinado sujeito 

pode assumir. Um deputado (ou um presidente) que não domine a norma padrão da 

linguagem não pode falar em nome da sociedade, mas apenas de parte dela. Apenas as 

formas hegemônicas podem representar o todo; seja nos processos de representação política, 

seja na gramatização de uma língua. 

 

3.4. Teorizando o ensino de língua portuguesa  

Voltando-nos para a questão do ensino, retomamos dos acontecimentos que 

apresentamos no 4º período de nossa periodização das ideias linguísticas e pedagógicas, (p. 

49) a ideia de que a presença concomitante, no meio educacional, de teorias tradicionais, 

tecnicistas, cognitivistas e crítico-reprodutivistas produz no ensino de ensino de língua 

portuguesa uma contradição,  de forma que os efeitos de sentido possibilitados pela palavra 

“ensino” estão sujeitas à falha e a ambiguidade constitutiva dos objetos paradoxais, ponto 

em que reside a tônica de nosso trabalho. Analisar tais teorias educacionais à luz da AD seria 

objeto de uma pesquisa mais extensa do que a que ora apresentamos. Diante dessa 

impossibilidade, apresentaremos algumas considerações atinentes ao trabalho a respeito de 

reflexões de Bourdieu, sobre a relação entre linguagem e ensino, bem como considerações 

discursivas sobre a prática escolar e os dizeres que a envolvem.  

No trabalho de Bourdieu, é grande a contribuição da reflexão sobre as estruturas de 

poder e de imposição dos sentidos dominantes que se consolidam na prática escolar, e 
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importante para esse trabalho o lugar de destaque dado à escola e à questão da legitimidade 

dos usos da língua dentro de sua teoria sociológica, a qual demonstra o funcionamento dessas 

instituições como dispositivos de reprodução das desigualdades sociais. Para Bourdieu, a 

questão do ensino está ligada ao capital cultural socialmente pré-estabelecido: “o monopólio, 

portanto, da reprodução do mercado de que depende o valor da competência linguística e 

sua capacidade de funcionar enquanto capital linguístico”. (BOURDIEU, 1983, 10)  

Os valores linguísticos em circulação discursiva são, portanto, fortemente ancorados 

na estrutura social e refletem suas desigualdades. Bourdieu aponta assim para o cenário da 

luta de classes que encontra entre suas materialidades a questão da legitimidade do uso 

linguístico e os processos de gramatização como legitimadores desse uso: 

 

A língua dos gramáticos é um artefato que, universalmente imposto pelas 

instâncias de coerção linguísticas, tem uma eficácia social na medida em 

que funciona como norma, através da qual se exerce a dominação dos 

grupos. Detendo os meios para impô-la como legítima, os grupos detêm, 

ao mesmo tempo, o monopólio dos meios para dela se apropriarem. 

(BOURDIEU, 1983, p.22) 

 

 Entre tais meios de imposição da legitimidade, destacam-se as práticas escolares, as 

quais mostram-se dependentes de um conceito de língua que hierarquiza seus usuários. 

Embora credite-se à escola a missão de transformar a sociedade, ela se mostra impotente 

para tal, uma vez que o capital cultural veiculado pela escola se origina nas classes 

dominantes, exigindo dos membros das classes dominadas a passagem por um processo 

sempre incompleto de aculturação: 

 

assim, em virtude da lentidão do processo de aculturação, diferenças sutis 

ligadas à antiguidade do acesso à cultura continuam a separar indivíduos 

aparentemente iguais quanto ao êxito social e mesmo ao êxito escolar. A 

nobreza cultural também tem seus graus de descendência. (BOURDIEU, 

1989, p.6) 

 

Aos que não herdam tal nobreza, estão garantidas as posições de servidão ou 

marginalidade. Bourdieu recorre aos conceitos de habitus34 linguístico e às diferenças 

                                                 
34 Arriscamo-nos a tecer uma relação entre o conceito de habitus e, na teoria discursiva, o funcionamento das 

condições de produção e a noção de assujeitamento, entendo o habitus como uma espécie de efeito do 

assujeitamento, termos ausentes do escopo dos trabalhos de Bourdieu, que não considera o inconsciente em 

sua teorização. Bourdieu propõe a explicação do funcionamento das relações de dominação na sociedade 

pela noção de sentido prático – aceitação de regras cujo caráter arbitrário é desconhecido pelo indivíduo. 
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distintivas nos processos de aquisição da língua para marcar o papel da escola nesse processo 

hierarquizador, “a virtuosidade e a facilidade que detêm a imagem social da excelência 

linguística supõem que o domínio prático da língua, adquirível somente num universo 

familiar que mantém com a língua uma relação vizinha daquela que pede e inculca a escola” 

(P.22).  Ao estabelecer tais exigências, a escola passa a exercer o que o autor denomina 

“violência simbólica”. Tal arranjo produz como efeito o que poderíamos denominar 

discursivamente uma identificação cada vez mais acentuada com os lugares sociais 

reservados ao sujeito, fazendo que por meio do habitus haja ou não maior possibilidade de 

aquisição das formas linguísticas dominantes. Para Bourdieu “a propensão para adquirir o 

uso dominante da língua é função das chances de acesso aos mercados nos quais esse uso 

tem valor e chances de vencer”. (BOURDIEU, 1983, p. 18) 

Se a análise da conjuntura social francesa permitiu ao sociólogo a percepção do papel 

reprodutor da escola, os quadros sócio escolares do Brasil dos anos 70/80, marcados pela 

insuficiência do número de vagas e consequente exclusão de grande parte da população de 

suas cadeiras e o auto índice de repetência escolar demonstravam o funcionamento das 

teorias de Bourdieu, que são chamadas por Magda Soares (1980) para uma profunda reflexão 

sobre a estrutura de ensino do Brasil efetuada em  Linguagem e Escola, uma perspectiva 

social, em que os princípios da aprendizagem de línguas foram trabalhados a partir da 

dimensão sociológica a fim de se desfazerem os mitos sobre a escolaridade que condenam 

ao fracasso toda estrutura escolar. Via de regra, as escolas consideradas melhores não são as 

que são capazes de garantir o aprendizado aos alunos com dificuldades, mas as capazes de 

selecionar os melhores alunos, de quem se pode exigir maior compromisso e desenvoltura 

nas práticas escolares. 

O trabalho de Soares teve (e ainda tem) forte repercussão no ensino de língua 

portuguesa no Brasil. A conjugação das teorias reprodutivistas de Bourdieu às necessidades 

de políticas públicas de educação capazes de promover uma transformação na sociedade 

através da escola apresentadas em seu trabalho são um exemplo do que aqui tentamos 

apresentar como o caráter paradoxal do termo ensino, no qual depositam-se as esperanças 

de uma ação transformadora ao mesmo tempo em que se atribui a ela o status de aparelho 

ideológico de Estado responsável pela reprodução das estruturas de dominação social. 

Somando-se a isso o fato de que, embora o domínio da norma padrão não represente 

a garantia de crescimento profissional e status social, a sua falta representa uma barreira 

quase intransponível para uma grande parte da população brasileira, encontramos a 

necessidade de reconfiguração do posicionamento do professor e mesmo do funcionamento 
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imaginário que a ele atribui a evidência ideológica. Tais elementos são requisitados por 

Coracini (1991) em sua elaboração discursiva sobre o ensino: 

 

É essa visão passiva do ensino que continua a vigorar na realidade da 

escola atual brasileira, apesar das mudanças de conteúdo e métodos: o 

professor inculcando no seu grupo de alunos uma série de conceitos, a 

serem assimilados sem questionamento (‘é assim porque é assim’; ‘isto é 

errado, aquilo é o certo’) e que passam a lhes servir de base para o 

Raciocínio que se vê, desse modo, tolhido e condicionado. Nessa Escola, 

o ato educativo caminha numa só direção: do professor para o aluno. Este 

se vê constrangido a seguir modelos, sem ter consciência, na maioria das 

vezes, de que a tarefa que lhe é dada se limita à mera reprodução de 

conhecimento. (CORACINI , 1991, p.  176) 

 

Coracini se mostra então desejosa de uma metodologia capaz de contemplar o 

funcionamento ideológico das práticas linguísticas; “não é possível, ou pelo menos parece 

pouco satisfatório, dissociar as formas linguísticas (o texto, a língua) das condições de 

produção, e, portanto, dos sujeitos da enunciação inseridos numa dada formação ideológica.” 

(Ibid., p.  179). Para ela, “Urge a aplicação de uma metodologia que mude comportamentos 

e, priorizando o discurso, coloque o aluno na situação de enunciador, para que ele possa de 

fato exercer a sua criatividade e o espírito crítico” (Ibid., p.  179)  

Trazer, tal como requisita Coracini, para a metodologia do ensino de línguas, a 

presença do discurso é, do nosso ponto de vista, a maneira de lidar com as incoerências e 

falhas que se dão no processo de ensino de língua, é poder lançar luz sobre a dimensão 

paradoxal de ocupar o lugar de professor, que deve a partir de uma visão histórica da 

linguagem admitir como legítimas todas as variedades linguísticas, e deve ao mesmo tempo 

desmerecer qualquer uma que não seja a legitimada pelos processos de gramatização 

historicamente instituídos. É apontar para a historicidade desses processos, como propõe 

Medeiros:  

Assumir, tal como propõe a análise do discurso, a concepção de língua 

como constitutiva do sujeito (e com isso entender que língua, sujeito e 

sociedade não se separam como objetos distintos, tampouco se sobrepõem 

ou se somam como objetos delimitados) e como efeito de sentidos (e com 

isso entender que os sentidos não são imanentes, mas que há um processo 

histórico institucionalização de sentidos) tem um impacto direto sobre o 

ensino. Ensinar uma língua não será ensinar uma determinada estrutura 

linguística isenta de historicidade (MEDEIROS, 2003. p. 15-6) 
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Tomar a posição do analista de discurso para dizer sobre o ensino de língua 

portuguesa é, portanto, considerar que esse discurso está sempre comprometido com a luta 

de classes, e que a dimensão política é sempre determinante, como forma de desestabilizar 

e estabilizar sentidos. Nesse movimento político, as diferenças entre as variedades 

linguísticas por vezes são apontadas como causa da divisão de poder, e não a desvalorização 

das formas não canônicas como resultado dessa divisão; expressões como “não sabe nem 

falar direito” são uma forma comum de desqualificar aqueles que, oriundos de classes 

populares, falantes dessas variedades, entram na disputa política pelo poder. 

Investigar as formas como a sociedade materializa seu discurso sobre a variação pela 

posição escritor é se pôr a interpretar um gesto social de profundas implicações no processo 

de identificação dos sujeitos com suas línguas. Vejamos pela análise do recorte3 um exemplo 

dessa materialização:  
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Recorte 3 

Cito um exemplo. Outro dia, ouvi um professor de português afirmar 

que, em matéria de idioma, não existe certo nem errado, ou seja, tudo está 

certo. Tanto faz dizer "nós vamos" como "nós vai". 

Ouço isso e penso: que sujeito bacana, tão modesto que é capaz de 

sugerir que seu saber de nada vale. Mas logo me indago: será que ele pensa 

isso mesmo ou está posando de bacana, de avançadinho? 

E se faço essa pergunta é porque me parece incongruente alguém cuja 

profissão é ensinar o idioma afirmar que não há erros. Se está certo dizer 

"dois mais dois é cinco", então a regra gramatical, que determina a 

concordância do verbo com o sujeito, não vale. E, se não vale essa nem 

nenhuma outra - uma vez que tudo está certo -, não há por que ensinar a 

língua. 

A conclusão inevitável é que o professor deveria mudar de profissão 

porque, se acredita que as regras não valem, não há o que ensinar. (GRIFO 

NOSSO) 

 

 

GULLAR, F. Da fala ao grunhido. In: Folha de S. Paulo. 25 mar. 2012. Disponível 

em: <http://www1.folha.uol.com.br/fsp/ilustrada/33211-da-fala-ao-grunhido.shtml> 

Acesso em 15 jun. 2015.  

 

 

O recorte 3 materializa o jogo de sentidos a que nos referimos. A concepção de ensino 

evocada é baseada no dever de apontar o erro. A ideia de desconhecido é apagada pela de 

errado.  Se não há erro, não há o que ensinar, é a conclusão que o escritor não pode evitar. 

À semelhança do que identificado por Marisa Grigolleto em sua análise do discurso da 

mídia: 

Ao efeito de evidência imaginária de que o papel da escola é “ensinar a 

língua”, soma-se uma segunda evidência, de que existe uma única (forma 

de) língua correta, contraposta a outras tantas formas erradas e distorcidas. 

Tal evidência produz sentido por estar ancorada em um pré-construído que 

perpassa a relação sujeito-língua-saber. (GRIGOLETTO, M. 2012 p. 312. 

Grifo da autora) 

 

No recorte 3 o posicionamento do escritor é sustentado pela repetição do verbo 

‘valer’, que sustenta a ambiguidade validade/valor. O saber gramatical vale, possui valor – 

ético, moral, econômico...  - e seu valor se sustenta pelo poder de validar. Assim valida certos 

usos da língua, e invalida outros. E como na teoria de Bourdieu, línguas e moedas tem seu 

uso baseado no valor, numa relação de poder a ser expressa por algarismos, por relações de 

grandeza, por uma economia. Se é na diferenciação que reside o valor, valorizar o comum e 
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o abundante diminui o valor do raro, e assim, afirmar que existem regras gramaticais que 

sustentam o funcionamento das variantes não padrão, tomadas como caóticas e inexatas, 

diminui o valor da norma padrão, essa sim, sustentada por regras válidas, validadas por uma 

memória de cultura e civilização, que se prestam, desde sempre, a diferenciar, valorar.  

Nos dizeres de Orlandi, (2009, p. 155) é pelo funcionamento da ideologia que, 

“sobretudo nas escolas”, se evoca uma memória de colonização que sustenta “o imaginário 

da preservação da pureza da língua.”  É, pois, na pureza da língua, validada pela noção de 

erro, que reside seu valor. E colada na ideia de erro, se veicula ideologicamente a da 

monossignificação, a de uma possibilidade única de sentido veiculada por uma língua 

transparente: se não há erro, não há diferença entre “nós vamos” e “nós vai”:  “tanto faz”. 

Apaga-se assim que na “escolha” entre essas formas simboliza-se o lugar social do que fala. 

Há toda uma historicidade na construção dessas formas que se diferenciam no sistema da 

língua, e que não é apagada pela ausência da noção de erro.  

No entanto, não é isso que a formação discursiva que determina os sentidos presentes 

no texto permite significar. Nela a noção de erro é fundamental para definir o que é e o que 

não é a língua. Reduzido a idioma, o objeto do ensino de língua portuguesa é definido pela 

ausência do erro – e às formas variantes não coincidentes com a orientação normativa é 

reservado o lugar de não língua; separação que, anunciada no título, determina aos que 

dominam o “idioma” o ato de falar, e, aos que erram, o grunhir, a animalidade do erro que 

desumaniza a espécie, colocando-a no lugar da ignorância total. 

Para finalizar essa seção, voltamo-nos para a problemática da determinação pelo 

artigo a que antecede língua – designando uma língua em especial . No recorte 3 (p. 67) , o 

escritor afirma, que “não há por que ensinar a língua. ” Entendida a partir da posição 

assumida pelo escritor – a expressão “a língua” faz funcionar o sentido do pré-construído 

pelo qual língua = norma padrão; imaginário estático e monossignificativo que se opõe a 

noção de língua fluida, irrepresentável em sua totalidade, opaca e movente, inalcançável em 

seu real. Jogam (inter) discursivamente na representação dessa noção várias formulações que 

se ligam a ‘Ensino’ -  Língua Portuguesa, língua culta, língua oficial, língua nacional, língua 

materna. Cada um desses significantes opera uma relação de recobrimento e oposição em 

relação aos demais, representando as possibilidades de recorte entre o fluido e o imaginário.  

Chamou-nos a atenção desde o início de nossa pesquisa a recorrência ao termo 

Língua Materna35 (que de início compunha o título de nosso projeto, em oposição à ideia de 

                                                 
35 Aquino, em “O que há de Materno na Língua? Considerações sobre os sentidos de Língua Materna no 

processo de Gramatização Brasileira nos séculos XIX e XX” – faz um competente apanhado histórico sobre 
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ensino de língua portuguesa como segunda língua). No entanto, o trabalho com a 

materialidade do significante e o processo de historização dos sentidos trouxe o incômodo 

de pensar nas consequências dessa formulação: Fomos levados a questionar o sentido, 

sempre opaco, de Língua Materna como língua da mãe, que designaria a língua que o aluno 

aprendeu em casa; tornando necessário distinguir a variante estudada na escola, onde 

aprende-se (ou não) a língua escolar, influenciada pelo imaginário do padrão – (que não 

existe de fato, senão como abstração). Tais questionamentos vão ao encontro do 

funcionamento descrito por Pfeiffer: 

 

Do ponto de vista da História das Ideias Linguísticas, há o que poderíamos 

chamar de um acontecimento linguístico no que diz respeito à conformação 

da língua nacional na sua relação com o espaço escolarizado. Trata-se do 

efeito de coincidência, que se produz no processo de gramatização, entre a 

língua nacional e a língua materna. As condições de produção da 

gramatização da língua nacional produziram este efeito de coincidência 

que funciona consistentemente no espaço escolarizado. Na ordem do 

imaginário, espaço da organização dos sentidos, tudo se passa como se o 

sujeito de Linguagem brasileiro fosse à escola para aprender a sua língua 

materna e não a língua nacional. Se a língua nacional fosse o objeto 

evidente de aquisição na escola, seria possível inclusive, e por isso mesmo, 

que se fizesse a diferença entre aprender sobre a língua materna 

(fundamental) e, como se passa, aprender a língua materna (PFEIFFER, 

2005, p. 28-9) (grifos da autora) 

 

Somos levados então, a pensar no quanto é impossível ensinar algo a quem já sabe, 

logo a formulação ensinar português pressupõe que o outro não o sabe, o que mobiliza mais 

de um sentido para a expressão Língua Portuguesa bem como sutilezas nos efeitos de 

sentidos nas formulações “dar aulas” e “ensinar”:  Ensina-se física, biologia, inglês (ordem 

do desconhecido)... mas ensinar português a quem fala português, numa perspectiva não 

centrada no erro, e que assim diga: “ensinar português, e não isso que você fala” exige que 

se pense a língua enquanto objeto de conhecimento escolar, que leve em conta a 

variabilidade da língua como possibilidades de produção de diferentes sentidos. 

                                                 
a designação língua “materna” demonstrando, por exemplo, como o funcionamento dessa expressão vai se 

modificando historicamente, desde o latim medieval, ora em oposição à língua de cultura, ora coincidindo 

com esta. 
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4. CIRCULAÇÃO DE SENTIDOS: O FUNCIONAMENTO DISCURSIVO DAS 

CRÔNICAS SOBRE ENSINO DE LÍNGUA PORTUGUESA 

o discurso cronístico no jornal nos interessa, por um lado, pelo fato 

de, por se tratar de crônica, irromper no jornal um “eu” em um 

espaço que se articula como o da impessoalidade. 

(MEDEIROS, 2003, 12) 

 

 

O funcionamento dos objetos paradoxais LÍNGUA e ENSINO na formulação ensino 

de língua portuguesa se dá de diferentes formas nas diversas regiões que compreendem a 

matriz de sentidos – formas essas que sempre interferem nas demais e produzem a 

estruturação-reestruturação dessas redes, de cujo funcionamento tratamos, no capítulo 2, 

pela representação do rizoma. Diante da impossibilidade de contemplação do todo 

representado por esse modelo, que tende ao infinito, nosso trabalho se limita a análises de 

crônicas da mídia hegemônica disponibilizados online, reconhecendo: a) tanto o caráter 

representativo desses instrumentos, pelo qual funcionariam como uma vitrine dos sentidos 

em circulação, uma vez que os efeitos de sentidos por eles produzidos não se originam neles, 

mas são manifestações de sentidos produzidos em outros lugares e ali presentificados pelo 

funcionamento do interdiscurso; b) como o caráter instituidor, pelo qual esses instrumentos 

criam novos sentidos ao produzirem acontecimentos que ressignificam os sentidos já em 

circulação pelo poder de ação que lhes é característico. 

Para fazer referência a esse processo de produção de sentidos, nas seções 3.1, 3.2 e 

3.3 faremos considerações sobre o discurso cronístico (MEDEIROS, 2003). Não se trata de 

propor uma tipologia, mas de se estabelecer uma análise das condições de produção, 

caracterizadas pelo lugar discursivo dos que produzem esse discurso. A proposição 

terminológica que faremos deve ser entendida como um gesto interpretativo e não como uma 

tentativa de cristalização que procure etiquetar ou subscrever o discurso a dispositivos 

formais. Como orienta Orlandi (2009), o discurso deve ser caracterizado por seu modo de 

funcionamento e não por sua tipologia.  

 

Ao analista, a tipologia pode até ser útil em alguns momentos, mas não faz 

parte de suas preocupações centrais. O que caracteriza o discurso, antes de 

tudo, não é o seu tipo, é seu modo de funcionamento. (...) O que realmente 

interessa ao analista são as propriedades internas ao processo discursivo: 

condições, remissões a formações discursivas, modo de funcionamento. 

Certamente o fato de um discurso ser político estabelece o seu regime e 

validade e cabe ao analista detectar essa ordem. (ORLANDI, 2009, p.85-

6) 
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É em função disso que nas próximas seções, as características que permitem o 

funcionamento discursivo do objeto de nosso estudo serão apresentadas em função da 

maneira pela qual se dão os efeitos de sentidos que tais textos produzem. 

 

 

4.1. Mídia e produção de sentidos  

Muito se tem publicado em AD acerca dos efeitos de sentido produzidos pela atuação 

da mídia. Da tipografia às redes digitais de intercomunicação, passando pelos adventos do 

rádio e tv, as tecnologias da comunicação participam da organização social moderna e os 

efeitos da produção discursiva vinculada a esses instrumentos se fazem sentir nas artes, nas 

ciências, nos esportes, nos relacionamentos e na própria constituição dos sujeitos; de forma 

direta e indireta, o funcionamento discursivo da formulação ensino de língua portuguesa é 

afetado pela atividade midiática. 

Dessa forma, o primeiro ponto para o qual chamamos a atenção na materialidade das 

crônicas em questão é o fato de elas serem parte desse discurso organizado pela mídia, 

sofrendo/gozando das características que lhe são pertinentes, as quais compartilha com os 

discursos jornalístico, publicitário, de entretenimento... são as características desse conjunto 

de discursos que denominaremos midiático que passaremos a considerar. 

Payer (2005) atentando para a especificidade dos textos que sustentam as práticas 

discursivas enfatiza o papel da mídia, destacando-a como o Texto fundamental do Mercado, 

cujo poder de interpelação estaria na base da constituição do próprio modelo de sociedade 

vigente: 

 

um novo Texto vem adquirindo o valor de texto fundamental na sociedade 

contemporânea: um texto cujo poder de interpelação sobre os indivíduos 

vem se equiparando àquele que o Texto sagrado ocupa na ordem religiosa, 

na Idade Média, e que o Texto da lei jurídica ocupa na ordem do Estado 

Moderno (...) O valor que a sociedade vem atribuindo à mídia - ou o poder 

de interpelação que a Mídia vem exercendo  na sociedade - passa a 

assegurar-lhe o papel de texto fundamental de um novo grande Sujeito, o 

Mercado, agora em sua nova forma globalizada. A mídia pode assim ser 

considerada o texto fundamental do mercado, na medida em que se 

compreende texto como a forma material do discurso. (PAYER,2005, pp. 

15-6) 
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A autora chama ainda a atenção para a onipresença da mídia nos cenários públicos e 

privados da contemporaneidade, o que a torna capaz de produzir com veemência os efeitos 

de evidência do real e salienta o efeito da tecnologia na potência de amplificação das vozes 

do discurso midiático.  

O mesmo efeito é apontado por Romão (2007) ao mostrar os efeitos de legitimidade 

produzidos pelo discurso midiático,  e o alto poder de interpelação que este exerce em relação 

às formações ideológicas, os quais se originam da distribuição desigual de voz nesses 

sistemas, pela qual “não são todas as pessoas que estão autorizadas a falar na tv, a dar 

entrevistas nos programas de rádio, a apresentar um telejornal, a escrever na revista, a assinar 

um artigo no jornal, a ter um blog jornalístico etc”,  efeitos que se multiplicam na 

transferência desse poder aos que consomem esse discurso e o exibem como grife de 

prestígio ao produzir formulações como “ ‘saiu no jornal’, ‘eu vi no programa de tv’, 

‘apareceu no telejornal’”.(ROMÃO, 2007, p. 222) 

A prática da fabricação de “notícias-novidades sempre prontas para o consumo” 

pelos agentes midiáticos que “alargam a exposição de suas informações e seus serviços na 

prateleira do hipermercado global sempre à caça de audiência, melhor dizendo, de 

compradores.” (ibid. p. 219), é considerada o motivo pelo qual a mídia trabalha na 

diversificação de seus negócios, que abarcam o mercado editorial, fonográfico, televisivo, 

jornalístico, cinegráfico, computacional, eletrônico e de entretenimento -  caracterizando-se 

por grande concentração de propriedade em grupos seletos e financeiramente bem sucedidos, 

o qual se relaciona estreitamente com a questão político ideológica do controle dos sentidos 

pelo grande capital, o que “perpassa a constituição da mídia não com o sentido naturalizado 

de fórum de liberdade e democracia, mas como sustentáculo de poder.” (ibid. p.220) 

 

a comunicação global instala sentidos sobre o mundo, em geral, buscando 

imagens e depoimentos em fonte como as agências nacionais e 

internacionais, que descarregam os mesmos dados para “todos”, o que gera 

certa pasteurização dos mesmos sentidos, visto que apenas uma zona do 

interdiscurso é recortada. Em geral, esse mesmo copiado e repetido 

promove o reforço de apenas um modo de relatar, naturaliza uma única 

região de sentidos que passa a ser aceita como “consenso”. Ao fazer essa 

leitura, estamos interpretando o modo de a mídia instalar uma suposta 

ordem, ou seja, estruturando, pela via da linguagem, uma única maneira de 

organizar e dizer os fatos do mundo (ROMÃO, 2007, p.236) 

 

Trata-se do efeito de produção de memórias teorizado por Orlandi como memória 

metálica: 



75 

 

 

 

a memória metálica, ou seja, a produzida pela mídia, pelas novas 

tecnologias de linguagem. A memória da máquina, da circulação, que não 

se produz pela historicidade, mas por um construto técnico (televisão, 

computador etc.). Sua particularidade é ser horizontal (e não vertical, como 

a define Courtine), não havendo assim estratificação em seu processo, mas 

distribuição em série, na forma de adição, acúmulo: o que foi dito aqui e 

ali e mais além vai-se juntando como se formasse uma rede de filiação e 

não apenas uma soma. Quantidade e não historicidade. As diferentes 

formas de memória acarretam diferenças no circuito 

constituição/formulação/circulação e também afetam a função-autor e o 

efeito leitor. (ORLANDI, 2006, s.p.) 

 

Nessa estrutura midiática de produção e gerenciamento de memórias, diversos são os 

lugares em que os sentidos de ensino de língua portuguesa comparecem: editoriais 

especializados em dúvidas e conselhos de uso correto da língua assinados por um professor; 

suplementos educacionais voltados para ENEM e vestibular; colunas especializadas em 

linguagem – algumas assinadas por linguistas; revistas especializadas em linguagem ou em 

ensino, revistas de divulgação científica; e, finalmente nas crônicas em que se subscreve o 

papel do escritor.  

Interessa-nos, portanto, os muitos efeitos de sentido provenientes do discurso 

midiático que devem ser considerados na análise das crônicas que tratam do ensino de língua 

portuguesa. Em todas as esferas representadas nas figuras 2 (p. 26) e 7, o imaginário de 

língua e de ensino são afetados pela extraordinária força de produção e cristalização de 

sentidos concentrada pela mídia, os quais devem ser alvo de reflexão de todos os que se 

envolvem nessas práticas. 

 

4.2. O lugar do escritor de crônicas – intelectual e artista  

 

A escolha de crônicas como objeto de análise desse trabalho é fruto de um gesto 

interpretativo que considera o efeito do artístico na produção de sentidos. As artes são 

apontadas por Althusser como parte do aparelho ideológico de estado: “AIE cultural (Letras, 

Belas Artes, Desporto, etc)” (ALTHUSSER, ,1980, p. 44); o que motiva a reflexão a respeito 

do funcionamento do discurso artístico, e da importância de se considerar como artístico o 

discurso da literatura. 
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Para classificar como literário (e assim como artístico) as crônicas e da mídia online, 

partimos das conjecturas produzidas por Medeiros 2003, a autora relata sobre seu processo 

de investigação discursiva: 

 

em lugar de tomar a crônica como produto acabado persegui o processo de 

sua naturalização como um objeto, isto é, como crônica literária 

jornalística: e desnaturalizei-a ao trabalhá-la como produto do discurso 

jornalístico em cujo ritual se inscreve a crônica como uma de suas falhas. 

Para isso, foi fundamental promover uma reflexão sobre o discurso 

cronístico, inscrevendo-o em uma cisão entre duas “culturas” (Pêcheux, 

1997), entre duas práticas que foram disciplinando dizeres e configurando 

saberes. Nesse sentido, discutir algumas categorias, tais como as de 

autoria, leitura, interpretação, texto, assinatura, entre outras, me permitiu 

observar uma importante mudança que estava se dando na época 

destacada: a crônica deslizava da formação discursiva do discurso 

jornalístico para a formação discursiva da literatura. Começava a significar 

em outro território discursivo. (MEDEIROS, 2003,  pp. 253-4. Grifo 

nosso)  

 

Portanto, trata-se de um objeto que se perfaz na injunção da atividade jornalística 

com a literária, – e assim da arte. É também importante para a designação de textos literários 

a presença de nomes que significam como acontecimento discursivo36 e que por si só (em 

função de sua repetição nos manuais escolares e de teoria literária ) funcionam como marcas 

da presença do literário: José de Alencar, Machado de Assis, Manuel Bandeira, Mário de 

Andrade, Carlos Drummond de Andrade, Fernando Sabino, Ferreira Gullar, – (citados em 

Medeiros 2003)  e garantem a inscrição da crônica como texto literário, logo, como texto 

artístico. 

O recorte discursivo proposto neste trabalho tem como uma de suas ramificações a 

questão do escritor enquanto formador de opinião, representante de certa intelectualidade. 

“Em outras palavras, os intelectuais, e no caso, os cronistas, funcionam como formadores e 

legitimadores de imaginários” (MEDEIROS, 2003, p.12) 

 O lugar discursivo escritor é aqui tomado em oposição às posições “jornalista”, 

pretensamente marcada pela neutralidade e o apego ao “factual” (o que não impede que 

jornalistas escrevam dessa posição, mas que nesse caso sejam tratados como escritores, e 

não como jornalistas), bem como em oposição ao posicionamento “especialista” – em seus 

desdobramentos de consultor ou linguista. O que nos interessa nesse caso é como o discurso 

                                                 
36 Lívia Buscácio em sua tese de doutorado “Mário de Andrade, Um Arquivo de Saberes sobre a Língua do/no 

Brasil” (UFF, 2014) propõe a questão do funcionamento do nome de autor como acontecimento discursivo 

(p.306). 
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desses especialistas é ressignificado na voz do escritor, posição reconhecida por uma 

intelectualidade de que Nercolini e Bezerra (2009) levantam algumas características de forte 

repercussão para a AD: 

 

A crítica mais comumente feita ao intelectual, que ele “mete-se onde não 

é chamado”, corresponde a uma de suas principais características. Para 

além, ou mesmo, a partir de sua especialidade, o intelectual envolve-se em 

questões suscitadas por seu tempo e das relações que nele se apresentam. 

O intelectual é fruto de um contexto histórico, produto e produtor de sua 

sociedade e do tempo em que vive. (NERCOLINI E BEZERRA, 2009,  

pp.1-2) 

 

Os autores destacam o papel ativo do intelectual na construção de uma identidade 

nacional como um produtor do discurso sobre o Brasil, o qual “manteve fortes ligações com 

o Estado, identificando-se com ele ou apresentando-se contra ele. A intelectualidade, muitas 

vezes, colocou-se como a detentora do saber sobre a realidade e as leis históricas que a 

regiam” (ib. id .p.4). Relacionando a figura do intelectual às artes, os autores afirmam que: 

 

A tradição nacional-popular tem origem, no Brasil, na segunda fase do 

movimento modernista - aquela que vai de 1930 a 1945. Buscando pensar 

não somente as relações político-econômicas, mas imbuído da “missão” de 

repensar a cultura e a nação brasileiras, esse tipo de intelectual dá especial 

atenção as artes, por verem nela um aspecto essencial na possibilidade 

desejada de transformação do imaginário, que poderia trazer mudanças ao 

país como um todo. Para seus seguidores, além de brasileira e moderna, a 

arte precisaria ser social, isto é, dirigir-se ao povo brasileiro e levar em 

conta seus problemas. Subjaz neles uma visão de arte enquanto reflexo da 

realidade e instrumento de conscientização política. (NERCOLINI E 

BEZERRA, 2009, p.3) 

 

 E produzem ainda reflexões sobre a inserção histórica desse tipo de escritor, 

destacando o papel do artista na organização política do Brasil, o que dirige o olhar para  as 

maneiras como o discurso produzido nesse lugar passa a ser institucionalizado como força 

política intelectual, necessária para a condução do ideário nacional aos patamares desejáveis: 

 

O golpe militar de 64 e, sobretudo, o “golpe dentro do golpe” trazido pelo 

Ato Institucional n.5 podem ser considerados fatos históricos marcantes 

(...). Nesse contexto, o artista, seja ele ligado à canção popular, ao cinema 

e ao teatro, passou a ocupar um lugar fundamental tanto na reflexão sobre 

o Brasil, como também tomando parte decisiva nas ações então 
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consideradas adequadas para se reconstruir a nação, nos moldes dados pelo 

pensamento nacional-popular, naquele momento hegemônico; e no 

período pós-golpe militar, como ator fundamental na contestação do 

regime de força que se implantava. (NERCOLINI E BEZERRA, 2009, p. 

4) 

 

Essas considerações acerca do papel intelectual do artista (logo do escritor) são 

importantes para a compreensão de outra faceta das relações entre arte  - representada no 

caráter literário das crônicas - e ideologia, que são de certa forma contempladas pelo 

desenvolvimento do termo Discurso Artístico (DA na citação que se segue) o qual é 

apresentado em Neckel (2005) como o discurso que encerra a possibilidade de se constituir 

como um discurso lúdico, o que propicia a possibilidade de abertura na interpretação tanto 

de textos verbais como de não verbais, bem como o funcionamento da noção de autoria. A 

autora enfatiza que nesse tipo de discurso “a estrutura importa (se é verbal, não verbal, linear 

ou não linear, etc.), mas não é fator determinante. Pois o que determina os efeitos de sentido 

é o discursivo”.  

Os sentidos produzidos no interior do DA, sejam eles pela via de imagens, 

de sons, de movimentos ou até mesmo de palavras, são gestos de 

interpretação de acontecimentos outros que podem estar filiados a 

diferentes formações discursivas. São as características do DA em 

confronto com as características desses outros discursos que determinarão 

os graus de polissemia do sentido. Esse processo é o que chamamos do 

acontecimento próprio do Discurso Artístico. (NECKEL, 2005, p.15-6. 

Grifo nosso) 

 

Considerar o discurso das crônicas como sujeitos à tensão entre o funcionamento do 

discurso midiático e do discurso artístico é lhe submeter de forma regulada ao funcionamento 

polissêmico, derivado do não fechamento do sentido preconizado pelo discurso lúdico - tal 

abertura do sentido, marcado pela aceitação do funcionamento da alegoria e da metáfora, tão 

combatidos pelo discurso da ciência e do jornalismo – são espaços em que, pareados à 

presença da assinatura no final do texto o nome de autor como acontecimento, (como 

apresentamos na página 73), marcam o funcionamento da busca pela autoria, caracterizada 

na materialidade do texto pelo estilo. Os efeitos de sentido oriundos da autoria desses textos, 

somados ao papel histórico do intelectual na cultura brasileira são elementos importantes 

para processo de interpelação ideológica de que esses participam. O lugar do escritor, um 

artista cuja matéria prima é a língua, um profissional da linguagem, é uma importante 

condição de produção (quem é ele para que me fale assim?) – (PÊCHEUX, 2014 [1969]) no 

processo de constituição de sentidos nesses textos.  
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4.3. O discurso midiático artístico 

 

Levando em consideração as características apresentadas nas seções 3.1 e 3.2, 

podemos observar que a produção das crônicas da mídia on-line se identificam pela 

interseção dos discursos midiático e artístico. Retornando a Medeiros (2003) 

 
os intelecutais, e no caso, os cronistas, funcionam como formadores e 

legitimadores de imaginários, no caso, sobre o brasileiro, por um lado, por 

outro lado, não são somente produtores mas também receptores sensíveis 

dos sentidos já em movimento, já existentes na sociedade, (...). Além disso, 

interessa o intelectual que atua no jornal pelo fato de o material estar por 

ele sendo produzido na mídia. Conforme Orlandi (1996:96), a mídia, como 

acontecimento de linguagem, “impõe sua forma própria de gerenciamento 

de gestos interpretação” e através dela “há uma reorganização do trabalho 

intelectual” que também importa aqui observar, sobretudo no que se refere 

ao discurso cronístico. (...) o discurso cronístico no jornal nos interessa, 

por um lado, pelo fato de, por se tratar de crônica, irromper no jornal um 

“eu” em um espaço que se articula como o da impessoalidade. 
 

 

Em “O papel da obra de arte na era da reprodução eletrônica e dos bancos de imagem 

na constituição da condição pós-moderna”, David Harvey problematiza os efeitos da 

sobreposição dos valores mercadológicos caracterizadores do discurso midiático ao processo 

de produção artístico: 

 

O que de fato está em jogo aqui, contudo, é uma análise da produção 

cultural e formação de juízos estéticos mediante um sistema organizado de 

produção e de consumo mediado por divisões do trabalho, exercícios 

promocionais e arranjos de marketing sofisticados. E, em nossos dias, o 

sistema inteiro é dominado pela circulação do capital (com frequência 

multinacional). 

Na qualidade de sistema de produção, de marketing e de consumo, ele 

exibe muitas peculiaridades na forma assumida pelo seu processo de 

trabalho e na maneira como estão conectados a produção e o consumo. O 

que não se pode dizer é que a circulação de capital esteja ausente dele e 

que os praticantes e agentes que nele atuam desconheçam as leis e regras 

de acumulação do capital. E ele por certo não é organizado e controlado de 

maneira democrática, apesar do alto grau de dispersão dos consumidores e 

da influência destes naquilo que é produzido e nos valores estéticos que 

devem ser transmitidos. (HARVEY, 2010 [1989], p.311)  

 

A essa problematização, Harvey adiciona a questão da formulação de valores 

caracterizadores da classe média na disputa pelos sentidos em circulação nos instrumentos 

midiáticos: 
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As condições que prevalecem no âmbito do que Daniel Bell denomina “a 

massa cultural” de produtores e consumidores de artefatos culturais 

moldam atitudes diferentes das que surgem de condições de trabalho 

assalariado. Essa massa cultural acrescenta mais uma camada à formação 

amorfa conhecida como “classe média”. 

A identidade política desse estrato social sempre foi notoriamente frágil, 

variando dos funcionários que formaram a medula do nazismo alemão (ver 

Speier, 1986) aos que tiveram um papel muito importante na reformulação 

da vida política de cultural da Paris do final do século XIX. Embora seja 

perigoso formular regras gerais a esse respeito, esses estratos tendem a 

carecer do “apoio tranquilizador de uma tradição moral que possa chamar 

de sua” (Speier). Eles ou se tornam “parasitas dos valores” – extraindo sua 

consciência da associação com uma ou outra classe dominante da 

sociedade – ou cultivam todo tipo de marcas fictícias de sua própria 

identidade. É nesses estratos que a busca do capital simbólico é mais 

marcada. E é para eles que movimentos de moda, de localismo, de 

nacionalismo, de língua, e mesmo de religião e de mito podem ter a maior 

importância. (HARVEY, 2010 [1989], p.312) 
 

As articulações entre o caráter midiático-artístico das crônicas online e o sistema de 

produção de valores da classe média enfatizam ainda mais a importância de se estudar o 

ensino de língua a partir do viés discursivo. É importante notar o quanto essa discursividade 

está atrelada aos aspectos ideológicos da estratificação social. O discurso midiático-artístico 

é, em geral, o discurso da classe média que procura se diferenciar das classes populares e 

que tende a justificar essa diferenciação nas diferenças entre os usos linguísticos, num 

raciocínio de legitimação do poder pelo uso linguístico da norma padrão, como se a norma 

não fosse produto desse poder.  

São pois essas tensões que caracterizam o que denominamos aqui discurso midiático-

artístico: a busca pela legitimação de um discurso autoral e polissêmico inscrito num espaço 

de regularidades discursivas que tende a homogeneização dos sentidos pelo poder 

econômico representado pela concentração dos dispositivos tecnológicos da mídia por um 

pequeno grupo que age objetivando lucros; o que leva a uma produção que se submete aos 

valores de audiência  e de identificação com a camada social que tem o poder de consumir e 

anseia por valores de diferenciação social, tudo isso em um espaço no qual  funcionam 

discursivamente além do nome de autor, o peso da instituição midiática e o modo de 

circulação das redes eletrônicas de comunicação.  
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4.4. Crônicas e dispositivos online 

 

  Ao analisar a historicidade da crônica, Medeiros leva em consideração as relações 

entre o meio de circulação e os efeitos de sentido que se produzem na constituição da crônica 

que “polimórfica, como o espaço a ela destinado, vai tendo suas marcas fixadas a partir da 

forma como se a escreve em confronto com o que seriam as marcas do local onde se instala: 

o jornal.” (MEDEIROS, 2003, p. 70). Ao fazê-lo, leva em consideração um aspecto ligado 

à temporalidade dessa circulação: 

 

Além do escasso tempo para sua realização, a sua permanência no espaço 

também teria duração medida: a de um jornal que no dia seguinte já estaria 

na lata de lixo. Sem tempo para amadurecer e com tempo marcado para 

“morrer”, para muitos e durante muito tempo, a crônica foi, em função 

disso, considerada um “gênero menor”, (MEDEIROS, 2003. p. 48) 

 

 São os efeitos da duração o primeiro ponto a ser considerado na análise da migração 

das crônicas da mídia escrita para a mídia online. Segundo Faria e Romão:  

 

Consideramos que as tecnologias, amplificadas pelo suporte eletrônico, 

instalam outros modos de produção, constituição e circulação dos sentidos. 

Diante disso, apostamos na assertiva de que o modo de circulação dos 

sentidos no discurso eletrônico está diretamente relacionado à mudança de 

paradigmas em termos de leitura, de escrita e de inscrição do sujeito. 

Segundo Orlandi, essas mudanças estão diretamente ligadas à natureza da 

memória a que estes sentidos se filiam e, certamente, à materialidade 

significante de seus meios (ORLANDI, 2010, p. 8). Isso provoca a 

indagação sobre o sujeito discursivo, a interpelação ideológica e, 

sobretudo, as movências de sentidos nos arquivos discursivos tramados na 

teia digital. (FARIA E ROMÃO, 2012, p. 01).  

 

Recorremos assim à ideia de “arquivos discursivos tramados na teia digital” para 

refletir sobre a mudança no paradigma de leitura das crônicas; que uma vez integrantes 

desses arquivos perdem o caráter efêmero apontado por Medeiros para continuarem a 

significar indefinidamente, o efeito arquivo produzido pela internet permite que hoje sejam 

lidos textos produzidos há anos, agora com tempo para amadurecer e sem tempo para morrer, 

um grande arquivo que comporta uma historicidade de dizeres sobre a língua, e permite que 

os sentidos sejam analisados, comparados, reproduzidos e questionados. 
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Uma vez organizados pelas próprias instituições midiáticas, esses arquivos podem 

ser disponibilizados de forma paga ou gratuita (ou pelo custo de nosso olhar vendido ao 

mercado publicitário) e para além da dimensão temporal, o funcionamento discursivo rompe 

barreiras de espaço ao permitir o acesso em qualquer lugar, estando a mercê dos sistemas de 

gerenciamento eletrônico, se disseminando pela forma de recomendações de outros leitores 

(que além de recomendar podem comentar, elogiar, discordar, atacar...) e pela lógica dos 

buscadores eletrônicos37 que organizam essa grande teia digital. 

Uma vez nela presentes, as tensões entre os sentidos de língua e ensino se 

materializam na voz do cronista, que do lugar de escritor, que pressupõe a condição 

artista/intelectual, dissemina seus posicionamentos discursivos, produzindo efeitos sobre o 

funcionamento dos sentidos de ensino de língua portuguesa, tal qual demonstramos no 

capítulo 3. Interessa-nos, no capítulo 5, investigarmos as formas pelas quais essas crônicas 

materializam as contrariedades dos sentidos de ensino de língua portuguesa.  

 

  

                                                 
37  A estrutura do funcionamento discursivo do buscador Google é descrita por Faria, a partir da comparação 

com funcionamento do rizoma, pela consideração de aspectos como mudança, metamorfose, 

multiplicidade, na dissertação de mestrado de  Faria, D. O. Efeitos de sentido em sites de pesquisas: as 

condições de produção do discurso eletrônico. USP- Ribeirão Preto. 2012. 
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5. ANÁLISE DA CIRCULAÇÃO DE SENTIDOS DE ENSINO DE LÍNGUA 

PORTUGUESA A PARTIR DAS CRÔNICAS  

 

Não há sentido sem interpretação (ORLANDI, 2007, p. 21) 

 

 

5.1. A elaboração do corpus 

 

A epígrafe desse capítulo marca o fundamento de nosso trabalho ao constituir o 

corpus de análise. Ao explicitarmos nessa seção as hipóteses, tentativas e métodos de busca 

que praticamos, marcamos o processo de construção do corpus como um gesto de 

interpretação dos diferentes resultados produzidos pelo sistema de busca Google, a partir da 

reformulação das estratégias de pesquisa que foram utilizadas na elaboração desse objeto de 

análise. 

em Análise de Discurso, o corpus não antecede o olhar do analista; o 

corpus não é um objeto empírico sobre o qual o analista engendre sua 

análise. Ao contrário, trata-se de um objeto construído, processo e produto 

da própria análise que vai se tecendo, a partir do aparato teórico-

metodológico próprio à Análise de Discurso. Teoria e análise, portanto, 

configuram o corpus; e, o que lhe constitui são, em diversos trabalhos nesta 

linha teórica, sequências discursivas. (MEDEIROS, 2003. p. 17-18) 

 

Na busca por textos que tratassem dos objetos ‘língua’ e ‘ensino’ em relação ao 

ensino de língua portuguesa, a opção pelas  mídias disponibilizadas no espaço digital se 

deveu às características que tornam essas mídias instrumentos típicos do período analisado 

e por terem um amplo poder de circulação de textualidades, uma vez que: a) nessas mídias 

o conteúdo é disponibilizado gratuitamente; b) os textos permanecem acessíveis em tempos 

assíncronos ao do lançamento do jornal, funcionando como memória de arquivo de longa 

duração; c) circulam também em diferentes espacialidades, independente de acesso físico ao 

material impresso; d) podem ser encontrados com facilidade por ferramentas de busca da 

web; e,) podem ser compartilhados em redes sociais.  

Dessa forma, o corpus de nossa pesquisa foi elaborado a partir de pesquisas no 

buscador Google. O procedimento para a seleção do corpus se deu a partir do seguinte 

procedimento: 
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a) Definição do período de pesquisa, levando em consideração os acontecimentos 

discursivos da publicação dos PCNs (1998), a repercussão midiática da coleção “Por uma 

vida melhor” (2011), e as publicação de diretrizes para o Novo Ensino Médio (2012).  

b) Definição do critério de audiência para a seleção dos sites a serem pesquisados.  

Levou-se em conta, para isso, os resultados do site “alexa.com”, que contabiliza o número 

acessos aos sites. Dos 25 sites brasileiros com maior número de acesso, quatro pertencem à 

categoria “conteúdo”, servindo-se a reproduzir material publicado na mídia tradicional, 

impressa, o que representa a ocupação do digital por uma memória do jornal/revista, e 

reproduz nesse ambiente as relações de poder instituídas pelas empresas que mantém esses 

periódicos. Foram assim selecionados os sites do jornal Folha de S. Paulo, no domínio 

uol.com.br; do jornal O Globo, no domínio globo.com; e da revista semanal Veja, no 

domínio abril.com.br. 

c) Inserção de diferentes entradas de buscas, a partir de diferentes formulações 

sobre a questão (cruzando, nas chaves de pesquisa termos como:  ENSINO – APRENDER – 

ESCOLA – PROFESSOR - LÍNGUA PORTUGUESA – PORTUGUÊS – ERRO – CERTO -  CORRETO -  

ESCRITOR – CRÔNICA – CRONISTA – COLUNISTA; de forma que cada nova pesquisa ensejava 

novos termos a serem buscados, novas tentativas de análise, em gestos interpretativos que 

buscavam captar os efeitos de sentido dos resultados apresentados (Cf. Faria, 2012). Essas 

buscas resultaram em um arquivo, do qual selecionamos as crônicas analisadas. 

Tais critérios tentam representar a ideia de que estamos em busca da circulação dos 

sentidos; interessa-nos menos o ineditismo de um texto pouco conhecido do que a presença 

dos critérios de seleção apresentados, que nos direcionam a textos em ampla circulação. 

Dessa forma foi determinante para figurar em nosso arquivo a presença da crônica em outros 

espaços da internet como fóruns, blogs, colunas, artigos acadêmicos... já que, a presença de 

links apontando para um texto é o principal critério de ranqueamento do buscador Google. 

Assim, cada crônica selecionada foi produto de um diferente gesto interpretativo e 

um diferente método de entrada nos buscadores: As crônicas de Belotto (recorte 1) e 

Rodrigues (recorte 4) foram encontradas a partir do cruzamento dos termos <revista veja + 

crônica + língua portuguesa + errado> com variações diversas; como o sistema de metadados 

da revista Veja trabalha de forma otimizada para o Google, e a  palavra “crônica” aparecia 

indexada nessas páginas, o resultado dessa pesquisa foi produtivo, e ainda gerou, através de 

um blog mantido nesse site, referências para os textos de Gullar (recortes 3 e 5, e mais 3 

crônicas que participaram do arquivo primário e não foram selecionados para o corpus). Os 

demais periódicos consultados por essa busca com alteração do nome do jornal não 
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produziram resultados que se encaixavam nos critérios de busca. Os textos de Ribeiro 

(recorte 6 e mais 2 crônicas não utilizadas) e Veloso (recorte 2 mais 5 crônicas em arquivo) 

foram encontrados pela busca adicionando aos dados anteriores o nome de autor, 

previamente selecionados da lista de colunas e blogs do jornal. 

Da observação do posicionamento do escritor das crônicas citadas, foi possível notar 

que no posicionamento dominante de todos esses autores não havia elogios ou comentários 

favoráveis à coletânea “Por uma vida Melhor”. Na busca de uma crônica que contrastasse 

com esse fato, chegamos, pelas buscas no Google, a uma coletânea de textos denominada 

“Por uma vida Melhor: Intelectuais, pesquisadores e educadores falam sobre o livro” (Ação 

educativa, 2011), que, como indica o título, reunia textos, em sua maioria de linguistas, com 

posicionamento favorável à coleção didática. Levando em consideração que um de nossos 

critérios é o de exclusão38 dos especialistas com formação em linguística – cujos efeitos de 

sentido produzidos se dariam pela disputa entre a posição linguista e escritor, 

descaracterizando a proposta estabelecida de busca pela posição escritor/intelectual que 

reproduz sentidos veiculados pelo senso comum -, selecionamos, dessa coletânea, para o 

nosso arquivo, as crônicas “Um Elogio AO ERRO (Entre aspas)” de Arnaldo Bloch e Hugo 

Sukman. E “Última flor do laço”, de Ricardo Semler; optando pela última em função de que 

o texto escrito na coluna “entre aspas” adota a estratégia de ser construído a partir de 

fragmentos de outros textos, o que comprometeria alguns de nossos objetivos de 

investigação. Pesou também a favor do texto de Semler o título, que produzindo 

intertextualidade com um texto literário sobre língua lança mão dos recursos a que nos 

referimos sobre o caráter literário/artístico das crônicas. Embora Semler seja conhecido por 

sua atuação social como empresário, o mesmo é autor de dois livros (um, em coautoria, sobre 

educação) e sua participação na Folha de S. Paulo não diz respeito a suas atividades 

empresariais, falando a partir do lugar ‘escritor’. 

Os recortes apresentados nesse capítulo foram, assim, elaborados a partir de quatro 

crônicas, todas de 2011:  

 

 

 

 

 

 

                                                 
38 Embora Sérgio Rodrigues assine uma coluna de consulta linguística, se apresenta em sua coluna como 

“escritor e jornalista”. 
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Quadro 2 -Recortes do capítulo de análise 

 

Autor Título Veículo Data 

Sérgio Rodrigues O livro que ensina a ‘falar errado’... Veja 15/05/2011 

Ferreira Gullar Verdade e preconceito  Folha de S. Paulo 29/05/2011 

João Ubaldo Ribeiro, Observações de um usuário O Globo  29/05/2011 

Ricardo Semler Última flor do laço Folha de S. Paulo 06/06/2011 

 

 

5.2. As Marcas discursivas dos objetos paradoxais  

 

 

 A análise que empreendemos nessa seção tem como pressuposto, conforme 

apresentamos no capítulo 3, a importância para a História das Ideias Linguísticas no encontro 

com a AD, da desnaturalização dos sentidos dominantes sobre a língua. Consideramos 

também a íntima relação entre o ensino e suas normas e teorias, e a produção de instrumentos 

linguísticos. Dessa forma, afirmamos que, como elementos integrantes do sistema de 

circulação de sentidos, as crônicas que dizem sobre o ensino de língua portuguesa constituem 

um dos elementos responsáveis pelo efeito de evidência que se manifesta na constituição 

imaginária daquilo que é um professor, do que é ensinar, do que é a língua. 

Tomando por base os princípios adotados em nossa pesquisa, em especial: I) O 

sistema rizoma (Deluze – Guattari), como modelo do princípio organizador de saberes e 

sentidos, de forma que todos os pontos podem e devem estar conectados a todos os outros;39 

II)  a necessidade de filiação a pelo menos uma formação discursiva para que um enunciado 

faça sentido; e, III)  o acontecimento discursivo como fator estruturador/reestruturador das 

matrizes de sentido;  desenvolvemos nesse trabalho  a análise de uma série de materialidades 

que permitem compreender o funcionamento do processo de constituição de determinados 

efeitos de sentidos sobre o ensino de língua portuguesa.  

Como vimos no capítulo 3, o desenvolvimento da Sociolinguística constitui um 

acontecimento discursivo que, a partir dos anos 70, no Brasil, reestrutura as matrizes de 

sentido relacionadas a língua (e a seu ensino). Tais matrizes já apresentavam, conforme 

Pagotto (2006) desde o século XIX - quando surge uma classe de escritores brasileiros - a 

polarização dos sentidos entre uma língua oficial, pautada na gramática normativa de 

                                                 
39 A proposta de relação entre rizoma e AD é apresentada ver seção 2.3.2 
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herança lusitana, e uma língua brasileira, produto das especificidades do Brasil. Os efeitos 

dessa polarização são diversos na produção literária nacional, chegando ao ápice com o 

movimento modernista brasileiro – do qual uma das marcas preponderantes era a luta pela 

legitimação das formas de dizer brasileiras, como marcas de estilo/originalidade. São 

marcantes os efeitos de sentido da “contribuição milionária de todos os erros”. 40 - 

formulação que traz a noção de “erro” para o campo da contribuição e da riqueza, tornando-

o um objeto paradoxal. Oswald de Andrade, Manuel Bandeira, Carlos Drummond de 

Andrade, entre muitos, discursivizaram a questão do erro de português em suas produções, 

sempre como índice de uma nacionalidade que se reivindicava, desestabilizando o 

funcionamento discursivo da noção de erro, cujo sentido de atrapalhar passa a agregar o de 

contribuir. (Embora sem apagamento da ideia de erro). 

Apesar de tal movimentação, a questão do ensino da língua só vê substancialmente 

afetada por esses efeitos a partir do processo de universalização do ensino que se dá a partir 

de lei de diretrizes e bases da educação de 1996. É reflexo dessa lei a publicação dos 

Parâmetros Curriculares Nacionais, em 1998, que garantiria a presença dos saberes advindos 

da Linguística (firmada como disciplina universitária no Brasil desde os anos 60), dentre os 

quais se destaca a Sociolinguística.  

Ao pesquisar a produção cronística a respeito da questão no período de 1998 a 2012, 

percebemos um interessante movimento histórico na constituição dos sentidos de ensino de 

língua portuguesa. Os ideais modernistas de legitimação das variantes populares que fizeram 

reivindicar a contribuição milionária do erro deixam de produzir efeitos após a primeira fase 

desse movimento (PAGOTTO, 2001, p. 53). Dessa forma, não há na produção cronística 

contemporânea um posicionamento receptivo a ideia de que o que se denomina “erro” pode 

constituir uma forma diferente de produzir sentido. Abrimos aqui um parêntese para uma 

exceção: a publicação de uma crônica dos anos 1980 continua a produzir sentidos nos 

manuais didáticos e nos círculos digitais de discussão sobre a questão: “O Gigolô das 

Palavras”, de Luis Fernando Veríssimo, (veja anexo 10) ainda ressoa como um hino dos que 

                                                 
40 Andrade. O. Manifesto Pau Brasil. Disponível em: http://www.ufrgs.br/cdrom/oandrade/oandrade.pdf  O 

trabalho de Buscácio (2015) chama a atenção para o fato de que há no discurso dos modernistas a presença 

da posição gramático, que sustenta a noção de erro, diferentemente da proposta da sociolinguística. No 

entanto, acreditamos que considerar que o erro possa representar uma contribuição de identidade ou de 

estilo já representa um avanço em relação ao discurso normativista. 
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se colocam nesses ambientes de disputa na defesa de um posicionamento contrário a tradição 

normativista de ensino.41   

Há uma outra crônica do autor em que esse posicionamento pode ser observado: 

“Pecadores”42, de 2010; apresenta uma comparação entre o respeito as essas normas e a 

catequese jesuítica. No entanto, à semelhança de “o Gigolô das Palavras”, não trata da 

questão do ensino de língua portuguesa, mas da (não) obrigatoriedade de respeito às regras 

prescritas nas gramáticas, cuidando com isso do uso da língua, e não especificamente de seu 

ensino, ficando, por esse motivo, de fora de nosso corpus. Esse posicionamento só foi 

percebido em nossa pesquisa de constituição de corpus em outros escritores quando estes 

acumulam com tal função, a formação na área de letras ou dela se valem na sua formação 

universitária em filosofia ou sociologia (Cristovão Tezza, Miguel Wisnik). 

O fato é que nossa pesquisa por esses textos foi, entre 1998 e 2005, marcada pelo 

silêncio dos escritores em relação ao ensino de língua portuguesa. A busca nos acervos 

digitais pesquisados nesse período demonstrou que a questão não foi problematizada durante 

esse período, se limitando os jornais a manter suas colunas de consultas com especialistas e 

a se dirigir ao público pré-vestibulando, sempre a partir de uma visão normativa da língua. 

As inovações propostas pelos PCNs não produziram ressonâncias diretas na produção 

cronística; como dissemos não há nesse circuito problematização da questão. 

A mudança nesse cenário não se deu sem motivações políticas. São as condições de 

produção estabelecidas quando os dizeres dos PCNs se materializaram como atos de governo 

na elaboração de questões de exames oficiais e de material didático43 produzido pelos 

programas do Ministério da Educação que a mídia passou a problematizar a questão e 

motivou a circulação de diferentes posicionamentos sobre o ensino de língua portuguesa 

também entre escritores. 

Trata-se, portanto, do que Dela Silva (2008) denomina por acontecimento 

jornalístico: “fato que gera uma notícia, que por sua relevância perante a avaliação dos 

                                                 
41 Embora ausente do escopo de nossa pesquisa, no acompanhamento das discussões de comentários que se 

estabelecem após os espaços que reproduzem essas crônicas, há sempre menção a essa crônica como um 

argumento pelo ensino da variação. 
42 VERÍSSIMO, L. F.  Pecadores. Jornal O Globo. 12 jul 2001. p. 7. 
43 A dissertação de mestrado “Os Ecos do Silêncio no Discurso Midiático: Quando a Língua É Objeto de 

Notícia” de Gueiros, L. (UFPE), (2014), analisa três acontecimentos veiculados sobre língua: a instauração, 

sob lei, do Acordo Ortográfico entre os países cuja língua oficial é a portuguesa; a adoção, pelo MEC, em 

2009, do livro didático de Língua Portuguesa Por uma vida melhor; e a atitude polêmica da banca de 

avaliação das redações do ENEM-2012, de atribuir nota máxima a textos com desvios ortográficos. O 

trabalho de Gueiros evidencia a importância desses acontecimentos para a memória discursiva sobre o ensino 

de língua. 
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jornalistas do que se constitui como interesse público, merece estar presente nas edições 

diárias dos noticiários impressos ou eletrônicos” (DELA SILVA, 2008, p. 15). Noticiado, o 

fato inscreve-se na história do dia a dia já conforme as determinações que constituem o 

discurso jornalístico. Ao nosso trabalho, interessa o acontecimento jornalístico sobre o 

ensino de língua portuguesa, uma vez que são esses acontecimentos que chegam ao escritor, 

motivando sua inscrição nessa cadeia discursiva. 

Entre os eventos dessa natureza, o de maior repercussão e que é aqui retomado como 

acontecimento discursivo é a descoberta pela imprensa do livro “Por uma vida melhor” de 

Heloisa Ramos. Nos textos selecionados, destaca-se o efeito manifesto na fórmula “não li o 

livro, mas vou dizer o que penso sobre ele” – demonstrando a importância do acontecimento 

jornalístico para as produções analisadas. 

 O livro, voltado para alunos adultos (EJA), apresenta no capítulo introdutório 

exemplos de usos da língua desabonados pela gramática tradicional, defendendo sua 

legitimidade enquanto parte da língua portuguesa brasileira, o que motivou grande parte da 

imprensa a tratá-lo como “o livro que ensina a falar errado” ou o livro do “nós pega o peixe”. 

O fato que se busca destacar aqui é que a repercussão midiática dada ao livro faz com que o 

acontecimento jornalístico constitua também um acontecimento discursivo; as 

reconfigurações nas redes semânticas produzidas por ele são relevantes e se fazem sentir nas 

análises que produzimos. 

Apesar disso, não é a repercussão do livro que nos interessa em nossa pesquisa: 

interessa-nos notar que toda discussão a respeito do ensino de língua portuguesa faz mover 

saberes constituídos anteriormente. Retoma dizeres, movimenta o interdiscurso. Em busca 

dessas movências produziremos nossa análise, observando a centralidade da noção de 

objetos paradoxais, em que nos firmaremos para verificar como, na constituição dos sentidos 

presentes nas crônicas analisadas, emergem saberes contraditórios, inconciliáveis, mas 

mutuamente constitutivos.  

Ao se deparar com os objetos paradoxais – como língua e ensino, o sujeito se 

encontra diante da necessidade de lidar com um objeto que nega a si mesmo. Nossas análises 

demonstram que para lidar com tal complexidade de sentidos, por vezes recorre o sujeito a 

recursos sintáticos que produzem o efeito de estabilização da contrariedade.  Perseguimos, 

assim, formas pelas quais os objetos se revelam paradoxais, por exemplo, pela 

heterogeneidade mostrada, marcadas na língua pelos recursos sintáticos como 

materialização da alteridade. O que ocorre sem a possibilidade de se perceber que relatar o 

discurso do outro é também tomar uma posição. Que trazer o outro é sempre interpretá-lo. 
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Pensando na maneira como Formações Discursivas (FDs.)44 antagônicas se 

relacionam e permitem tal coexistência dos sentidos, Mittmann afirma que para a AD “a 

contradição não resulta do contraste de homogeneidades antagônicas. Portanto, é mais 

interessante pensar a fronteira não como delimitação de espaço predeterminado, mas como 

lugar de conflito, onde jogam forças, o que resulta em lugar de movências.” (MITTMANN, 

2010, p. 92) Nesse sentido, a sintaxe é apresentada como “organização da língua como 

acesso ao acontecimento discursivo” (LEANDRO FERREIRA apud MITTMANN, 2010, p. 

92) 

Esse lugar de conflito é, para nós, representado pela existência dos objetos 

paradoxais, que, inexoravelmente constituídos por seu contrário, são produtos de 

acontecimentos discursivos aos quais, como lemos de Mittmann e Leandro Ferreira, se tem 

acesso pela sintaxe. 

No artigo: “Estudos da Linguagem: Língua e Ensino” Indursky (2010) demonstra 

que essa questão está além da visão sistêmica da língua: 

 

Face a processos discursivos que promovem a co-existência de sentidos 

contraditórios e mesmo antagônicos entre si, devemos reconhecer que é 

próprio da língua, tal como entendida pela AD, produzir sentidos duplos, 

contraditórios, ambivalentes. E é da natureza discursiva da língua abrigá-

los. Isto só pode ocorrer em uma concepção de língua que leva em conta a 

existência de sujeitos históricos nela inscritos, os quais historicizam 

diferentemente seus dizeres e lhes imprimem sentidos e direções de sentido 

nem sempre coincidentes. Sentidos estes que não se excluem, que co-

existem. (INDURSKY, 2010, p.5. Grifo nosso) 
 

Indursky apresenta, assim, três abordagens para o tratamento da sintaxe, permitidas 

por diferentes concepções de linguagem, a) visão sistêmica da língua, centrada em seus 

aspectos estruturais, b) a abordagem de elementos ligados à exterioridade e ao contexto, 

característicos da dimensão linguístico-pragmática, de Ducrot (que corresponde ao que 

Guimarães (2004) denomina abordagem semântico-argumentativa); e, c) a concepção 

discursiva, em que se destacam a contrariedade, a não transparência e a exterioridade como 

constitutivas da língua. A partir dessa consideração, a autora produz uma análise nos três 

níveis a partir da conjunção adversativa mas presente em um recorte. Tal observação nos 

interessa por ser o uso das adversativas uma marca que se destaca em nossas análises.  

                                                 
44 Sobre FD, ver seção 2.1. 
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 A análise no nível sistêmico permite a decomposição dos constituintes e a 

classificação da conjunção e das orações (conjunção coordenativa adversativa. 

Período composto por coordenação. Oração coordenada, sindética, adversativa). 

 No nível linguístico-pragmático avança-se pelo linguístico (interno) ao pragmático, 

(relação linguístico/exterioridade) “as relações não serão mais de natureza estritamente 

sistêmica, pois a exterioridade é convocada a igual título que as relações internas.” 

(INDURSKY, 2010, p.8). A autora demonstra que por esta abordagem o operador 

argumentativo, ‘mas’ estabelece um segundo enunciador que “inverte” a direção do 

sentido apontada pelo primeiro, frustrando a conclusão por ele apontada. 

 No nível discursivo “mas funciona como um operador discursivo que promove o 

deslizamento de uma Formação Discursiva para outra (INDURSKY, 2010, p.11). E, 

assim procedendo, mas reproduz discursivamente o embate que se trava na arena 

política.” 

 

essa análise recupera, através desse enunciado dividido, o confronto entre 

diferentes sujeitos históricos, ideologicamente constituídos. Dito de outra 

forma: é ainda a partir de elementos da língua que essa análise está sendo 

produzida, mas aqui a exterioridade é constitutiva dessa língua. (..) Aqui, 

o mas tem um funcionamento bastante específico. Mas, nessa terceira 

análise, constrói uma fronteira entre saberes ideologicamente antagônicos 

reunidos em um enunciado dividido. (INDURSKY, 2010, p.11). 

 

Estabelecendo uma ligação entre esses dizeres e os de Mittmann (2010), que propõe 

“pensar a fronteira não como delimitação de espaço predeterminado, mas como lugar de 

conflito, onde jogam forças”, nos arriscamos a tentar capturar, pela presença das conjunções 

adversativas tal espaço de fronteiras, não como divisão, mas como zona de influência entre 

FDs que sustentam o funcionamento dos objetos paradoxais.  

Pensando ainda nas formas pelas quais o delineamento de posições discursivas revela 

esse funcionamento do caráter paradoxal dos objetos analisados, a leitura dos recortes em 

análise levou-nos a necessidade de registrar também as formas pelas quais as aspas cumprem 

essa função de marcar fronteiras entre as diferentes formações discursivas que se apresentam 

no texto. Fundamentamos esse registro na teorização desenvolvida por Authier-Revuz, 

quando analisa as aspas como marcas da heterogeneidade que caracteriza o funcionamento 

discursivo da contradição, como marcas do outro no sujeito. A esse respeito, ao listar as 

possíveis formas pelas quais as aspas produzem efeitos de sentido, a autora descreve que 
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também as aspas podem ser um índice de adversidade, fazendo pressupor uma conjunção 

adversativa em sua leitura: 

 

Digo essa palavra, mas não como digo as demais, porque a digo como X 

diz, (...), estando compreendido que X pode tomar os valores e “dizer” as 

modalidades mais diversas, as glosas variadas cujas aspas podem ser o 

indicador: da polêmica do “como você tem a audácia, ou a petulância de 

dizê-lo; ao da ênfase e da reafirmação do “como insisto em dizê-lo; 

passando pela hesitação do “como se poderia, talvez, a rigor dizê-lo. 

Em todos os casos, à suspensão de responsabilidade, que manifesta um 

questionamento do caráter apropriado da palavra ao discurso no qual é 

utilizada – nos dois sentidos desta: “pertence a” e “adaptado a” – 

corresponde uma glosa, implícita, remetendo a um discurso-outro. 

Da não-apropriação à ideia das aspas como marca de falta, há apenas um 

passo, frequentemente vencido. É, no entanto, essencial, acredito, no 

“digo-o, mas”, compreender que “essa palavra não convém, mas a digo 

assim mesmo” ou, se assim se quiser, “digo-a, ainda que não convenha” 

deve-se, ao mesmo tempo, compreender sempre como: “digo-a porque não 

convém”. (AUTHIER-REVUZ, 2004, p. 220) 

 

É buscando os efeitos de sentidos que dão pelo uso das adversativas e concessivas, 

assim como das construções de valor adversativo, como o uso de aspas como marcas de 

tensão no delineamento das fronteiras entre as formações discursivas, bem como de 

identificação de acionamentos de pré-construídos que produzem o efeito de evidência e do 

consenso que caracterizam os sentidos dominantes que passamos a analisar as materialidades 

anunciadas. 

 

5.3.As análises 

Os recortes que apresentamos nessa seção são frutos da tentativa de registrar o modo 

pelo qual as contrariedades que envolvem os sentidos de ensino de língua portuguesa se 

materializam nos textos. A oscilação entre diferentes posicionamentos nas crônicas vão 

desde a defesa da utilização dos conceitos da Sociolinguística nas aulas de língua portuguesa 

como condição para o pleno desenvolvimento do educando, (o que predomina no texto de 

Semler) à afirmação de que tais saberes são incompatíveis com o ensino de língua 

portuguesa, (posicionamento assumido nos textos de Ferreira Gullar). No entanto, nossa 

leitura não se limita a apontar este ou aquele posicionamento determinante, mas em tentar 
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capturar as formas pelas quais esse sentido se apropria de seu oposto para se constituir – uma 

necessidade característica dos objetos paradoxais. Vejamos: 

Recorte 4 

 

O livro que ensina a ‘falar errado’: moderação numa hora dessas? 

 

Um amigo virtual que é linguista me escreve, irritado, para dizer que 

não aguenta mais ver o trabalho de seus pares ser tratado na imprensa como 

um incentivo ao vale-tudo, coisa de gente maluca.  

Como um não-linguista que frequentemente lança mão nesta 

coluna de saberes dessa área, entendo a irritação: o tal livro, afinal, não 

prega que a norma culta seja abolida, apenas a situa em pé de igualdade 

com outras normas. No entanto, entendo também, e como, as pessoas que 

não entendem ou não veem valor nesse tipo de argumento. Entrar em 

debates tão polarizados com espírito moderador é sempre perigoso, pois 

corre-se o risco de não agradar a lado nenhum, mas fiquei pensando: se a 

linguística, que é hegemônica nos meios acadêmicos, simplesmente não 

consegue se fazer entender no mundo lá fora, de quem será a culpa? 

Lanço aqui uma hipótese: a supervalorização da ideia de “preconceito 

linguístico”, pedra de toque de muitos linguistas, carrega um equívoco 

relativista. Não, a norma culta não está em pé de igualdade com outras 

normas. Cientificamente, tudo bem. Social e pedagogicamente, não. A 

menos que se pretenda começar a revolução pela língua, “preconceito” é 

uma palavra inadequada para dar conta de um complexo sistema de raízes 

profundas e tentáculos incontáveis, que abrange o edifício social como um 

todo e que veta o acesso de quem fala “os livro estão emprestado” aos 

andares onde os sofás são mais confortáveis, paga-se um salário maior e 

toma-se todo tipo de decisão. 

Será tal sistema de valores uma iniquidade, uma violência exercida pela 

elite sem a menor base científica? Pode-se encarar o problema assim, sem 

dúvida. A linguística moderna provou que não há nada na construção “os 

livro estão emprestado” que seja funcional ou intrinsecamente inferior a 

“os livros estão emprestados”. Ocorre que nem só de aspectos funcionais 

ou intrínsecos vive a língua. Ela é também um capital social de 

características únicas e maravilhosas: tem enorme valor e sua acumulação 

primitiva está ou deveria estar acessível, por meio da educação, a qualquer 

um, rico ou pobre. O que, numa sociedade democrática, faz dela um 

instrumento inigualável de ascensão social. 

A minimização desse aspecto da questão pode muito bem ser o motivo 

do fracasso dos linguistas na comunicação de sua mensagem. (...) 

É claro que a língua – como as roupas, os modos à mesa, o repertório 

de referências culturais – é um código de poder. Sempre foi e tudo indica 

que sempre será, pelo menos enquanto vivermos numa sociedade de 

classes (e nunca vivemos em outro tipo de sociedade). A questão é: o que 
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fazer a partir daí? Será que empoderar (para usar um neologismo 

favorecido pelo politicamente correto) é passar a mão paternalista na 

cabeça de quem não domina a norma culta e, em nome de sua sacrossanta 

autoestima, dizer que assim está bom? Ou dar a essa pessoa os 

instrumentos e a maior motivação possível para dominar o código que 

nos domina? Ah, uma coisa não exclui a outra? Será que não? São dúvidas 

sinceras expostas com candura. Que venham as pedras dos dois lados. 

(GRIFO NOSSO) 

 

RODRIGUES, Sérgio. O livro que ensina a ‘falar errado’: moderação 

numa hora dessas? In: Veja. 15 de maio de 2011. Disponível em: 

http://veja.abril.com.br/blog/sobre-palavras/cronica/o-livro-que-ensina-a-

%E2%80%98falar-errado%E2%80%99-moderacao-numa-hora-dessas/> 

Acesso em 10 jun. 2015.  

 

 

 

Os efeitos de sentido produzidos pelo recorte 4 se dão por um jogo de oposições que 

se inicia pela construção discursiva que procura produzir uma imagem de autor: Trata-se, 

para nós, de uma reduplicação dos processos de identificação que constituem o sujeito em 

uma posição-sujeito dada, movimento vivido-percebido-experienciado imaginariamente 

pelo sujeito da enunciação como uma ‘tomada de posição’”. (ZOPPI-FONTANA, 2009, sp.). 

É por esse viés que trataremos em nossas análises a questão do uso da primeira pessoa como 

um efeito de sentido que materializa o processo pelo qual “as imagens que os interlocutores 

de um discurso atribuem a si e ao outro são determinadas por lugares 

empíricos/institucionais, construídos no interior de uma formação social” (Grigoletto, E. 

2005, p. 4)  resultando na  “forma-sujeito do discurso” a qual, segundo Pêcheux, “realiza o 

non-sens da produção do sujeito como causa de si sob a forma da evidência primeira” 

(PÊCHEUX, [1975] 2009, p. 238). Trata-se assim de se considerar um processo de 

construção de uma imagem de si que se dá para aquém de qualquer intencionalidade, mas 

como efeito ideológico que integra as condições de produção de um discurso. 

Essa construção se dá, no recorte 4, na contrariedade que se manifesta na construção 

“um não-linguista que frequentemente lança mão nesta coluna de saberes dessa área”.  A 

partir da construção discursiva desse posicionamento “neutro” de não tomar partido dentro 

da polêmica instalada, mas sim de atuar com “espírito moderador”; o que se confirma na 

formulação final, que anuncia a vinda de pedras de ambos os lados. 

  Assim, para instituir a denominada “moderação”, afirma-se a capacidade de se 

“entender” o argumento de que “o livro” (que representa o posicionamento dos linguistas) 
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“não prega que a norma culta seja abolida, apenas a situa em pé de igualdade com outras 

normas”. Embora já haja nessa interpretação uma redução distorcida da fala apresentada no 

livro (que apresenta exercícios de “tradução” das formas coloquiais para as cultas, e não o 

contrário, o que demonstra que não se trata de “pé de igualdade”), podemos notar que o 

sentido de moderação nessa representação discursiva é limitado pela injunção que se dá no 

processo de constituição dos sentidos por (em) uma formação discursiva que doravante 

denominaremos normativista, em oposição à variacionista.  Determinar as fronteiras, 

(entendidas como zonas de conflitos) que margeiam essas FDs é o objetivo que orienta 

nossas análises. 

Essa filiação à FD normativista pode ser notada, por exemplo, na formulação “o tal 

livro, afinal, não prega que a norma culta seja abolida, apenas a situa em pé de igualdade 

com outras normas. No entanto, entendo também, e como, as pessoas que não entendem ou 

não veem valor nesse tipo de argumento.”, na qual o intensificador “e como” marca a posição 

em que se entende melhor os não veem valor nas tais ideias. O que reforça o fato de que, ao 

apresentar os dois lados da polêmica, coordenando pela conjunção adversativa “no entanto”, 

exemplos da heterogeneidade mostrada - de um lado marcada pela expressão “o livro”, e do 

outro pela expressão “as pessoas”, estabelece-se um posicionamento pelo efeito conclusivo 

característico desse tipo de relação (adversativa), que se dá, no nível pragmático, pelo efeito 

de anulação dos dizeres da primeira oração pela segunda. 

Identificada, assim, a formação discursiva que determina os sentidos produzidos no 

recorte 4, apresentamos um quadro que expõe as formas pelas quais as marcas de 

contrariedades apresentadas no texto delimitam os sentidos possíveis nas formações 

discursivas que ora descrevemos. Destacamos que essa construção se trata de um gesto de 

análise que já inclui o ponto de vista do analista, e que sua formulação só é possível em 

função do lugar discursivo criado pela materialidade textual do recorte 4, que produz um 

posicionamento de “conciliação” entre os saberes das diferentes FDs (embora o faça a partir 

de uma FD, e não de outra). É interessante notar que as colunas 2 e 3 permitem uma leitura 

vertical que delineia cada uma dessas formações. 
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Quadro 3 -  Análise das oposições do recorte 4  

 

 
 

Sequência 

Discursiva 45 

 

Sentidos da FD 

normativista 

Sentidos da FD 

variacionista 

Materialidade que 

sustenta a oposição 

 

1. Como um não-

linguista que 

frequentemente 

lança mão nesta 

coluna de saberes 

dessa área. 

 

Como um não-

linguista. 

Como alguém que 

lança mão nesta 

coluna de saberes 

dessa área. 

A oração relativa apresenta 

uma informação contrária 

ao termo que modifica. 

 

 
   

 

2. o tal livro, afinal, 

não prega que a 

norma culta seja 

abolida, apenas a 

situa em pé de 

igualdade com 

outras normas. 

O tal livro situa a 

norma culta em pé 

de igualdade com 

outras normas. 

O tal livro não 

prega que a 

norma culta seja 

abolida. 

A partícula expletiva ou 

adverbio de exclusão 

apenas que segue uma 

frase negativa tem efeito 

de adversativa. 

    

 

3.  entendo a 

irritação: No 

entanto, entendo 

também, e como, as 

pessoas que não 

entendem ou não 

veem valor nesse 

tipo de argumento. 

Entendo, e como, 

as pessoas que não 

entendem ou não 

veem valor nesse 

tipo de argumento. 

Entendo a irritação 

(dos linguistas). 

No entanto – conjunção 

adversativa que explicita a 

contrariedade. 

    

 

4. Se a linguística, 

que é hegemônica 

nos meios 

A linguística não 

consegue se fazer 

entender no mundo 

lá fora. 

A linguística é 

hegemônica nos 

meios 

acadêmicos. 

A oração relativa tem efeito 

de concessão, já que seu 

pressuposto não se realiza  

(o pressuposto de que o 

                                                 
45 A noção de Sequência Discursiva (SD), sua atribuição à Courtine, e a relação com a noção de recorte que 

propusemos para esse trabalho foram desenvolvidos na página 18, de onde reproduzimos: “Por sua vez, 

chamaremos de sequências discursivas os trechos retomados desses recortes dos quais apontaremos efeitos 

da materialidade em relação ao funcionamento do interdiscurso” 
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acadêmicos, 

simplesmente não 

consegue se fazer 

entender no mundo 

lá fora. 

conhecimento acadêmico 

deveria se estender para a 

sociedade). 

 

SD 

Sentidos da FD 

normativista 

Sentidos da FD 

variacionista 

Materialidade que 

sustenta a oposição 

5. Lanço aqui uma 

hipótese: a 

supervalorização da 

ideia de “preconceito 

linguístico”,  

Devia ter outro 

nome isso que eles 

chamam de 

preconceito 

linguístico, esse 

nome é uma 

supervalorização da 

ideia. 

O que existe é 

preconceito 

linguístico 

mesmo. 

As aspas funcionam aqui 

como marca de que o que 

se considera que um termo 

impróprio (no caso, 

supervalorizado) 

representa um sentido 

cristalizado em outra 

posição discursiva. 
    

6.  A menos que se 

pretenda começar a 

revolução pela 

língua. 

Não é possível 

começar uma 

revolução pela 

língua. 

É preciso começar 

uma revolução 

pela língua. 

A conjunção condicional a 

menos que traz implícita 

a possibilidade que exclui 

e nega: se quiserem 

começar uma revolução,  

podem falar em 

preconceito, mas como 

não queremos... 

 

7. “Preconceito” é 

uma palavra 

inadequada para dar 

conta de um 

complexo sistema de 

raízes profundas e 

tentáculos 

incontáveis, que 

abrange o edifício 

social como um 

todo. 

Devia ter outro 

nome para se dar 

conta do complexo 

sistema de raízes 

profundas e 

tentáculos 

incontáveis, que 

abrange o edifício 

social como um 

todo. 

 Isso é preconceito: 

um complexo 

sistema de raízes 

profundas e 

tentáculos 

incontáveis, que 

abrange o edifício 

social como um 

todo. 

Novamente as aspas 

funcionam aqui como 

marca de que o que se 

considera que um termo 

impróprio (materialmente 

descrito como 

inadequado) representa 

um sentido cristalizado em 

outra posição discursiva. 

    

8. Veta o acesso de 

quem fala “os livro 

estão emprestado” 

aos andares onde os 

sofás são mais 

confortáveis, paga-se 

um salário maior e 

 

É assim que eles 

falam: os livro 

estão emprestado; 

por isso não têm 

acesso aos andares 

onde os sofás são 

mais confortáveis, 

 

Andares onde os 

sofás são mais 

confortáveis e 

paga-se um 

salário maior é 

onde se toma todo 

tipo de decisão - 

As aspas marcam  formas 

de conotação autonímica46 

para marcar que essa é a 

forma de dizer do outro, 

diz-se dessa maneira, mas, 

dever-se-ia dizer de outra. 

 

                                                 
46 “O locutor faz uso de palavras inscritas no fio de seu discurso (sem a ruptura própria à autonímia) e, ao mesmo 

tempo, ele as mostra marcando a forma de dizer do outro.” (AUTHIER-REVUZ, 2004, p. 13). 
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toma-se todo tipo de 

decisão. 

paga-se um salário 

maior e toma-se 

todo tipo de 

decisão. 

inclusive a que 

veta o acesso de 

quem falar: os 

livro estão 

emprestado. 

 

SD 

 

Sentidos da FD 

normativista 

Sentidos da FD 

variacionista 

Materialidade que 

sustenta a oposição 

 

9. Não, a norma 

culta não está em pé 

de igualdade com 

outras normas. 

Cientificamente, 

tudo bem. Social e 

pedagogicamente, 

não. 

 

Social e 

pedagogicamente, a 

norma culta não 

está em pé de 

igualdade com 

outras normas. 

Cientificamente a 

norma culta está 

em pé de 

igualdade com 

outras normas. 

“Tudo bem” funciona como 

uma ressalva que marca a 

impossibilidade de um 

sentido admito em uma 

FD ser admitido em outra, 

e traz implícita a marca 

sintática adversativa. 

    

 

10.  Será tal sistema 

de valores uma 

iniquidade, uma 

violência exercida 

pela elite sem a 

menor base 

científica? Pode-se 

encarar o problema 

assim, sem dúvida. 

Tal sistema de 

valores não é uma 

iniquidade, nem 

uma violência 

exercida pela elite. 

Tal sistema de 

valores é uma 

iniquidade, uma 

violência exercida 

pela elite sem a 

menor base 

científica.47 

As perguntas aqui 

formuladas funcionam 

como forma de contrastar 

posicionamentos de 

diferentes FDs.  

    

 

11. A 

linguística moderna 

provou que não há 

nada na construção 

“os livro estão 

emprestado” que 

seja funcional ou 

intrinsecamente 

inferior a “os livros 

estão emprestados”. 

Ocorre que nem só 

de aspectos 

funcionais ou 

“Os livro estão 

emprestado” -  é 

assim que eles 

falam e não “os 

livros estão 

emprestados” – 

como nós falamos. 

A linguística 

moderna provou 

que não há nada 

na construção os 

livro estão 

emprestado que 

seja funcional ou 

intrinsecamente 

inferior a os livros 

estão 

emprestados. 

 

As aspas são aqui utilizadas 

com diferentes funções, a 

primeira ocorrência marca 

o dizer que não convém 

ser dito, a segunda, dá 

enlevo a forma que deve 

ser considerada correta 

pelo paralelismo com o 

uso anterior. 

nem só de aspectos 

funcionais ou 

intrínsecos vive a 

língua. 

Ocorre que tem função de 

conjunção adversativa. 

                                                 
47 O sujeito indeterminado de “Pode-se encarar o problema assim, sem dúvida” é uma forma de trazer o outro 

para o discurso “alguém encara o problema assim” e é quanto a existência dessa forma de encarar o 

problema que não se tem dúvida, não quanto a sua validade, que é questionada. 
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intrínsecos vive a 

língua. 

 

    

 

SD 

 

Sentidos da FD 

normativista 

Sentidos da FD 

variacionista 

Materialidade que 

sustenta a oposição 

 

12. Está ou deveria 

estar acessível, por 

meio da educação, a 

qualquer um, rico ou 

pobre. 

Está acessível, por 

meio da educação, 

a qualquer um, rico 

ou pobre. 

 

Não está acessível, 

por meio da 

educação, a 

qualquer um, rico 

ou pobre. 

 

A conjunção alternativa 

produz o efeito de uma 

oração adversativa 

implícita: deveria estar, 

mas não está. 

    

13. O que, 

numa sociedade 

democrática, faz 

dela um 

instrumento 

inigualável de 

ascensão social 

A língua é um 

instrumento de 

ascensão social no 

funcionamento de 

uma sociedade 

democrática 

A língua é um 

meio de barreira 

para a ascensão 

social pois a 

sociedade não se 

estrutura por 

critérios 

democráticos 

 

A locução adverbial de 

lugar numa sociedade 

democrática produz 

ambiguidade no período e 

permite as contrastantes 

leituras, já que não 

sabemos a que sociedade 

se está se referindo 

(brasileira, americana, 

hipotética...) 

 

    

 

14.  É claro que a 

língua – como as 

roupas, os modos à 

mesa, o repertório 

de referências 

culturais – é um 

código de poder. 

Sempre foi e tudo 

indica que sempre 

será, pelo menos 

enquanto vivermos 

numa sociedade de 

classes (e nunca 

vivemos em outro 

tipo de sociedade). 

A questão é: o que 

fazer a partir daí? 

 

Sempre foi assim, 

sempre será, então, 

o que fazer? 

A língua – como as 

roupas, os modos 

à mesa, o 

repertório de 

referências 

culturais – é um 

código de poder. 

A formulação “a questão é” 

tira o foco da formulação 

anterior, permitindo a 

paráfrase: 

A língua é um instrumento 

de poder, mas essa não é a 

questão que deve ser 

trazida em relação ao 

ensino. 
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SD 

 

Sentidos da FD 

normativista 

Sentidos da FD 

variacionista 

Materialidade que 

sustenta a oposição 

 

15. Será que 

empoderar (para 

usar um 

neologismo 

favorecido pelo 

politicamente 

correto) é passar a 

mão paternalista na 

cabeça de quem 

não domina a 

norma culta e, em 

nome de sua 

sacrossanta 

autoestima, dizer 

que assim está 

bom? Ou dar a essa 

pessoa os 

instrumentos e a 

maior motivação 

possível para 

dominar o código 

que nos domina? 

Ah, uma coisa não 

exclui a outra? Será 

que não? 

Empoderar é um 

neologismo 

politicamente 

correto para  passar 

a mão paternalista 

na cabeça de quem 

não domina a 

norma culta. 

Eles dizem que 

assim está bom e 

que não é 

necessário dar a 

essa pessoa os 

instrumentos e a 

maior motivação 

possível para 

dominar o código 

que nos domina. 

É preciso 

empoderar, 

desenvolver a 

autoestima, e dar 

a essa pessoa os 

instrumentos e a 

maior motivação 

possível para 

dominar o código 

que nos domina 

Uma coisa não 

exclui a outra. 

Mais uma vez são 

perguntas que dão a 

abertura para as duas 

formações discursivas em 

jogo. 

 

 

É ao perguntar se uma 

coisa não exclui a outra 

que se estabelece que em 

outra formação discursiva 

o “ou” que introduz a 

segunda questão deveria 

ser substituído por “e”. 

 

 

Retratadas assim as contrariedades sobre as quais se manifesta o caráter paradoxal 

da questão do ensino de língua portuguesa no fragmento analisado, cumpre explorar ainda 

outros efeitos de sentido que se dão nessa construção. Vejamos primeiramente que o uso da 

expressão “acumulação primitiva” na frase: “sua acumulação primitiva está ou deveria estar 

acessível, por meio da educação, a qualquer um, rico ou pobre”. A maneira pela qual o o 

texto se constitue a partir da FD normativista, marca a impossibilidade de uma ancoragem 

de sentidos em uma FD marxista, o que interdita que o sentido de “acumulação primitiva” 
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esteja sendo usado no sentido que essa formação apresenta,48 pois nesse caso, estaríamos 

falando justamente da impossibilidade de se dividir – do capital que se acumula entre poucos 

e dá a condição para que as classes exerçam dominação umas sobre as outras. A formulação 

“sua acumulação primitiva está ou deveria estar acessível, por meio da educação, a qualquer 

um, rico ou pobre”.  comparece nesse caso como ideia de uma propriedade natural da língua 

– a ideia, recorrente numa posição normativista, de que a norma padrão possui entre seus 

atributos o caráter de primitividade, de natural pelo qual a língua descrita nas gramáticas é 

fruto de um processo natural, e que o acesso a ela seria garantia e condição de uma sociedade 

democrática. 

Ainda na mesma linha de interpretação percebemos que o sentido outro pré-

construído recorrente nessa formação discursiva: o de que são as diferenças linguísticas que 

geram as diferenças sociais, e não o seu contrário, já que segundo ele é a língua que separa 

nas empresas os que tomam decisões dos que as tem de seguir. Ainda ao afirmar que o status 

de legitimidade das variantes não padrão se limitam à ciência, afirma-se que 

“Cientificamente, tudo bem. Social e pedagogicamente, não. ”  O uso do termo “social” ao 

lado do “pedagogicamente” mostram que nesse posicionamento, a escola deve estar atrelada 

aos valores sociais, trabalhando para sua manutenção, o que se confirma em “A menos que 

se pretenda começar a revolução pela língua”. 

O fechamento do texto, que retoma a pergunta que o intitula: “moderação numa hora 

dessas?”, reduz a oposição: os linguistas desejam “é passar a mão paternalista na cabeça de 

quem não domina a norma culta e, em nome de sua sacrossanta autoestima, dizer que assim 

está bom”, enquanto a sociedade reage a fim de “dar a essa pessoa os instrumentos e a maior 

motivação possível para dominar o código que nos domina”. (cabe perguntar:  o código que 

domina a nós quem? Os escritores e leitores da revista?) As motivações para o fazer da 

linguística são então reduzidas ao “politicamente correto”, termo que não aparece ao final 

apenas para caracterizar o termo “empoderar”, mas, para alinhá-lo a visão Sociolinguística 

representada no posicionamento contrário ao textualmente dominante.  

                                                 
48  A acumulação do capital pressupõe a mais-valia, a mais-valia a produção capitalista, esta porém a existência 

de massas maiores de capital e força de trabalho nas mãos de produtores de mercadorias. Todo este 

movimento parece, portanto, girar num círculo vicioso, do qual só saímos subpondo [unterstellen] uma 

acumulação «original» («previous accumulation» em Adam Smith) anterior à acumulação capitalista, uma 

acumulação que não é o resultado do modo de produção capitalista mas o seu ponto de partida.  

MARX. C. O capital. Disponível em: <https://www.marxists.org/portugues/marx/1867/capital/cap24/ 

cap01.htm>.  Acesso em 01 jul. 2015. 
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A organização das formas de dizer apresentadas no recorte 4 é, portanto, 

representativa de um espaço de embates pelo sentido, e sua construção, pelo discurso, se dá 

de forma a evidenciar a maneira pela qual os sentidos da FD variacionista são dependentes 

dos sentidos da FD normativista. Ao constituir-se discursivamente a partir da FD 

normativista, o sujeito representado nessa textualidade dá-se a entender pelos sentidos que 

constituem essa FD,  mas nela posiciona-se de forma a acolher os sentidos da FD que a ela 

se opõe, o que se faz por meio das construções adversativas que orientam todo o texto, 

marcando na materialidade da língua o caráter contraditório da discursivização do ensino de 

língua. 

 

 

Recorte 5 

 

 

Verdade e preconceito 

 

Tenho comentado aqui o fato de que, para alguns linguistas, nunca há 

erro no uso do idioma: tanto faz dizer "problema" como "pobrema" que 

está certo. Confesso que, na minha modesta condição de escritor e 

jornalista, surpreendo-me, eu que, ao suspeitar que poderia me tornar 

poeta, passei dois anos só lendo gramáticas. E sabem por quê? Porque 

acreditava que escritor não pode escrever errado. 

E agora descubro que ninguém escreve errado nunca, pois todo modo 

de escrever e falar é correto! Perdi meu tempo? Mas alguma coisa em mim 

se nega a concordar com os linguistas: se em todo campo do conhecimento 

e da ação humana se cometem erros, por que só no uso da língua não? É 

difícil de engolir. 

Essa questão veio de novo à baila com a notícia de um livro, adotado 

pelo Ministério da Educação e distribuído às escolas, em que a autora 

ensina que dizer "os livro" está correto. Estabeleceu-se uma discussão 

pública do assunto, ficando claro que, fora os linguistas, ninguém aceita 

que falar errado esteja certo. 

Mas não é tão simples assim. Falar não é o mesmo que escrever e, por 

isso, falando, muita vez cometemos erros que, ao escrever, não 

cometemos. E às vezes usamos expressões deliberadamente "erradas" ou 

para fazer graça ou por ironia. Mas, em tudo isso, está implícito que há 

um modo correto de dizer as coisas, pois a língua tem normas. 

O leitor já deve ter ouvido falar em "entropia", uma lei da física que 

constata a tendência dos sistemas físicos para a desordem. E essa tendência 

parece presente em todos os sistemas, inclusive nos idiomas, que são 

também sistemas. 
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Devemos observar que as línguas, como organismos vivos que são, 

mudam, transformam-se, como se pode verificar comparando textos 

escritos em épocas diferentes. Há ainda as variações do falar regional, que 

guarda inevitáveis peculiaridades e constituem riqueza do idioma. 

Mas isso não é a mesma coisa que entropia. Já violar as normas 

gramaticais é, sim, caminhar para a desordem. Se isso é natural e 

inevitável, é também natural o esforço para manter a ordem 

linguística, que não foi inventada pelos gramáticos, mas apenas 

formulada e sistematizada por eles: nasceu naturalmente porque, sem 

ela, seria impossível as pessoas se entenderem. 

Na minha condição de "especialista em ideias gerais" (Otto Lara 

Resende), verifico que, atualmente, não só na linguística, tende-se a 

admitir que tudo está certo e, se alguém discorda dessa generosa abertura, 

passa a ser tido como superado e preconceituoso. 

(...) 

Certamente, não se trata de afirmar que as normas e princípios que 

regem o idioma ou a vida social estejam acima de qualquer crítica, mas, 

pelo contrário, devem ser questionados e discutidos. Considerar que todo 

e qualquer reparo a este ou aquele princípio é mero preconceito, isso sim, 

é pretender que há verdades intocáveis. 

Não li o tal livro, não quero julgá-lo a priori. Creio, porém, que quem 

fala errado vai à escola para aprender a falar certo, mas, se para o 

professor o errado está certo, não há o que aprender. (GRIFO NOSSO) 

 

 

GULLAR, Ferreira. Verdade e preconceito. In: Folha de S. Paulo. 29 de 

maio de 2011. Disponível em: 

<www1.folha.uol.com.br/fsp/ilustrad/fq2905201123.htm> Acesso em 10 

jun. 2015.  

 

O lugar discursivamente criado para o sujeito-autor no recorte 5 difere daquele 

descrito no recorte 4. Ambos estão na mesma formação discursiva e compartilham da mesma 

matriz de sentidos, já que prevalece nesses textos o sentido de deslegitimação de um ensino 

que considere a pluralidade de manifestações de registros linguísticos. No entanto, os 

posicionamentos assumidos dentro dessa FD em relação aos sentidos da FD variacionista, 

não são os mesmos. No recorte 4, o posicionamento assumido discursivamente é o abertura 

em relação aos saberes da FD variacionista (é possível compreendê-los, apesar de 

impróprios) – o que se marca materialmente pelos sentidos de moderação, amigo, dúvidas, 

candura -  Enquanto isso, o texto 5 põe os saberes da outra formação no lugar de inimigo, 

delineando as fronteiras discursivas como lugar de ataque e defesa. Há assim no recorte 5 

um jogo de oposições que se constrói a partir da explicitação dessa tomada de 

posicionamento. 
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 A representação imaginária de si apresentada nesse recorte é, assim, marcada por 

essa oposição. Como a “linguistas” está reservado o lugar do que impõe sua verdade (“isso 

sim é supor que há verdades universais”) a imagem produzida para si é a da “modesta 

condição de escritor e jornalista”, “especialista em ideias gerais” – alguém que não força os 

sentidos, não busca nada além da verdade simples que se encontra na evidência de que “fora 

os linguistas, ninguém aceita que falar errado esteja certo”. A própria evocação do “falar 

errado” – dado como um conceito pronto (oriundo de sua FD normativista) – que se opõe ao 

conceito de variação, advindo de outra FD, é o acionamento de um pré-construído - forma 

de manifestação da “memória discursiva: o saber discursivo que torna possível todo dizer e 

que retorna sob a forma do pré-construído, o já-dito que está na base do dizível, sustentando 

cada tomada da palavra”. (ORLANDI, 2009a, p.31) que sustenta toda sua argumentação.  

Ao mesmo tempo essa imagem (de si) é construída pela reconstrução de um sentido 

que reclama para o lugar social do escritor contemporâneo (cronista, poeta) uma aura 

semelhante à do escritor medieval – ao colocar o lugar do escritor como produzido por anos 

de preparo para sê-lo: “ao suspeitar que poderia me tornar poeta, passei dois anos só lendo 

gramáticas. E sabem por quê? Porque acreditava que escritor não pode escrever errado.” – e 

assim se diz, paralelamente, que a função de escritor deve ser validada pela legitimidade da 

variante padrão a ser empregada em sua obra – a qual deve ser obtida exclusivamente pelo 

estudo exaustivo e específico da gramática. Só os que assim procedem devem ser 

considerados escritores. Apenas à norma legitimada pela gramática está reservado 

determinar o lugar do escritor, cabendo às demais formas ser usadas para fazer rir ou ironizar. 

 A contradição surge pela afirmação de que as línguas variam e mudam. O uso das 

conjunções adversativas passa a ser uma constante no texto, o que nesse caso se dá de forma 

a desautorizar  uma inferência própria de uma outra posição: a de que se as línguas variam, 

a norma padrão está sujeita a essa variação e as variedades populares não devem ser 

encaradas como erro; a apropriação dos saberes da sociolinguística – crítica às normas, 

variação no tempo e no espaço, diferenças nas formas de falar e de escrever – é feita a partir 

da matriz discursiva normativista, produzindo outros efeitos a partir daí. 

O lugar discursivamente criado de inimigo da linguística é fundado a partir da 

afirmação recorrente de que para a linguística “falar errado é certo”. Construção que 

exemplifica o conceito corrente de paradoxo enquanto figura de linguagem: proposição que 

anula a si mesma pela aproximação de opostos. Mas não é esse movimento de superfície, 

que acontece, por exemplo, na construção “ouça o que eu digo, não ouça ninguém”, que 

produz o efeito de sentido que sustenta o paradoxo: “falar errado é certo” o que ocorre aqui 
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é o processo discursivo que permite o acionamento simultâneo de duas matrizes discursivas, 

pela tentativa de introdução do conceito de erro (e assim a oposição certo/errado) na matriz 

variacionista, como se vê nas sequências discursivas abaixo: 

 

 para alguns linguistas, nunca há erro no uso do idioma: tanto faz dizer "problema" 

como "pobrema" que está certo 

 ninguém escreve errado nunca, pois todo modo de escrever e falar é correto! Perdi 

meu tempo 

 ficando claro que, fora os linguistas, ninguém aceita que falar errado esteja certo. 

 Considerar que todo e qualquer reparo a este ou aquele princípio é mero preconceito 

 se para o professor o errado está certo, não há o que aprender. 

Há nessas formulações a materialização de sentidos presentes na formação discursiva 

normativista – baseada na noção do erro, que define linguista como aquele que aceita o 

errado como certo, de modo que as diferentes formulações põem no mesmo lugar 

(imaginário), pelo efeito de deslizamento, alguns linguistas, os linguistas e professor. Nessa 

formação, as aspas que marcam a palavra “pobrema” delimitam o lugar da fala do outro, 

daquele que está colocado na posição do erro, e é por ele constituído. A oposição “pobrema” 

x “problema”, ambas marcadas por aspas, funciona como evidência da existência do erro, a 

prova material de que está errado, do contraste, produzindo um efeito de sentido de que 

qualquer um pode ver que está errado. 

Apontar a linguística como o lugar do “vale tudo” é uma marca recorrente na 

formação discursiva normativista. A esse respeito, um dos textos que consideramos 

importantes na implantação dos saberes da Sociolinguística no ensino: “Preconceito 

Linguístico, o que é, e como se faz”, dispõe que: “Algumas pessoas me dizem que a 

eliminação da noção de erro dará a entender que, em termos de língua, vale tudo. Não é bem 

assim. Na verdade, em termos de língua, tudo vale alguma coisa”, (BAGNO, 1999 [1997]) 

p129). Na proposta apresentada por Bagno, a noção de erro é substituída pelos critérios de 

adequabilidade e o da aceitabilidade.  

Para efeitos de comparação de como se constroem os efeitos de sentido, podemos 

dizer que a operação linguística que permite a construção “para os linguistas, falar errado é 

correto” é semelhante a que ocorre em “a água seca no leito do rio seco” para se referir a 
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água que deveria estar ali, ou seja, aponta para uma ausência, uma falta, algo que, de um 

lugar que se olha, (a formação normativista) deveria estar ali. 

Contra esse esvaziamento da noção de erro, essa formação (a normativista) levanta a 

hipótese de que os erros estão presentes em todas as atividades e sistemas humanos ou não. 

Hipótese para a qual, na formulação em análise é evocada a noção de “entropia” palavra que, 

marcada por aspas, representa a filiação a um discurso científico em que se busca a exatidão, 

e se estuda a natureza dos fatos – num raciocínio que compara o trabalho dos gramáticos em 

promover a ordem da língua com as forças de coesão molecular que impedem que a matéria 

se desestabilize originando o caos.  

É nesse contexto que adversativas passam a ser usadas para marcar que a posição 

normativista não ignora o fato de que a língua varia, apresentando a variação em dois tipos: 

 

Quadro 4 – Variação linguística no recorte 5 (posição normativista) 

 

a) uma benéfica, que 

enriquece a língua: 

“as línguas, como organismos vivos que são, mudam, transformam-

se, como se pode verificar comparando textos escritos em épocas 

diferentes. Há ainda as variações do falar regional, que guarda 

inevitáveis peculiaridades e constituem riqueza do idioma. Mas isso 

não é a mesma coisa que entropia.” 

 

b) Outra  “entrópica”, 

que leva a língua ao 

caos: 

“já violar as normas gramaticais é, sim, caminhar para a desordem." 

 

 

Vejamos que em a, ao falar da constituição da riqueza do idioma, há uma retomada 

dos sentidos presentes na construção de Oswald de Andrade, já mencionada nesse trabalho: 

“A contribuição milionária de todos os erros”. O que difere essa colocação, no entanto, é 

que há na crônica analisada, como posição dominante, a defesa da necessidade da noção de 

erro para a estruturação do ensino de língua, o que faz com que “todos os erros” sejam 

divididos entre os de fato não-erros, por que contribuem, e os erros que destroem a língua, 

esses sim merecedores dessa terminologia. Uma leitura dessa divisão pelo viés da 

sociolinguística, que considera a variação do ponto de vista histórico, espacial e social, leva 

a percepção de que os aspectos históricos e espaciais são colocados no lugar da contribuição, 

restando ao erro, a manifestação social da variação. 

Só após se estabelecer essa divisão é que, num próximo movimento de negociação 

de sentidos, propõe-se que “Certamente, não se trata de afirmar que as normas e princípios 
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que regem o idioma ou a vida social estejam acima de qualquer crítica, mas, pelo contrário, 

devem ser questionados e discutidos.” Percebe-se que, nessa formação discursiva, a questão 

da variação deve se submeter à legitimação de uma discussão que determine o que é variação 

e o que é erro, pois é necessário reconhecer certos princípios que colocam a variação social 

no lugar do erro “Considerar que todo e qualquer reparo a este ou aquele princípio é mero 

preconceito, isso sim, é pretender que há verdades intocáveis.” 

Esses fatos, devem ser vistos sempre sob a máxima dada pela formação discursiva 

normativista: a naturalidade do saber gramatical – “...é também natural o esforço para manter 

a ordem linguística, que não foi inventada pelos gramáticos, mas apenas formulada e 

sistematizada por eles: nasceu naturalmente porque, sem ela, seria impossível as pessoas se 

entenderem”. 

É a essa ideia de um saber que se origina por si só, que está latente na natureza da 

língua que sustenta toda a argumentação e que desautoriza toda formulação contrária. 

Mesmo aquelas que, paradoxalmente, precisam ser consideradas por ele. Dada tal concepção 

de língua, a única que resta a de ensino é a de formatação, de vencer o mal pela substituição, 

de classificar como erro o que não for igual, satisfazendo assim a um desejo do aluno que 

vai escola porque sabe que a língua que fala está errada. 

 

 

Recorte 6 

 

 

Observações de um usuário 

 

Todos nós, com maior ou menor habilidade, falamos várias línguas, ou 

dialetos, dentro da, digamos, língua-mãe. Falamos língua de criança, 

língua chula, língua de solenidade. Podemos não chegar a falar todas as 

muitas línguas à disposição, mas geralmente as entendemos, como, por 

exemplo, quando ouvimos um caipira. Essas línguas, em padrões de 

variedade quase infinita, são todas legítimas, não são "erradas", pois, em 

rigor, nenhuma língua que funcione realmente como tal é "errada". E, 

muitas vezes, ao falarmos "certo", estamos na realidade falando 

inadequadamente, como um orador que, num comício no Mercado de 

Itaparica, se esbaldasse em proparoxítonas, polissílabos e mesóclises. Eu 

mesmo falo itapariquês de Mercado razoavelmente bem e alguns entre 

vocês, se me ouvissem lá, talvez tivessem dificuldade em entender algo 

que eu dissesse, por exemplo, a meu amigo Xepa. 
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Cientificamente, a neutralidade quanto a línguas, dialetos ou usos 

subsiste. Mas não socialmente, e é isso o que me parece ainda estar sendo 

discutido em torno da propalada aceitação, pelo MEC, de erros de 

português. "Erro de português" é uma expressão que desagrada ao 

linguista, porque ele não vê o fenômeno sob essa ótica. No entanto, é 

assim que o enxerga o público, mesmo o analfabeto, que aprende pelo 

ouvido a distinguir o certo do errado. Isto porque sempre se entendeu no 

Brasil que ensinar português é ensinar a norma culta, que, durante 

muito tempo, foi até mesmo ditada pelos usos de Portugal. 

Quer se queira quer não - e há séculos de formação por trás disso -, a 

norma culta é tida como a correta e a única que representa verdadeiramente 

nossa língua. Sua violação é tolerada em manifestações literárias e 

artísticas de modo geral - e, assim mesmo, funciona mais quando o intuito 

é obter efeitos cômicos, ou "folclóricos", com essa violação. As pessoas 

costumam observar a adesão à norma culta no que ouvem e leem. Falar e 

escrever de acordo com ela é socialmente muito valorizado e resulta num 

poder de que a maioria não se sente boa detentora e ao qual todos aspiram. 

Não é questão linguística, é questão política. Não se trata de dizer aos que 

desconhecem a norma culta que a fala deles tem a mesma legitimidade, 

porque não adianta, não "cola" na sociedade. Trata-se de ensinar a esse 

praticante o pleno domínio da norma culta, a qual, mesmo tendo que 

absorver mudanças, nunca abdicará de sua hegemonia e é a de que ele vai 

precisar para subir na vida.  

Advertir contra o preconceito sofrido por quem "fala errado" também 

não adianta nada, diante da força onipresente da norma culta. (Aliás, no 

Brasil estamos sempre à frente e agora legislamos sobre preconceitos e 

tornamos ilegal ter preconceitos, quando isto é praticamente impossível, 

pois o possível é apenas tornar ilegal a manifestação do preconceito.) A 

fala é dos mais importantes recursos para o que se poderia chamar de 

reconhecimento social da pessoa. Vendo alguém pela primeira vez, 

fazemos, conscientemente ou não, um julgamento automático. 

Aprontamos uma ficha mental, avaliamos a roupa, a idade, o estado dos 

dentes e, inevitavelmente, a fala, através da qual é frequentemente possível 

saber a origem e a extração social de um interlocutor eventual. A norma 

culta, a dominante, a que é ensinada como correta, mostra sua cara 

imediatamente e se reflete logo na maneira pela qual o sujeito é percebido 

e tratado. Ferreira Gullar tem razão, a crase não foi feita para humilhar 

ninguém. Mas humilha o tempo todo. E agora, pensando aqui nessa tirania 

da norma culta, fico imaginando se ela não é empregada com esse fim, por 

certos fiscais dogmáticos. Não devia ser, porque, afinal, ela é necessária 

para preservar e aprimorar a precisão da linguagem científica e filosófica, 

para refinar a linguagem emocional e descritiva, para conservar a índole da 

língua, sua identidade e, consequentemente, sua originalidade. Ao 

contrário do que entendi de certas opiniões que li sobre o assunto, a norma 

culta não tem nada de elitista, é ou devia ser patrimônio e orgulho comuns 

a todos. Elitismo é deixá-la ao alcance de poucos, como tem sido nossa 

política. (GRIFO NOSSO) 
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A ancoragem discursiva que permite a formulação do recorte 6 se dá a partir dos 

saberes da FD variacionista, o que marca uma abordagem diferente das abordagens até então 

apresentadas. O lugar discursivo construído para a enunciação é o de usuário, o que produz 

o efeito de uma análise que não se fia necessariamente em saberes linguísticos ou 

gramaticais, mas na experiência, no uso. No entanto, já no parágrafo inicial há uma tomada 

de posicionamento que se estabelece a partir dos saberes da linguística, e nela a identificação 

do “eu mesmo” que domina o “itapariquês de mercado”, bem como a presença de marcas de 

alteridade como o uso de aspas em "fala errado" que marca o funcionamento da disputa de 

sentidos (“aquilo que alguém – e não eu - chama de falar errado.”) que desloca os sentidos 

em jogo para diferentes posições discursiva. Apenas no segundo parágrafo encontramos a 

conjunção adversativa que problematiza o posicionamento inicial, não sem antes rotular os 

sentidos até então produzidos pelo advérbio “cientificamente”, a partir do qual se descola 

desse posicionamento para a ele se referir em terceira pessoa “o linguista”. Mas ainda há 

identificação com seu dizer, há explicitação de sua ótica. Há atribuição ao sempre já lá da 

historicidade, como forma de não atribuir a si mesmo os dizeres que fundamentam a como 

causa do que é posto pelos que se opõe a sociolinguística, nas expressões “sempre se 

entendeu” “é tida como correta”. 

Tal qual fizemos com o recorte 4, vejamos no quadro abaixo, pela análise dos 

enunciados divididos e suas possibilidades de leituras nas FDs que os sustentam, como se 

manifestam na materialidade textual as contrariedades dos sentidos de ensino de língua 

portuguesa: 
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Quadro 5 – Análise das oposições do recorte 6 

 

SD 
Sentidos da FD 

variacionista 

Sentidos da FD 

normativista 

Materialidade que 

sustenta a oposição 

1. Essas línguas, em 

padrões de variedade 

quase infinita, são todas 

legítimas, não são 

"erradas", pois, em 

rigor, nenhuma língua 

que funcione realmente 

como tal é "errada". E 

muitas vezes, ao 

falarmos "certo", 

estamos na realidade 

falando 

inadequadamente.  

Essas línguas, em 

padrões de variedade 

quase infinita, são 

todas legítimas, não 

são aquilo que eles 

chamam de erradas -  

nenhuma língua que 

funcione realmente 

como tal pode ser 

chamada de errada, 

como eles fazem. E 

muitas vezes, ao 

falarmos o que 

denominam certo, 

estamos na realidade 

falando 

inadequadamente. 

Há línguas certas 

e erradas – a visão 

de que nenhuma 

língua que 

funcione é errada 

só funciona em 

rigor, ou seja, em 

sentido stricto. 

 “em rigor” constitui 

ressalva que admite 

que, de um outro 

lugar, menos 

rigoroso, se admita a 

noção de erro. Esse 

outro lugar é também 

marcado pelo uso das 

aspas em “errada” 

paralelamente a 

“certo”, ancorados 

em outra formação 

discursiva. 

    

2. Cientificamente, a 

neutralidade quanto a 

línguas, dialetos ou usos 

subsiste. Mas não 

socialmente. 

Cientificamente, a 

neutralidade quanto a 

línguas, dialetos ou 

usos subsiste. 

Socialmente a 

neutralidade 

quanto a línguas, 

dialetos ou usos 

não subsiste. 

Conjunção 

adversativa “mas”. 

    

3. "Erro de português" 

é uma expressão que 

desagrada ao linguista, 

porque ele não vê o 

fenômeno sob essa 

ótica. No entanto, é 

assim que o enxerga o 

público, mesmo o 

analfabeto, que aprende 

pelo ouvido a distinguir 

o certo do errado. 

"Erro de português" é 

uma expressão que 

desagrada ao linguista, 

porque ele não vê o 

fenômeno sob essa 

ótica. 

O público, mesmo 

o analfabeto, 

aprende pelo 

ouvido a 

distinguir o certo 

do errado e sabe 

por isso o que é 

erro de português. 

 

Conjunção 

adversativa “no 

entanto”. 

    

4. Isto porque sempre 

se entendeu no Brasil 

que ensinar português é 

ensinar a norma culta, 

que, durante muito 

tempo, foi até mesmo 

ditada pelos usos de 

Portugal. 

No Brasil muitas 

pessoas sempre 

entenderam que 

ensinar português é 

ensinar a norma culta, 

que, durante muito 

tempo, foi até mesmo 

ditada pelos usos de 

Portugal. 

Ensinar português 

é ensinar a norma 

culta; sempre foi 

assim. 

A voz passiva de 

“sempre se entendeu” 

da oração principal 

aponta para o outro, 

(o uso da voz passiva 

é uma forma de 

indeterminar o sujeito 

semântico da oração) 
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SD 
Sentidos da FD 

variacionista 

Sentidos da FD 

normativista 

Materialidade que 

sustenta a oposição 

5. Quer se queira quer 

não - e há séculos de 

formação por trás disso 

-, a norma culta é tida 

como a correta e a única 

que representa 

verdadeiramente nossa 

língua. 

Há séculos de 

formação por trás de a 

norma culta ser tida, 

para muitas pessoas, 

como a correta e a 

única que representa 

verdadeiramente nossa 

língua. 

A norma culta é a 

correta e a única 

que representa 

verdadeiramente 

nossa língua. 

Combinação de: a) 

“quer queira quer 

não” – que marca 

dois posicionamentos 

(um quer, e outro não 

quer); e, b) 

novamente a voz 

passiva em “é tida”. 

    
6. Falar e escrever de 

acordo com ela é 

socialmente muito 

valorizado e resulta 

num poder de que a 

maioria não se sente boa 

detentora e ao qual 

todos aspiram 

Falar e escrever de 

acordo com ela 

constitui um poder de 

que a maioria não se 

sente boa detentora. 

Falar e escrever 

de acordo com ela 

é socialmente 

muito valorizado, 

é um poder ao 

qual todos 

aspiram. 

A primeira conjunção 

“e” tem valor 

concessivo e a 

segunda adversativo. 

    

7. Não se trata de dizer 

aos que desconhecem a 

norma culta que a fala 

deles tem a mesma 

legitimidade, porque 

não adianta, não "cola" 

na sociedade.  

A fala de quem 

desconhece a norma 

culta tem a mesma 

legitimidade. 

Dizer aos que 

desconhecem a 

norma culta que a 

fala deles tem a 

mesma 

legitimidade, não 

adianta, não 

"cola". 

A oração “não se 

trata de dizer” tem 

efeito concessivo em 

relação “a fala deles 

tem a mesma 

legitimidade”. 

    

8. (norma culta) a qual, 

mesmo tendo que 

absorver mudanças, 

nunca abdicará de sua 

hegemonia e é a de que 

ele vai precisar para 

subir na vida. 

A norma culta tem que 

absorver mudanças. 

A norma culta 

nunca abdicará de 

sua hegemonia e é 

a de que ele vai 

precisar para subir 

na vida. 

 “Mesmo” = 

 mesmo que;  

é conjunção 

concessiva. 

    

9. Ferreira Gullar tem 

razão, a crase não foi 

feita para humilhar 

ninguém. Mas humilha 

o tempo todo. 

A crase humilha o 

tempo todo. 

A crase não foi 

feita para 

humilhar 

ninguém. 

“Mas” é conjunção 

adversativa. 

    

10. E agora, pensando 

aqui nessa tirania da 

norma culta, fico 

imaginando se ela não é 

empregada com esse 

fim, por certos fiscais 

dogmáticos. 

E agora, pensando na 

tirania da norma culta: 

ela é empregada com 

esse fim, por certos 

fiscais dogmáticos. 

Não. Ela não é 

empregada com 

esse fim. 

O verbo “imaginar” 

estabelece uma 

dúvida que permite a 

leitura nos dois 

sentidos (a conjunção 

integrante “se” só é 

usada para inserir 

complementos de 

verbos que expressão 

incerteza). 
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SD 
Sentidos da FD 

variacionista 

Sentidos da FD 

normativista 

Materialidade que 

sustenta a oposição 

11. Ao contrário do que 

entendi de certas 

opiniões que li sobre o 

assunto, a norma culta 

não tem nada de elitista, 

é ou devia ser 

patrimônio e orgulho 

comuns a todos.  

A norma culta devia 

ser patrimônio e 

orgulho comuns a 

todos para não ter 

nada de elitista. 

Ao contrário do 

que entendi de 

certas opiniões 

que li sobre o 

assunto, a norma 

culta não tem 

nada de elitista, é 

patrimônio e 

orgulho comuns a 

todos. 

A conjunção 

alternativa produz o 

efeito de uma oração 

adversativa implícita: 

devia ser, mas não é. 

 

 

É sob essas contradições que se dão ainda outros efeitos de sentidos, que passamos a 

analisar. A formulação: “ ‘Erro de português’ é uma expressão que desagrada ao linguista” 

consiste na retomada de um enunciado do primeiro parágrafo, mas dessa vez, com atribuição 

desse dizer “ao linguista”, que marca o afastamento em relação a essa posição. Também a 

noção de erro é, então, recuperada, em: “No entanto, é assim que o enxerga o público, mesmo 

o analfabeto, que aprende pelo ouvido a distinguir o certo do errado”, mas, de forma diferente 

da que ocorre no primeiro parágrafo, onde as expressões “certo” e “errado” são marcadas 

por aspas -  temos aqui um deslocamento de posições que se dá desde a formulação: “mas 

não socialmente”.  

Esse deslocamento contrasta com o retorno à posição linguista, presente em “sempre 

se entendeu no Brasil que ensinar português é ensinar a norma culta”, marcado pela voz 

passiva que esvazia o sujeito semântico de entender, atribuindo tal entendimento ao outro. 

O uso da voz passiva persiste em  “a norma culta é tida como a correta” expressão que é 

antecedida pela expressão “Quer se queira quer não” reveladora da condição paradoxal pela 

qual, mesmo filiando-se a uma formação discursiva, ficamos expostos aos efeitos de sentido 

de outra que se mostra dominante, o que é materialmente atribuído ao funcionamento da 

história, na formulação: “há séculos de formação por trás disso”, o que produz um efeito de 

coerência entre os deslocamentos de posição que se dão ao longo do texto. 

A seguir, em “ Sua violação é tolerada em manifestações literárias e artísticas de 

modo geral - e, assim mesmo, funciona mais quando o intuito é obter efeitos cômicos, ou 

‘folclóricos’, com essa violação.” A palavra “tolerada” marca um posicionamento 

depreciativo – que, numa construção peculiar, é reforçado pela locução conjuntiva 

concessiva “mesmo assim” – produzindo um efeito semelhante a: tolerar, já é algo 

depreciativo - tolera-se aquilo de que não se gosta -, e (mesmo assim) contrasta com o 
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funcionamento cômico ou folclórico, ainda mais depreciativo. Essa construção mostra a 

força da FD normativista, cujos sentidos dominantes produzem efeitos incontornáveis. 

Em: “Não se trata de dizer aos que desconhecem a norma culta que a fala deles tem 

a mesma legitimidade, porque não adianta, não "cola" na sociedade.” O paradoxo ganha 

materialidade. Em um texto marcado pela linguagem formal e uso da norma padrão, uma 

forma não-padrão (não “cola”) de uso restrito a situações informais - segundo a FD 

normativa-, estabelece a não validade dessa regra na língua fluida: desvia-se da norma 

padrão em uma formulação que sustenta na linearidade do significante a necessidade de dela 

não se desviar. 

Em “mesmo tendo que absorver mudanças, nunca abdicará de sua hegemonia ” há, 

para além da ressalva em relação ao conservadorismo na definição da norma padrão, sua 

personalização – funcionando como sujeito do verbo abdicar, sentido que funciona em uma 

relação associativa com a classe dominante (que nunca abdicará de sê-lo). 

Assim as relações de erro são trazidas para a forma como a sociedade estrutura sua 

organização. O famoso aforismo de Ferreira Gullar “A crase não foi feita para humilhar 

ninguém. Mas humilha o tempo todo” ganha um sentido político e psicológico:  a norma 

padrão funciona como instrumento de humilhação. Logo a seguir, em “E agora, pensando 

aqui nessa tirania da norma culta, fico imaginando se ela não é empregada com esse fim, por 

certos fiscais dogmáticos” o termo empregado é “tirania” -  mais uma vez é uma forma de 

dominação e poder que caracteriza a norma. O dogma na língua é novamente trazido como 

a possibilidade de humilhar o outro, o que contrasta com “Não devia ser, porque, afinal, ela 

é necessária para preservar e aprimorar a precisão da linguagem científica e filosófica, para 

refinar a linguagem emocional e descritiva, para conservar a índole da língua, sua identidade 

e, consequentemente, sua originalidade.”, construção em que ocorre o deslocamento para 

uma outra posição discursiva -  o amor à norma e sua naturalização; sua índole – inclinação 

natural para o bem. 

 No fechamento do texto, a formulação “a norma culta não tem nada de elitista, é ou 

devia ser patrimônio e orgulho comuns a todos” tem materializada a contradição em “é ou 

devia ser” que equivale a devia ser, mas não é; e, no contraste entre  os modificadores: 

dominante, tirana e que humilha todo mundo (que a antecedem), e a expressão “não tem 

nada de elitista”, produzindo uma incoerência que só pode ser materialmente resolvida pela 

colocação apresentada anteriormente: “Não é questão linguística, é questão política” – 

possibilitando o entendimento de que são as práticas sociais que a tornam elitista e 
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instrumento de dominação, e não sua estrutura, que, de acordo com o posicionamento 

sustentado, deve ser ensinada a fim de que deixe de ser propriedade e marca da elite. 

 

Recorte 7 

 

 

Última flor do laço 

 

 (...) Evanildo Bechara, da embolorada ABL, defende, na "Veja", que a 

norma culta da língua continue cobrando pedágio de acesso ao mundo 

superior. Sem dúvida, negar o aprendizado da língua culta é inaceitável. 

Caberia só discutir o que é suficiente. 

Convém lembrar que a quantidade de unidades lexicais do português 

demandaria o aprendizado de 350 delas por dia letivo, por cinco anos - são 

350 mil no total! 

Por outro lado, exigir o domínio da língua culta, desenvolvida a esse 

alto nível por, e para, as elites, é fator formador de castas. É assim na 

Inglaterra, onde o "Queen's English" é ensinado nos internatos, na 

Alemanha, com seu "Hoch Deutsch" e, naturalmente, na Índia, onde só os 

brâmanes "falam direito". 

É só observar como os médicos se protegem com um linguajar 

intransponível, os advogados começam frases com "priscas eras" e os 

engenheiros falam em "senoidal" para descrever um arco. Ninguém penetra 

nesses clubinhos sem passar na prova de compatibilidade tribal - e tem 

elitismo sim. 

Li o livro aprovado pelo MEC e o achei bom - que exista e seja 

distribuído. Os alunos contemporâneos têm que discutir como se faz a 

adaptação de uma linguagem para que seja acessível e democrática. 

(...) 

O livro "Por uma vida melhor" aceita a concordância "errada", mas 

defende a norma culta e explica que o significado é compreensível mesmo 

com "equívocos". 

Se nóis falemo errado, não é só questão de exigir melhores professores 

e policiamento intelectual; é também preciso reduzir as regras e as 

complicações para flexibilizar a língua. Isso permitiria maior acesso às 

profissões, bem como ascensão social, sem o preconceito do uso da 

linguagem exata. (GRIFO NOSSO) 

 

 

SEMLER, Ricardo. Última flor do laço. In: Folha de S. Paulo. 06 de 

junho de 2011. Disponível em: 

<www1.folha.uol.com.br/fsp/saber/sb0606201102.htm>  Acesso em 10 

jun. 2015. 
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O recorte 7, assinado por um cronista mais conhecido por sua atividade empresarial, 

é marcado pela filiação a uma formação discursiva variacionista, e a um posicionamento de 

depreciação dos saberes da FD normativista.  

A contrariedade que constitui a questão do ensino de língua portuguesa é 

materializada no texto desde seu título, que se dá a partir da paródia com o conhecido poema 

Língua Portuguesa49, de Olavo Bilac, em cujo primeiro verso se apresenta a formulação 

“Última flor do Lácio, inculta e bela”. A paródia funciona assim, nesse recorte, como uma 

forma de construção adversativa em que contrastam os sentidos da produção parodiada com 

os da que a retomam. A chamada ao texto de Bilac é referência ao domínio da formalidade 

no uso da linguagem. Entra em funcionamento a memória do parnasianismo, movimento 

literário contra o qual se voltou o modernismo, por sua forma de engessamento e 

superficialidade, representados no culto à forma e rigor no uso da linguagem padrão; a 

memória do funcionamento discursivo do nome e da bibliografia de Olavo Bilac; co-

fundador da Academia Brasileira de Letras – instituição que é adjetivada no corpo do recorte 

7 por “embolorada”; e por fim, a memória do poema “Língua Portuguesa”, que por sua vez, 

evoca a memória do Latim, do qual se libertou a língua portuguesa, para se constituir, mas a 

qual se filia, no poema, sendo-lhe a última flor... sentidos muitos que se retomam e são 

negados pela alternância Lácio/Laço. Substituição que não se dá por inteiro, já que o 

primeiro é retomado pelo segundo para trazer os sentidos de tradição, de formalidade, de 

passado – e assumir na nova configuração o sentido de prisão, de algo de que se quer libertar. 

É nessa esteira de sentidos que o recorte 7 produz uma construção discursiva que 

designa a denominação de elitistas aos que se posicionam de forma contrária à FD 

variacionista, estabelecendo uma comparação entre a prática do ensino da norma culta ao 

ensino de variedades elitistas da Europa e a Castas nobres da Índia. Para representar tal 

posição, (a de inimigo, de elite, de superior) conclama-se a também difundida Imagem de 

Evanildo Bechara, que ocupando a posição gramático, é representado no texto pelo 

pertencimento à Academia Brasileira de Letras, em sua conservadora atuação. A estes, 

(Bechara e a ABL) são atribuídos no texto o lugar do tradicionalismo linguístico, associado 

à manutenção das condições econômicas desiguais, de barreira ao desenvolvimento e ao 

progresso - pela figura da cobrança de pedágio, que se constrói na formulação “Evanildo 

                                                 
49 Disponível em: http://www.releituras.com/olavobilac_lingua.asp 
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Bechara, da embolorada ABL, defende, na "Veja", que a norma culta da língua continue 

cobrando pedágio de acesso ao mundo superior.” 

As contrariedades que sustentam o posicionamento discursivo representado no 

recorte 7 se manifestam quando, ao tratar da questão do ensino, é preciso fazê-lo pelo prisma 

da língua culta, introdução que é marcada pela construção adversativa “por outro lado”, 

como se vê em “ Sem dúvida, negar o aprendizado da língua culta é inaceitável. (...) Por 

outro lado, exigir o domínio da língua culta, desenvolvida a esse alto nível por, e para, as 

elites, é fator formador de castas.”  A instabilidade dessa construção (que se dá entre a defesa 

de saberes da sociolinguística e a necessidade de se ensinar a norma culta) se marca não 

apenas pela conjunção adversativa, ou a defesa do ensino da norma culta, mas especialmente 

pela designação que a ela se atribui: “desenvolvida a esse alto nível”, o que cria o lugar do 

baixo nível para as formas não padrão, construção que se ancora, portanto, numa formação 

normativista. 

Formação a que são atribuídas as formulações que (des) autorizam o acesso aos 

clubes de elite: “Ninguém penetra nesses clubinhos sem passar na prova de compatibilidade 

tribal - e tem elitismo sim.” Termos que são na materialidade da crônica, marcadas pelas 

aspas que separam “priscas eras” e “senoidal” da linearidade do discurso, e os apontam como 

marcas de uma discursividade que se revela indesejável, a marca do elitismo da FD de que 

não participa, mas cujos sentidos ainda assim, se fazem presentes. “ É também com aspas 

que se marcam os termos que sustentam saberes da formação normativista que caracterizam 

as formas registradas no livro "Por uma vida melhor" em relação a presença da 

caracterização da norma popular, como se dá na SD: “O livro ‘por uma Vida Melhor’ aceita 

a concordância ‘errada’, mas defende a norma culta e explica que o significado é 

compreensível mesmo com ‘equívocos’."  Há um duplo jogo nos termos marcados entre 

aspas: por um lado, as aspas a colocam no lugar de fala do outro, marcando um 

distanciamento, um uso que denuncia o fato de que alguém chame de erro, de equívoco, a 

algo que é corrente, comum. Ao mesmo tempo, esse uso marcado por aspas de “errada”, 

“equívocos” em lugar de “diferente”, “diversa” marca que ainda é a memória normativa que 

orienta o discurso, que existe a necessidade de fazer referência ao discurso do outro, mesmo 

de que o sentido buscado seja o de desconstruir essa memória, é  essa memória que produz 

os efeitos necessários ao sentido. 

Contrariamente, é a ausência de aspas que cria um efeito de estranhamento na 

construção se nóis falemo errado. A ausência de identificação entre esse uso e as condições 
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de produção (uma crônica no jornal de maior circulação do país), bem como o contraste com 

as formas linguísticas empregadas no restante do texto acabam por reproduzir a ideia – 

ancorada na formação discursiva normativista – de que o esvaziamento da noção de erro 

acaba por eliminar as diferenças entre se nois falemo errado e se nós falamos errado, não se 

atentando para os critérios de adequabilidade e o da aceitabilidade apresentados por Bagno 

(tal qual apresentamos na p. 103), e apagando a ancoragem histórica dessas construções; 

dessa forma, a artificialidade com que a construção é percebida acaba por reforçar a noção 

de erro, ao invés de, como se espera da FD variacionista, apontar a improdutibilidade dessa 

noção (de erro) para o ensino de língua portuguesa. 

Finalmente, cabe considerar uso de ‘língua’ na expressão “ Flexibilizar a língua” em 

consonância com a FD normativista; a determinação produzida pelo artigo em a língua 

constrói/retoma o pressuposto de língua única: a língua como algo inflexível, registrada nas 

gramáticas, distante da vida real. É preciso, segundo o posicionamento construído no recorte 

7, flexibilizar essa língua “é também preciso reduzir as regras e as complicações para 

flexibilizar a língua”, para que ela possa ser também a língua do povo. Essa construção ativa 

o pre-construído de que a língua se reduz à norma padrão, da qual se excluem as formas não 

gramatizadas e dicionarizadas. Assim o sentido dominante de língua se sustenta no 

imaginário da exatidão, a qual deve ser buscada, mantida e garantida no processo de ensino: 

“Isso permitiria maior acesso às profissões, bem como ascensão social, sem o preconceito 

do uso da linguagem exata.”  

Dessa forma, embora o recorte 7 seja o que menos manifesta nas construções 

linguísticas as marcas da contrariedade que caracterizam língua e ensino como objetos 

paradoxais, é nele que melhor podemos perceber que a filiação uma a Formação Discursiva 

não blinda a materialidade produzida dos efeitos de sentidos da FD que a ela se opõe.   

Mesmo na construção de um posicionamento que defenda a aplicação dos princípios 

sociolinguísticos, produz-se o efeito imaginário de uma linguagem exata, uma linguagem de 

sentido único, em que não há ambiguidades, nem deslizes. Persiste na defesa de um outro 

ensino de língua portuguesa, o laço que nos prende a um sentido dominante. 
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5.3.1. O Efeito análise 

 

Procuramos em cada uma de nossas análises demonstrar, sempre que possível, as 

marcas da heterogeneidade, das tentativas de conciliação entre os sentidos opostos que se 

perfazem na estrutura discursiva: As formas de se referir a si, aos opositores, às vozes outras, 

a outros dizeres. De forma geral, presenciamos nos textos os seguintes posicionamentos em 

relação ao tratamento dado à FD oposta, e em relação ao conceito de erro, ponto que perpassa 

todos os recortes analisados: 

 

 

Quadro 6 - Distribuição dos recortes por posicionamento discursivo 

 

Recorte/escritor FD 

dominante 

Posição em relação à FD 

oposta 

Trata o erro como 

4.  O livro que ensina a 

‘falar errado’: 

moderação numa 

hora dessas? 

 Sérgio Rodrigues 

Normativista. Moderadora, questionadora, 

busca descontruir a validade 

do conceito de preconceito. 

Encoberto pela noção de 

preconceito, na FD 

oposta. 

5. Verdade e 

preconceito 

Ferreira Gullar 

Normativista. Combativa, inferiorizante, 

atribue uma imagem 

redutora aos saberes da 

sociolinguística. 

Base para afirmação de 

seu posicionamento. 

6. Observações de 

um usuário 

Joao Ubaldo 

Ribeiro 

Variacionista. Respeitosa, desafiadora 

justifica na história o porquê 

de certos sentidos 

dominantes. 

Problema social ligado a 

dominação e 

humilhação. 

7. Última flor do laço 

Ricardo Semler 

Variacionista. Combativa, irônica, 

desmerecedora. 

Uma relatividade a 

ser minimizada 

pela simplificação 

da língua. 

 

 

Em nossa busca por captar o contingenciamento das incoerências pelo uso das 

conjunções adversativas pudemos perceber diferentes sentidos para tais usos: retificação, 
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concessão, anulação de pressupostos, desabonação, e vimos assim que a disputa de sentido 

se dá, em geral, pela negação de uma das partes e afirmação da outra – a tomada de posição 

se dá pela negação da realidade da outra, podendo nesse caso surgirem posicionamentos 

extremistas, os quais  geralmente reduzem o posicionamento contrário ao outro extremo. Um 

quadro que resume noções que ancoram essas posições é apresentado a seguir: 

 

Quadro 7 – Posicionamentos e formações discursivas 

 

NORMATIVISTA 

Extrema 

Dispõe que aceitar que a língua varia (em especial 

socialmente) é o mesmo que aceitar que não se deve 

conhecer a norma padrão; centra-se na noção de erro. 

Moderada 
Prioriza o ensino da norma padrão e relativiza a noção 

de erro para a questão situacional. 

VARIACIONISTA 

Moderada  

Funda-se no efeito negativo do conceito de erro, mas 

reconhece a necessidade de se negociar com os 

sentidos da gramática normativa para o 

estabelecimento de uma norma padrão a ser ensinada 

Extrema 

Determina que aceitar que a maioria das formas 

apresentadas nas gramáticas normativas é legítima é 

o mesmo que aceitar que a língua não varia. 

Combate a noção de erro. 

 

 

Vimos assim que os objetos paradoxais se apresentam, ora pela tentativa de 

conciliação de saberes discursivos de uma formação a outra, ora pela heterogeneidade 

mostrada, e ainda que pela negação dos efeitos de uma asserção (concessões). Vimos ainda 

que é pelo uso de formas cristalizadas na língua que se dá o efeito de evidência que sustenta 

os distintos posicionamentos, o que faz atestar a importância do discurso militante da 

sociolinguística e das demais áreas de linguística que põe em cena a necessidade de se pensar  

formas se produzir sentidos de língua que  possam ir além da ideia normatizada pelos 

instrumentos linguísticos. 

Para além disso, as análises demonstraram que os diferentes posicionamentos e 

ancoragens se deram sob o efeito de sentidos semelhantes em relação a pontos fulcrais para 

a compreensão da questão; trata-se do funcionamento ideológico que rege o funcionamento 

das formações discursivas, fornecendo-lhes as bases para a formação do sentido. Destacamos 

assim os seguintes pontos: 
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Quadro 8 – Identificação de aspectos da Formação Ideológica  

 

I. O ensino deve priorizar o padrão, e isso deve ser capaz de tornar a 

sociedade menos elitista. 

II. A norma padrão está sujeita à variação.  

III. A língua possui uma ordem natural, uma tendência às normas. 

IV. Ensinar a língua é transmitir informações: informar ao aluno o que é, e o 

que não é aceitável na língua 

 

 

Esses pontos podem ser ainda aninhados a dois sentidos dominantes, que por vezes 

se apresentam como da ordem da evidência: 

 

 

A- Tendência naturalizante da linguagem:  

 

Conferir a língua propriedades naturais é uma tendência ideológica altamente 

relacionada ao pontos I, II e III. Depecker (2012) nos traz de Saussure, em seus Escritos, a 

necessidade de se combater a ideia de que 

 

a língua nasce, cresce, definha e morre como qualquer ser organizado. Essa 

frase é absolutamente típica da concepção tão difundida, até mesmo entre 

os linguistas, que estamos cansados de combater, e que conduziu 

diretamente transformar a linguística em uma ciência natural (SAUSSURE 

2002 apud DEPECKER, 2012, p. 35) 

 

  A discussão conduzida por Depecker consiste em, através das leituras dos 

manuscritos de Saussure, demonstrar que,  para Saussure, a linguística é uma ciência 

histórica, e que não  pode alcançar o estatuto de ciência por nenhum outro caminho.  

 O problema da naturalização da língua, sua visão como um ser vivo – dotado de 

natureza independente, do ponto de vista ideológico discursivo, está na questão de que, com 

tal interpretação naturaliza-se o funcionamento da linguagem e a distribuição desigual dos 

valores dados às diferentes possibilidades de manifestação da linguagem, ocultando que este 
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funcionamento está atrelado às lutas de classe e relações de poder que se dão 

ideologicamente. (PÊCHEUX, [1975] 2009). Tal ocultamento, próprio do funcionamento da 

ideologia, consiste em uma matriz de sentidos que se mostra dominante por sobre as 

formações discursivas analisadas. 

 

 

B – A concepção de ensino como transmissão. 

 

Os pontos I, III e IV se relacionam diretamente à ideia de que ensinar é transmitir 

conhecimento. Uma vez que se tome tal afirmação como verdadeira, nenhuma outra 

perspectiva de língua (que contemple aspectos de sua fluidez) pode ser considerada objeto 

de ensino, pois não há como haver reprodução do conhecimento sobre a língua sem a 

redução/abstração proporcionada pelos processos de gramatização, de forma que o processo 

de ensino cuida não da língua, mas de imagens estáticas da língua movente; considerando 

qualquer manifestação para além dessas imagens cristalizadas como erro. 

Verificamos com essa reflexão, modos de constituição dos sentidos de ensino de 

língua, verificando que faz parte do caráter paradoxal dessa construção a ancoragem de 

posições concorrentes numa mesma Formação Ideológica (FI), de forma que essa FI sustenta 

as contrariedades analisadas e faz com que os enunciados venham a comportar posições 

distintas. Cabe ainda, como última observação sobre essas contrariedades, destacar no ponto 

de vista da formulação, formas pelas quais essas contrariedades se materializam na superfície 

textual. 

Um funcionamento que se mostrou produtivo em nossas análises foram as 

construções adversativas, termo que sugerimos para descrevermos estruturas que funcionam 

como índices de sobreposição de diferentes formações discursivas (fronteiras), marcando 

enunciados divididos. O funcionamento típico das conjunções adversativas pôde ser, em 

nossas análises, registrado em diferentes estruturas que, embora não sejam previstas pela 

gramática tradicional ou estrutural como construções adversativas, representam o 

funcionamento na língua de marcas dessas oposições, que se dão pelo contato entre saberes 

de distintas FDs. Apresentamos um quadro que registra algumas dessas construções: 
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Quadro 9 – Construções adversativas e funcionamento discursivo da 

contrariedade 

 

Materialidade indicativa  Exemplo Fonte 

Aspas sobrepondo os sentidos 

de diferentes FDs  

Lanço aqui uma hipótese: a supervalorização da 

ideia de “preconceito linguístico”,  
Recorte 4 

Veta o acesso de quem fala “os livro estão 

emprestado” aos andares onde os sofás são mais 

confortáveis, paga-se um salário maior e toma-

se todo tipo de decisão. 

Recorte 4 

Conjunção alternativa 

produzindo o efeito de opções 

que podem ser interpretadas a 

partir de diferentes 

posicionamentos 

Ao contrário do que entendi de certas opiniões 

que li sobre o assunto, a norma culta não tem 

nada de elitista, é ou devia ser patrimônio e 

orgulho comuns a todos.  

Recorte 6 

Conjunção condicional “a 

menos que” trazendo implícita 

a possibilidade que exclui e 

nega (e que pode ser afirmada 

a partir de outra posição) 

A menos que se pretenda começar a revolução 

pela língua. 
Recorte 4 

Locução adverbial de lugar, 

permitindo leituras 

contrastantes, a partir de 

diferentes sentidos 

possibilitados pela locução 

O que, numa sociedade democrática, faz dela 

um instrumento inigualável de ascensão social 
Recorte 4 

Locução conjuntiva que 

marca a existência de outra 

possibilidade de 

interpretação 

Por outro lado, exigir o domínio da língua culta, 

desenvolvida a esse alto nível por, e para, as 

elites, é fator formador de castas. 

Recorte 7 

Período “quer queira quer 

não” – que marca duas 

possibilidades de sentido 

Quer se queira quer não - e há séculos de 

formação por trás disso -, a norma culta é tida 

como a correta e a única que representa 

verdadeiramente nossa língua. 

Recorte 6 
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Materialidade indicativa  Exemplo Fonte 

Marcador de especificidade 

“em rigor” constituindo 

ressalva que admite que, de 

um outro lugar, menos 

rigoroso, se admita o sentido 

outro 

Essas línguas, em padrões de variedade quase 

infinita, são todas legítimas, não são "erradas", 

pois, em rigor, nenhuma língua que funcione 

realmente como tal é "errada". E muitas vezes, 

ao falarmos "certo", estamos na realidade 

falando inadequadamente.  

Recorte 6 

Oração relativa com efeito de 

concessão, já que seu 

pressuposto não se realiza   

 

Se a linguística, que é hegemônica nos meios 

acadêmicos, simplesmente não consegue se 

fazer entender no mundo lá fora. 

 

Recorte 4 

Oração principal de 

atenuação com tem efeito 

concessivo  

Não se trata de dizer aos que desconhecem a 

norma culta que a fala deles tem a mesma 

legitimidade, porque não adianta, não "cola" na 

sociedade.  

Recorte 6 

Oração principal “Ocorre que” 

com função retificadora típica 

de conjunção adversativa. 

A linguística moderna provou que não há nada 

na construção “os livro estão emprestado” que 

seja funcional ou intrinsecamente inferior a “os 

livros estão emprestados”. Ocorre que nem só 

de aspectos funcionais ou intrínsecos vive a 

língua. 

Recorte 4 

Partícula de exclusão, marcando 

a posição do excluído 

fora os linguistas, ninguém aceita que falar 

errado esteja certo. 
Recorte 5 

Perguntas que dão a abertura 

para as duas formações 

discursivas em jogo. 

 

 

Será que empoderar (para usar um neologismo 

favorecido pelo politicamente correto) é passar 

a mão paternalista na cabeça de quem não 

domina a norma culta e, em nome de sua 

sacrossanta autoestima, dizer que assim está 

bom?  

Recorte 4 

Voz passiva que aponta para 

o outro (o uso da voz passiva 

é uma forma de indeterminar 

o sujeito semântico da 

oração) 

Isto porque sempre se entendeu no Brasil que 

ensinar português é ensinar a norma culta, que, 

durante muito tempo, foi até mesmo ditada pelos 

usos de Portugal. 

Recorte 6 

Paródia que opõe os sentidos 

do texto parodiado ao novo 

texto 

Última flor do laço Recorte 7 
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Materialidade indicativa  Exemplo Fonte 

Partícula expletiva ou adverbio 

de exclusão “apenas” que 

segue uma frase negativa e tem 

efeito de adversativa. 

 

o tal livro, afinal, não prega que a norma culta 

seja abolida, apenas a situa em pé de igualdade 

com outras normas. 

Recorte 4 

Ressalva marcada por “Tudo 

bem” indica a impossibilidade 

de um sentido admito em uma 

FD ser admitido em outra, 

trazendo implícita a marca 

sintática adversativa. 

Não, a norma culta não está em pé de igualdade 

com outras normas. Cientificamente, tudo bem. 

Social e pedagogicamente, não. 

Recorte 4 

Verbo indicador de dúvida e 

conjunção integrante “se”, 

permitindo respostas 

diferentes a partir de 

posições distintas 

E agora, pensando aqui nessa tirania da norma 

culta, fico imaginando se ela não é empregada 

com esse fim, por certos fiscais dogmáticos. 

Recorte 6 

 

Acreditamos que a apresentação dessas construções, tal qual o fizemos no quadro 

acima, representa um ponto de interesse para os estudos discursivos, uma vez que sua 

aplicação se mostra promissora para outras materialidades e sobre outros objetos. 

Compreender os modos pelos quais as estruturas sintático-semânticas marcam o 

funcionamento das formações discursivas – ou, por outro ponto de vista, o modo pelo qual 

as formações discursivas se manifestam na materialidade das estruturas sintático-semânticas, 

representando nessa materialidade a zona de conflito que constitui a fronteira entre as Fds, 

permeáveis e interdependentes, é um importante passo para a compreensão do 

funcionamento discursivo. 

Isso representa, para o nosso trabalho, um significativo ponto de sustentação teórica, 

uma vez que a circunscrição dessas construções permite enxergar a divisão dos enunciados, 

a presença implícita e marcada do outro, a oscilação de posições. Consideramos que nelas, 

o sentido negado por uma formação discursiva se manifesta e se mostra necessário para a 

sustentação do sentido que se mostra dominante nessa mesma formação. É nessas 

construções adversativas que melhor podemos perceber a necessária relação entre as 

oposições produzidas pelas FDs normativista e variacionista, permitindo a apreensão do 

caráter paradoxal do ensino de língua portuguesa. 
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6.  CONCLUSÃO 

 

 

porque os sujeitos (e a nossa tradição de estudo de texto, baseada 

na descrição e na prescrição) não aceitam a dispersão do 

discurso, visto que ela revelaria a dispersão do sujeito; é preciso 

o efeito de fechamento das bordas de início e de fim do texto: 

(MITTMANN, 2010, p. 87)  
 

 

 

Língua e Ensino – Objetos Paradoxais. O travessão que separa os elementos de nosso 

título marca o gesto de atribuição de sentido, de categorização, de descrição de uma 

característica que se define pelo não definir. No paradoxo reside o absurdo, o incontível, o 

contrário a si. Na combinação de suas contrariedades, o duplamente paradoxal.  

Em que contribuições pode resultar o gesto de se dizer indefinível o que se propõe 

conhecer? Introduzimos nosso trabalho com questões que propusemos não responder, para 

encerrarmos dizendo que não há respostas certas, o que não quer dizer que alguma esteja 

errada. Propor o paradoxal é propor desconstruir, pela desnaturalização, a ideia de uma 

língua lógica e a esperança de um sentido único, de uma estabilização pela lei, pela ciência, 

ou pelo retorno à tradição. Não por acaso prevalece nas crônicas analisadas, nas diversas 

posições os sentidos de língua natural, língua de índole, língua lógica, língua exata. Eis o 

efeito de evidência que oculta a complexidade. 

É a este efeito que fizemos menção, quando, no capítulo teórico, promovemos por 

figuras, a representação da circulação de saberes; o que fizemos em duas etapas. Na figura 

1 (p. 22), prevalece tal efeito de evidência; fazendo parecer que o professor – sujeito 

responsável pelo Ensino da Língua Portuguesa está sujeito apenas aos saberes da tradição 

Gramatical Normativa e da Linguística Variacionista Descritivista, que exerceriam direta e 

igualmente forças sobre suas formas de produzir sentidos. É pensando nos apontamentos 

desse modelo que procuramos, pela leitura das crônicas, marcas de ancoragem dos sentidos 

nessas discursividades (normativa e variacionista), a fim de se verificar como o 

funcionamento discursivo desses saberes produzem injunções e sustentam a constituição de 

sujeitos e sentidos em diversos lugares sociais. Ao fazê-lo levamos em consideração que tais 

produções de sentido se dão sobre o efeito da sobredeterminação, pelo qual os saberes 

oriundos dessas formações são interpretados por instâncias diversas, que reconfiguram 

inúmeras vezes esse saber, produzindo uma área de sobreposição dessas formações que se 

faz sentir pela necessidade de ancoragem de saberes de uma FD em conceitos de outra FD, 
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o que mostra que os sentidos produzidos em uma FD, sobredeterminados que são, são 

permeáveis aos sentidos outros. 

Essa complexidade foi enfatizada teoricamente ao sugerirmos relações entre o espaço 

discursivo e o modelo do rizoma, pelo qual, a partir do princípio da heterogeneidade e 

conexão, instâncias de diferentes ordens (lugares discursivos, saberes e acontecimentos) se 

conectam e produzem modificações mútuas. Sugerimos no mesmo capítulo que as 

modificações produzidas pela atualização de uma memória (acontecimento discursivo) no 

complexo interdiscursivo, representado pela figura do rizoma, podem ser investigadas pelo 

funcionamento dos sistemas complexos, dinâmicos e adaptativos, já utilizado em outras 

áreas do conhecimento e em alguns campos da linguística para representar a dinâmica 

complexa das atualizações de uma rede. 

No mesmo intento de introduzir complexidade à questão, propusemos no capítulo 3 

uma cronologia de acontecimentos históricos e discursivos que participam da circulação de 

saberes representada nas figuras 1 e 2. Sugerimos, assim, que os acontecimentos 

apresentados nesse modelo se ligam de diferentes formas às instâncias que produzem 

sentidos (lugares discursivos, saberes institucionalizados) sendo ressignificados por essas 

instâncias (os fatos reclamam sentidos, nos alertava Pêcheux). 

Foi baseado na formulação dessa construção de representação dos acontecimentos 

pela linearidade temporal que, ao propormos a teorização do ensino de língua portuguesa 

pelos princípios discursivos, produzimos uma proposta que julgamos produtiva para a 

questão do ensino:  A partir da formulação de que, se para a sociolinguística “tudo está certo. 

Tanto faz dizer ‘nós vamos’ como ‘nós vai’” (Gullar, 2012,) -  registramos que esse dizer 

apresenta um pré-construído que apaga o sentido de que, na “escolha” entre essas formas, 

simboliza-se o lugar social do sujeito. A ausência da noção de erro, sustentada pela FD 

variacionista não apaga a historicidade na construção dessas formas que se diferenciam no 

sistema da língua. O que defendemos, portanto, é uma visão de ensino de língua portuguesa 

que, para além das teorias sociolinguísticas, considere essa historicidade representada na 

língua.  

Considerando que o dizer do escritor - como o do linguista, o do legislador, o do 

consultor gramatical, o do jornalista – fazem parte do funcionamento discursivo que diz do 

(ao) sujeito professor e constituem-no, mas que desses, apenas ao escritor é solicitado a 

romper com a estrutura superficial da língua produzindo efeitos de sentido pelo uso artístico 

da linguagem, e que aí há a possibilidade de ruptura (ruptura que, se não ocorre, significa 

pelo silêncio); enfatizamos a importância da análise do discurso produzido a partir desse 
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lugar discursivo, e de considerar como as redes de produção de sentido mesclam efeitos da 

internet, da mídia, da arte... mais uma vez, complexidade. 

Dos objetivos propostos, é marcante registrar como a questão da variação no ensino, 

silenciada50 nas crônicas do início do período que pesquisamos (entre 1998 e 2005), ganhou 

espaço de circulação a partir de determinados acontecimentos discursivos. Há uma forte 

mudança em relação a isso, e nelas a produção de Ferreira Gullar e Caetano Veloso nos anos 

2000 se mostra importante por problematizar essa silenciada questão, dando visibilidade à 

mesma. Estabelecendo críticas a certos conceitos da Sociolinguística e muitas vezes 

assumindo uma posição polêmica em relação a ela, esses autores se mostraram importantes 

para a divulgação dessas ideias, principalmente pelas concessões que tinham de fazer em 

função do caráter paradoxal dos objetos que discursivizavam, como demonstramos em 

nossas análises.  

Importante notar que, enquanto objetos paradoxais que são, são sempre 

contraditórios e responsivos os efeitos que se dão pela produção discursiva. Isso significa de 

alguma forma que, mesmo discursos que se mostram normativistas e tradicionalistas 

produzem efeitos de relativização dos saberes que fazem circular, e que mesmo discursos 

críticos ou inovadores produzem resistência e desejo pelo conhecimento tradicional. 

Portanto, acreditamos ter cumprido, com essas análises, o objetivo central de nosso 

trabalho, de investigar as formas pelas quais a contradição produzida pelo funcionamento 

discursivo da noção de variação linguística se materializa em crônicas sobre o ensino de 

língua portuguesa. Analisando como essa contradição se marca na língua, pela sintaxe das 

construções adversativas, apontamos que em todos os textos analisados essa foi uma marca 

decisiva para afirmarmos o caráter paradoxal dos objetos que se apresentam na formulação 

ensino de língua portuguesa. 

Dessa forma, acreditamos que, do ponto de vista teórico, ao propor uma reflexão 

sobre a complexidade e formas de representá-la no funcionamento das formações discursivas 

(como um conjunto de nós a ser percorrido no sistema heterogêneo de um rizoma) 

apresentamos uma contribuição promissora a ser perseguida em trabalhos futuros. Do ponto 

                                                 
50 Tratamos aqui de silenciamento conforme o dispositivo teórico da AD. Segundo  Orlandi “a política do 

silêncio se define pelo fato de que ao dizer algo apagamos necessariamente outros sentidos possíveis, mas 

indesejáveis, em uma situação discursiva dada. (...) Por aí se apagam os sentidos que se quer evitar, sentidos 

que poderiam instalar o trabalho significativo de uma ‘outra’ formação discursiva, uma ‘outra’ região de 

sentidos.” (ORLANDI, 2007, p. 73-74).    
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de vista da História das Ideias Linguísticas, acreditamos ter sido importante pensarmos no 

desenvolvimento dos instrumentos linguísticos ao lado do desenvolvimento das ideias 

pedagógicas, esboçando como relações entre as concepções de ensino de língua portuguesa 

veiculadas nos instrumentos educacionais - em especial na legislação e na regulamentação 

das práticas de ensino - se dão em numa relação íntima com as concepções linguísticas em 

voga, participando do processo de disputas pela definição de sentidos de língua, o que 

acreditamos poder embasar futuras reflexões sobre essa questão. 

Do ponto de vista da análise, o gesto interpretativo produzido com a leitura das 

crônicas a partir do dispositivo analítico da AD, demonstrou que, por se tratarem de objetos 

paradoxais, os sentidos de língua e ensino produzidos nas crônicas analisadas se constituem 

a partir da tensão produzida no espaço de fronteiras entre saberes concorrentes, fazendo da 

contrariedade marca fundamental da constituição desses sentidos, o que exige que o processo 

de formulação desses textos seja marcada pela tentativa de estabilização dessas forças em 

sentidos opostos pelos recursos sintáticos da língua – as conjunções adversativas e outras 

marcas de oposição – que funcionam discursivamente como indício da contrariedade 

constitutiva dos objetos paradoxais. 

Considerar a variação do ponto de vista discursivo tem como consequências enfatizar 

a historicidade dessas formas, desnaturalizando relações que se constituíram a partir da 

dominação, da imposição de forças, da colonização e da distribuição desigual do poder; mas 

é também desconstruir as simplificações sugeridas pelo empirismo da sociolinguística, que, 

na sua forma tradicional, acaba por reproduzir uma visão “orgânica” da sociedade, sem 

considerar a historicidade dos sujeitos em seu processo de produção de sentidos; o que não 

significa deixar de considerar os avanços que essa disciplina proporcionaram para a questão 

do ensino e da compreensão de que a heterogeneidade é característica fundamental das 

línguas, bem como o avanço que tem sido a incorporação dessas ideias às políticas de ensino. 

O que nos leva a, do ponto de vista da aplicação, considerar que é preciso que essas 

políticas e as teorizações sobre o ensino de língua portuguesa devem avançar na direção do 

reconhecimento da historicidade das formas não padrão da língua, excedendo à questão da 

postulação de que “todas as formas de falar são corretas”, sem negá-la, mas acrescentando 

que tais formas corretas produzem diferentes efeitos de sentido, por simbolizarem diferentes 

posições sócio históricas que se dão pelas relações de poder. Do ponto de vista pedagógico, 

essa seria uma necessidade para o ensino de língua portuguesa que se alinhe com a 

concepção ‘histórico-crítica dos conteúdos” (LIBÂNEO, 1990). 
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Não se trata de, com esses gestos, desconsiderar as determinações sociais que 

envolvem os processos educacionais, mas de tentar contribuir para a construção de pontos 

de sustentação no espaço discursivo para que essas discussões possam fazer sentido, a partir 

da institucionalidade de que faz parte o discurso acadêmico. Nesse sentido, nossa proposta 

participa do que denomino, a partir de reformulações de Zizek (1996), a sustentação da 

tensão que mantem viva a crítica da ideologia pela construção, nos moldes de uma ficção, 

de narrativas “utópicas” de histórias alternativas possíveis. É esse o nosso paradoxo. 
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Anexo 1 

8. DIRECTÓRIO QUE  SE DEVE OBSERVAR NAS POVOAÇÕES DOS ÍNDIOS 

DO PARÁ, E MARANHÃO ENQUANTO SUA MAJESTADE NÃO MANDAR O 

CONTRÁRIO. 

 

 

LISBOA, NA OFFICINA DE MIGUEL RODRIGUES, 

IMPRESSOR DO EMINENTISSIMO SENHOR CARDIAL 

PATRIARCA  C. DCC. LVIII 

 

Sempre foi máxima inalteravelmente praticada em todas as Nações, que conquistaram novos 

domínios, introduzir logo nos Povos conquistados o seu próprio idioma, por ser indisputável, que este e um 

dos meios mais eficazes para desterrar dos Povos rústicos a barbaridade de seus antigos costumes; e tem 

mostrado a experiência, que ao mesmo passo, que se introduz nele o uso da Língua do Príncipe, que os 

conquistou, se lhes radica também o afeto, a veneração, e a obediência ao mesmo Príncipe. Observando, pois 

todas as Nações polidas do Mundo este prudente, e solido sistema, nesta Conquista se praticou tanto pelo 

contrário, que só cuidaram os primeiros Conquistadores estabelecer nela o uso da Língua, a que chamaram 

geral; invenção verdadeiramente abominável, e diabólica, para que privados os Índios de todos aqueles meios, 

que  os podiam civilizar, permanecessem na rústica, e bárbara sujeição, em que até agora se conservavam. Para 

desterrar este perniciosíssimo abuso, será um dos principais cuidados dos Diretores, estabelecer nas suas 

respectivas povoações o uso da Língua Portuguesa, não consentindo por modo algum, que os meninos, e 

meninas, que pertencerem as Escolas, e todos aquele Índios, que forem capazes de instrução nesta matéria, 

usem da Língua própria das suas Nações, ou da chamada geral; mas unicamente da Portuguesa, na formas, que 

Sua Majestade tem recomendado em repetidas Ordens, que ate agora se não observaram com total ruína 

Espiritual, e Temporal do Estado 

 

Disponível em: http://www.unicamp.br/iel/memoria/crono/acervo/tx7.html 
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Anexo 2 

Sites mais visualizados em agosto de 2015 segundo o site Alexa 

 

Top Sites in Brazil 

1 Google.com.br  

 Buscador que enfoca sus resultados para este país y a nivel internacional tanto en portugués co…More 

2 Google.com 

 Enables users to search the world's information, including webpages, images, and videos. Offers…More 

3 Facebook.com 

 A social utility that connects people, to keep up with friends, upload photos, share links and …More 

4 Youtube.com 

 YouTube is a way to get your videos to the people who matter to you. Upload, tag and share your…More 

5 Uol.com.br  

 Acesso à internet e serviços agregados. 

6 Globo.com 

 Portal de conteúdo da Rede Globo de televisão. Notícias, programação e detalhes dos bastidores …More 

7 Yahoo.com 

 A major internet portal and service provider offering search results, customizable content, cha…More 

8 Live.com 

 Search engine from Microsoft. 

9 blogspot.com 

  

10 Mercadolivre.com.br  

 Para comprar e vender de tudo. 

11 Twitter.com 

 Social networking and microblogging service utilising instant messaging, SMS or a web interface. 

12 Wikipedia.org  

 A free encyclopedia built collaboratively using wiki software. (Creative Commons Attribution-Sh…More 

13 Aliexpress.com 

 Launched in April 2010, AliExpress (www.aliexpress.com) is a global retail marketplace targeted…More 

14 Msn.com 

 Portal for shopping, news and money, e-mail, search, and chat. 

15 Abril.com.br  

  

16 Instagram.com 

  

17 Netflix.com 

 Flat monthly fee streaming TV and movies service. 

http://www.alexa.com/siteinfo/google.com.br
http://www.alexa.com/siteinfo/google.com
http://www.alexa.com/siteinfo/facebook.com
http://www.alexa.com/siteinfo/youtube.com
http://www.alexa.com/siteinfo/uol.com.br
http://www.alexa.com/siteinfo/globo.com
http://www.alexa.com/siteinfo/yahoo.com
http://www.alexa.com/siteinfo/live.com
http://www.alexa.com/siteinfo/blogspot.com
http://www.alexa.com/siteinfo/mercadolivre.com.br
http://www.alexa.com/siteinfo/twitter.com
http://www.alexa.com/siteinfo/wikipedia.org
http://www.alexa.com/siteinfo/aliexpress.com
http://www.alexa.com/siteinfo/msn.com
http://www.alexa.com/siteinfo/abril.com.br
http://www.alexa.com/siteinfo/instagram.com
http://www.alexa.com/siteinfo/netflix.com
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18 Linkedin.com 

 A networking tool to find connections to recommended job candidates, industry experts and busin…More 

19 Xvideos.com 

  

20 Bing.com 

 Search engine developed by Microsoft. Features web, image, video, local, news, and product search. 

21 Olx.com.br  

 A OLX é o site de compra e venda online com foco em C2C (consumidor a consumidor) mais popular …More 

22 Wordpress.com 

 Free blogs managed by the developers of the WordPress software. Includes custom design template…More 

23 Adcash.com 

 Adcash® is an international Ad network providing Internet publishers with profitable traffic mo…More 

24 Folha.uol.com.br  

 Versão digital da Folha de S. Paulo. 

25 Blogger.com 

 Free, automated weblog publishing tool that sends updates to a site via FTP. 

 

 

 

Disponível em:<www.alexa.topsites/countries/BR> Acesso em: 10 set. 2015 

 

  

http://www.alexa.com/siteinfo/linkedin.com
http://www.alexa.com/siteinfo/xvideos.com
http://www.alexa.com/siteinfo/bing.com
http://www.alexa.com/siteinfo/olx.com.br
http://www.alexa.com/siteinfo/wordpress.com
http://www.alexa.com/siteinfo/adcash.com
http://www.alexa.com/siteinfo/folha.uol.com.br
http://www.alexa.com/siteinfo/blogger.com
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Anexo 3 

Revista veja 19 de março de 2012 

Cenas urbanas: Crônicas do músico e escritor sobre o cotidiano das grandes cidades 

O xis do problema 

Tony Bellotto 

No domingo passado, assistindo ao programa Esquenta, da Regina Casé, vi um ator 

defender o uso da palavra “pobrema” como correto, afirmando que o fato de certas palavras 

serem faladas de uma determinada maneira – ainda que incorreta – por grande parte da 

população, confere a elas o satus de genuínas e aceitáveis como uma forma não “errada”, 

mas “diferente” de se falar. Sua argumentação era supostamente apoiada por um livro que 

ele brandia com determinação, livro este, se não me engano, publicado ou adotado pelo 

Ministério da Educação em algumas escolas. 

Discordo peremptoriamente (e aqui uso um termo “difícil”de propósito) da 

afirmação. Sei que o ator teve a melhor das intenções, assim como os roteiristas do programa, 

ao defender um uso popular e dinâmico da língua portuguesa, em contraponto ao elitismo 

paralisante, digamos assim, e erudição afetada de certos gramáticos, linguistas e filólogos. 

Mas aí é que está o xis do problema. Não podemos relativizar as coisas a esse ponto. Do alto 

de minhas convicções de roqueiro escritor, muitas vezes erradamente confundido com uma 

espécie de “Professor Pasquale com brinco na orelha e guitarra Fender tatuada no braço”, 

afirmo que todo o nosso esforço deve ser feito no sentido de ensinar aqueles que falam 

“pobrema” a falarem “problema”, sob o risco de fazermos secar a exuberante fonte de nossa 

identidade (e resistência) cultural, e mais, de avariarmos a escadaria que nos conduz ao 

conhecimento e, por consequência, à liberdade: nossa língua. 

É claro que, como organismo vivo, a língua se transforma e incorpora gírias, 

estrangeirismos e até eventualmente erros. Mas esses processos demandam mais que 

opiniões pessoais, doutrinação e confusão política, além de uma perceptível preguiça de 

encarar os degraus do estudo, aqueles que nos alçam às torres do saber. É preciso combater 

a ideia de que falar direito é um esforço inútil. Não vale também, como fez alguém no 

programa, usar o “Samba do Arnesto” do Adoniran Barbosa, como um exemplo de que falar 

“errado” é “certo”. Há uma distância imensurável entre o uso consciente e criativo da língua 

e o uso ignorante (sem nenhum preconceito contra pessoas que falam errado) da mesma. 

Como diz uma velha professora aposentada, personagem de A Marca Humana, de 

Philip Roth, dirigindo-se a Nathan Zuckerman, o personagem narrador do livro: “No tempo 

do meu pai, e ainda no meu e no seu, quem fracassava era o indivíduo. Agora é a disciplina. 

Ler os clássicos é muito difícil, por isso a culpa é dos clássicos. Hoje o aluno afirma sua 

incapacidade como um privilégio. Eu não consigo aprender essa matéria, então essa matéria 

deve ter algum problema. E deve ter algum problema também o professor que resolve ensiná-

la. Não há mais critérios, senhor Zuckerman, só opiniões”. 

  

http://veja.abril.com.br/blog/cenas-urbanas/
http://veja.abril.com.br/blog/cenas-urbanas/
http://veja.abril.com.br/blog/cenas-urbanas/arquivo/o-xis-do-problema/
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Anexo 4 

O Globo 14 de outubro de 2012 

 

Uma reflexão sobre a escrita 

Caetano Veloso 

 

Marcos Bagno propõe, no curto trecho que dedica, em seu livro de mil páginas, à 

crase do artigo “a” com a preposição “a”, que simplesmente passemos a pôr um acento grave 

na preposição. Pronto. Ele se demora em explicar vários outros casos de crase mas faz 

questão de mostrar posudo desprezo pelo caso mais famoso, mais popular, aquele que é 

conhecido como a crase. Qualquer pessoa medianamente letrada fala na crase. A frase 

atribuída a Otto Lara Resende (mas que parece que foi criada por Ferreira Gullar), “A crase 

não foi feita para humilhar ninguém”, faz sucesso porque todo mundo quer saber o que é a 

crase, quais as “regras da crase”. Enquanto vários professores de gramática tentam orientar 

os milhões de sedentos de saber, o sociolinguista prefere despachar o assunto e subscrever 

certas placas de estrada (peças postas ali pelo poder público) que exibem coisas como 

“Retorno à 500 metros”. Recebo e-mails com indicação indevida de crase enviados por 

jornalistas, doutores e universitários. Encontrei ocorrências nos dois livros que estou lendo 

ao mesmo tempo: a autobiografia de Edir Macedo e as entrevistas de Mangabeira para a série 

Encontros. Na dúvida, o inseguro revisor ou missivista pespega um acento grave em 

qualquer “a” que não seja um mero artigo. Às vezes até mesmo quando ele é um mero artigo. 

Parece que a opção de Bagno se deve a um desejo de livrar quem escreve de 

preocupar-se com o assunto. Apegando-se a um texto de Alencar (em que se fala de uma 

“operação intelectual que se opera com rapidez”), ele propõe que a gente vá “à São Paulo” 

como quem vai à Bahia. Um comentário (mais bem escrito do que o de José de Alencar) de 

Millôr Fernandes sobre a inexistência fonética do “a craseado” no Brasil leva Bagno ainda 

mais a fingir que solta as amarras. Para mim ele soa esnobe. Os gramáticos ou estudantes 

desejosos de entender como funciona a língua — coisa que Bagno deve ter sido desde 

sempre, dada a minúcia com que ele entra em observações históricas, lógicas, filosóficas, 

sociais, econômicas e políticas sobre as formas de expressão verbal —, esses gramáticos e 

estudantes, eu dizia, chegaram com amor ao entendimento da crase dos “as”. Não podem ser 

apontados como os que desejam parecer estar acima do comum dos mortais. Quem quer 

mostrar que um maior conhecimento científico o leva a se sentir superior a quem ele julga 

que se sente superior deve ser reconhecido como, no mínimo, igualmente presunçoso. 

Nos livros que estou acabando de ler, encontrei também casos tipo “leis que no final 

do século XIX tinham sido superadas há mais de 10 anos”. Ou seja, quem escreve não tem 

em mente que esse “há” aí é um verbo — se tivesse, o conjugaria no passado. O “há” passou 

a funcionar como uma preposição. Há tanta gente que se enrola com a crase dos “as” quanto 

as que se enrolam com “daqui a cem anos” e “isso se passou há muito tempo”. Recebo o 

mesmo número de e-mails de gente letrada com confusão entre “a” e “há” quanto entre “a” 

e “à”. Seria o caso de considerar o “há” de “há muito tempo” como uma preposição e grafá-
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lo, à Bagno-Alencar, com um acento grave: “ouço essa conversa à décadas”. Aliás, já 

encontrei isso também. 

Bagno propõe que se ensine aos alunos as formas tidas como corretas pela gramática 

convencional, mas como opção alternativa, que o aluno usará se e quando achar necessário. 

As forças centrífugas da mudança constante da língua são mais intensas do que as forças 

centrípetas da organização gramatical. Assim, num país desesperado por letramento, 

aconselha-se que professores ensinem complexas relações hierárquicas entre formas que ele 

já usa e formas que só conhecerá na escola. 

Além de tudo isso, desagrada-me que a conjugação dos verbos na segunda pessoa do 

plural seja tida como algo morto por só se encontrar na Bíblia. Conheço enorme número de 

pessoas que só leem a Bíblia. E que o fazem sempre. Se a solenidade de que se reveste a 

religião levou os editores do Livro Sagrado, em português como em inglês, a manter 

velharias como o “vós” e o “thy”, os milhões de receptores das palavras reveladas deveriam 

entrar na conta sociológica do linguista de maneira diferente. 

Afora isso, comove-me ouvir Chrissie Hynde cantando “The Empty Boat”. Sonhei 

ou tive a visão de uma menina loura no adro da igreja no dia do aniversário de minha mãe? 

Ela me dizia algo sobre daqui a três anos. Como achá-la no Brasil, no mundo? Cartas à 

redação. Bagno dá uma dica boa sobre a crase. Tenho uma melhor. 

Ele ressalta palavra feminina. Mas eu quero que meu aluno entenda. Sugiro pensar 

em “ao”. E confesso que prefiro “aa” (que se usa na fala, para esclarecer) a um “à” 

indiscriminado. 

 

 

Leia mais sobre esse assunto em http://oglobo.globo.com/cultura/uma-reflexao-sobre-escrita-

6391089#ixzz3n4Xf0RxK  

© 1996 - 2015. Todos direitos reservados a Infoglobo Comunicação e Participações S.A. Este material não 

pode ser publicado, transmitido por broadcast, reescrito ou redistribuído sem autorização.  

Veja, 15 de maio de 2011 

 

  

http://oglobo.globo.com/cultura/uma-reflexao-sobre-escrita-6391089#ixzz3n4Xf0RxK
http://oglobo.globo.com/cultura/uma-reflexao-sobre-escrita-6391089#ixzz3n4Xf0RxK
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Anexo 5 

 

Folha de S. Paulo -  25 de março de 2012  

 

Da fala ao grunhido 

Ferreira Gullar 

 

 

 

De que adianta escrever o que escrevo aqui se a televisão continuará a difundir a 

fala errada? 

 

DESCONFIO QUE, depois de desfrutar durante quase toda a vida da fama de 

rebelde, estou sendo tido, por certa gente, como conservador e reacionário. Não ligo para 

isso e até me divirto, lembrando a célebre frase de Millôr Fernandes, segundo o qual "todo 

mundo começa Rimbaud e acaba Olegário Mariano". 

Divirto-me porque sei que a coisa é mais complicada do que parece e, fiel ao que 

sempre fui, não aceito nada sem antes pesar e examinar. Hoje é comum ser a favor de tudo 

o que, ontem, era contestado. Por exemplo, quando ser de esquerda dava cadeia, só alguns 

poucos assumiam essa posição; já agora, quando dá até emprego, todo mundo se diz de 

esquerda. 

De minha parte, pouco se me dá se o que afirmo merece essa ou aquela qualificação, 

pois o que me importa é se é correto e verdadeiro. Posso estar errado ou certo, claro, mas 

não por conveniência. Está, portanto, implícito que não me considero dono da verdade, que 

nem sempre tenho razão porque há questões complexas demais para meu entendimento. Por 

isso, às vezes, se não concordo, fico em dúvida, a me perguntar se estou certo ou não. 

Cito um exemplo. Outro dia, ouvi um professor de português afirmar que, em matéria 

de idioma, não existe certo nem errado, ou seja, tudo está certo. Tanto faz dizer "nós vamos" 

como "nós vai". 

Ouço isso e penso: que sujeito bacana, tão modesto que é capaz de sugerir que seu 

saber de nada vale. Mas logo me indago: será que ele pensa isso mesmo ou está posando de 

bacana, de avançadinho? 

E se faço essa pergunta é porque me parece incongruente alguém cuja profissão é 

ensinar o idioma afirmar que não há erros. Se está certo dizer "dois mais dois é cinco", então 

a regra gramatical, que determina a concordância do verbo com o sujeito, não vale. E, se não 

vale essa nem nenhuma outra -uma vez que tudo está certo-, não há por que ensinar a língua. 

A conclusão inevitável é que o professor deveria mudar de profissão porque, se 

acredita que as regras não valem, não há o que ensinar. 

Mas esse vale-tudo é só no campo do idioma, não se adota nos demais campos do 

conhecimento. Não vejo um professor de medicina afirmando que a tuberculose não é 

doença, mas um modo diferente de saúde, e que o melhor para o pulmão é fumar charutos. 
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É verdade que ninguém morre por falar errado, mas, certamente, dizendo "nós vai" e 

desconhecendo as normas da língua, nunca entrará para a universidade, como entrou o nosso 

professor. 

Devo concluir que gente pobre tem mesmo que falar errado, não estudar, não 

conhecer ciência e literatura? Ou isso é uma espécie de democratismo que confunde opinião 

crítica com preconceito? 

As minorias, que eram injustamente discriminadas no passado, agora estão acima do 

bem e do mal. Discordar disso é preconceituoso e reacionário. 

E, assim como para essa gente avançada não existe certo nem errado, não posso 

estranhar que a locutora da televisão diga "as milhares de pessoas" ou "estudou sobre as 

questões" ou "debateu sobre as alternativas" em vez de "os milhares de pessoas", " estudou 

as questões" e "debateu as alternativas". 

A palavra "sobre" virou uma mania dos locutores de televisão, que a usam como 

regência de todos os verbos e em todas as ocasiões imagináveis. 

 

Sei muito bem que a língua muda com o passar do tempo e que, por isso mesmo, o 

português de hoje não é igual ao de Camões e nem mesmo ao de Machado de Assis, bem 

mais próximo de nós. 

Uma coisa, porém, é usar certas palavras com significados diferentes, construir frases 

de outro modo ou mudar a regência de certos verbos. Coisa muito distinta é falar contra a 

lógica natural do idioma ou simplesmente cometer erros gramaticais primários. 

Mas a impressão que tenho é de que estou malhando em ferro frio. De que adianta 

escrever essas coisas que escrevo aqui se a televisão continuará a difundir a fala errada cem 

vezes por hora para milhões de telespectadores? 

Pode o leitor alegar que a época é outra, mais dinâmica, e que a globalização tende a 

misturar as línguas como nunca ocorreu antes. Isso de falar correto é coisa velha, e o que 

importa é que as pessoas se entendam, ainda que apenas grunhindo. 
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Anexo 6 

Revista Veja, 15 de maio de 2011 

 

O livro que ensina a ‘falar errado’: moderação numa hora dessas? 

Sérgio Rodrigues 

 

Um amigo virtual que é linguista me escreve, irritado, para dizer que não aguenta 

mais ver o trabalho de seus pares ser tratado na imprensa como um incentivo ao vale-tudo, 

coisa de gente maluca. Referia-se à polêmica provocada pelo livro “Por uma vida melhor” 

(Global), adotado pelo MEC, em que um capítulo dedicado à defesa da “norma popular” do 

português explica não haver erro numa frase como “os livro ilustrado mais interessante estão 

emprestado”, uma vez que duas flexões, a do artigo e a do verbo, são mais que suficientes 

para indicar o plural no quadro de uma gramática alternativa, intuitiva, mas cientificamente 

rigorosa. “É um caso impressionante de alucinação coletiva”, diz meu amigo. “Há décadas, 

centenas de linguistas falam uma coisa, e a ‘grande imprensa’ e o ‘grande público’ entendem 

outra”. 

Como um não-linguista que frequentemente lança mão nesta coluna de saberes dessa 

área, entendo a irritação: o tal livro, afinal, não prega que a norma culta seja abolida, apenas 

a situa em pé de igualdade com outras normas. No entanto, entendo também, e como, as 

pessoas que não entendem ou não veem valor nesse tipo de argumento. Entrar em debates 

tão polarizados com espírito moderador é sempre perigoso, pois corre-se o risco de não 

agradar a lado nenhum, mas fiquei pensando: se a linguística, que é hegemônica nos meios 

acadêmicos, simplesmente não consegue se fazer entender no mundo lá fora, de quem será 

a culpa? 

Lanço aqui uma hipótese: a supervalorização da ideia de “preconceito linguístico”, 

pedra de toque de muitos linguistas, carrega um equívoco relativista. Não, a norma culta não 

está em pé de igualdade com outras normas. Cientificamente, tudo bem. Social e 

pedagogicamente, não. A menos que se pretenda começar a revolução pela língua, 

“preconceito” é uma palavra inadequada para dar conta de um complexo sistema de raízes 

profundas e tentáculos incontáveis, que abrange o edifício social como um todo e que veta 

o acesso de quem fala “os livro estão emprestado” aos andares onde os sofás são mais 

confortáveis, paga-se um salário maior e toma-se todo tipo de decisão. 

Será tal sistema de valores uma iniquidade, uma violência exercida pela elite sem a 

menor base científica? Pode-se encarar o problema assim, sem dúvida. A linguística 

moderna provou que não há nada na construção “os livro estão emprestado” que seja 

funcional ou intrinsecamente inferior a “os livros estão emprestados”. Ocorre que nem só de 

aspectos funcionais ou intrínsecos vive a língua. Ela é também um capital social de 

características únicas e maravilhosas: tem enorme valor e sua acumulação primitiva está ou 

deveria estar acessível, por meio da educação, a qualquer um, rico ou pobre. O que, numa 

sociedade democrática, faz dela um instrumento inigualável de ascensão social. 



147 

 

 

 

A minimização desse aspecto da questão pode muito bem ser o motivo do fracasso 

dos linguistas na comunicação de sua mensagem. Escrevo sobre a língua na imprensa há 

mais de dez anos e sei que nem os cidadãos que eles pretendem defender ao bater na tecla 

do “preconceito” enxergam valor algum em ser informados de que seu jeito de falar está 

certo também. Isso é algo que, por um lado, eles já sabem – de forma tão intuitiva quanto a 

gramática que rege seu uso da língua – mas por outro lado desprezam. Querem mais, e é 

justo que queiram mais. 

O paralelo da norma culta da língua com a “mera etiqueta” é tosco, mas trata-se de 

uma imagem que muitos estudiosos gostam de usar para expor a suposta inconsistência da 

gramática normativa, então vamos lá: não há nada de intrinsecamente inferior no hábito de 

chupar ruidosamente os dentes ou coçar o saco à vista de todos. Socialmente, porém, é o 

beijo da morte. Aí entra a complexa questão do uso didático desse “saber”, o de que chupar 

os dentes enquanto se coça o saco não faz mal à saúde e ainda tem inestimável valor na 

autoafirmação de quem cresceu vendo seu avô e seu pai fazerem o mesmo. Será que um 

professor de boas maneiras deve dizer a seus alunos que tais práticas são elogiáveis, 

normalíssimas, devendo eles apenas tomar cuidado para não se dedicar a elas na frente de 

gente esnobe e preconceituosa? 

É claro que a língua – como as roupas, os modos à mesa, o repertório de referências 

culturais – é um código de poder. Sempre foi e tudo indica que sempre será, pelo menos 

enquanto vivermos numa sociedade de classes (e nunca vivemos em outro tipo de 

sociedade). A questão é: o que fazer a partir daí? Será que empoderar (para usar um 

neologismo favorecido pelo politicamente correto) é passar a mão paternalista na cabeça de 

quem não domina a norma culta e, em nome de sua sacrossanta autoestima, dizer que assim 

está bom? Ou dar a essa pessoa os instrumentos e a maior motivação possível para dominar 

o código que nos domina? Ah, uma coisa não exclui a outra? Será que não? São dúvidas 

sinceras expostas com candura. Que venham as pedras dos dois lados. 

  

 

RODRIGUES, Sérgio. O livro que ensina a ‘falar errado’: moderação numa hora dessas? In: Veja. 

15 de maio de 2011. Disponível em: http://veja.abril.com.br/blog/sobre-palavras/cronica/o-livro-

que-ensina-a-%E2%80%98falar-errado%E2%80%99-moderacao-numa-hora-dessas/> Acesso em 
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Anexo 7 

Folha de S. Paulo -  29 de maio de 2011 

 

Verdade e preconceito 

Ferreira Gullar 

 

Pensava que escritor não deveria escrever errado; li só gramáticas por dois anos ao 

suspeitar que seria poeta 

 

TENHO COMENTADO aqui o fato de que, para alguns linguistas, nunca há erro no 

uso do idioma: tanto faz dizer "problema" como "pobrema" que está certo. Confesso que, na 

minha modesta condição de escritor e jornalista, surpreendo-me, eu que, ao suspeitar que 

poderia me tornar poeta, passei dois anos só lendo gramáticas. E sabem por quê? Porque 

acreditava que escritor não pode escrever errado. 

E agora descubro que ninguém escreve errado nunca, pois todo modo de escrever e 

falar é correto! Perdi meu tempo? Mas alguma coisa em mim se nega a concordar com os 

linguistas: se em todo campo do conhecimento e da ação humana se cometem erros, por que 

só no uso da língua não? É difícil de engolir. 

Essa questão veio de novo à baila com a notícia de um livro, adotado pelo Ministério 

da Educação e distribuído às escolas, em que a autora ensina que dizer "os livro" está correto. 

Estabeleceu-se uma discussão pública do assunto, ficando claro que, fora os linguistas, 

ninguém aceita que falar errado esteja certo. 

Mas não é tão simples assim. Falar não é o mesmo que escrever e, por isso, falando, 

muita vez cometemos erros que, ao escrever, não cometemos. E às vezes usamos expressões 

deliberadamente "erradas" ou para fazer graça ou por ironia. Mas, em tudo isso, está 

implícito que há um modo correto de dizer as coisas, pois a língua tem normas. 

O leitor já deve ter ouvido falar em "entropia", uma lei da física que constata a 

tendência dos sistemas físicos para a desordem. E essa tendência parece presente em todos 

os sistemas, inclusive nos idiomas, que são também sistemas. 

Devemos observar que as línguas, como organismos vivos que são, mudam, 

transformam-se, como se pode verificar comparando textos escritos em épocas diferentes. 

Há ainda as variações do falar regional, que guarda inevitáveis peculiaridades e constituem 

riqueza do idioma. 

Mas isso não é a mesma coisa que entropia. Já violar as normas gramaticais é, sim, 

caminhar para a desordem. Se isso é natural e inevitável, é também natural o esforço para 

manter a ordem linguística, que não foi inventada pelos gramáticos, mas apenas formulada 

e sistematizada por eles: nasceu naturalmente porque, sem ela, seria impossível as pessoas 

se entenderem. 

Na minha condição de "especialista em ideias gerais" (Otto Lara Resende), verifico 

que, atualmente, não só na linguística, tende-se a admitir que tudo está certo e, se alguém 

discorda dessa generosa abertura, passa a ser tido como superado e preconceituoso. 
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Agora mesmo, durante essa discussão em torno do tal livro, os defensores da tese 

linguística afirmaram que quem dela discordava era por preconceito. 

Um dos secretários do ministro da Educação declarou que aquele ministério não se 

julgava "dono da verdade" e que, por isso mesmo, não poderia impedir que o livro fosse 

comprado e distribuído às escolas. 

Uma declaração surpreendente, já que ninguém estava pedindo ao ministro que 

afirmasse ou negasse a existência de Deus, e sim, tão somente, que decidisse sobre uma 

questão pertinente à sua função ministerial. 

Não é ele o ministro da Educação? Não é ele responsável pelo rumo que se imprima 

à educação pública no país? Se isso não é de sua competência, é de quem? De fato, o que 

estava por trás daquela afirmação do secretário não era bem isso, e sim que a crítica ao livro 

em discussão não tinha nenhum fundamento: era mero preconceito. Ou seja, simples 

pretensão de quem se julga dono da verdade que, como se sabe, não existe... 

Esse relativismo, bastante conveniente quando se quer fugir à responsabilidade, 

tornou-se a maneira mais fácil de escapar à discussão dos problemas. 

Certamente, não se trata de afirmar que as normas e princípios que regem o idioma 

ou a vida social estejam acima de qualquer crítica, mas, pelo contrário, devem ser 

questionados e discutidos. Considerar que todo e qualquer reparo a este ou aquele princípio 

é mero preconceito, isso sim, é pretender que há verdades intocáveis. 

Não li o tal livro, não quero julgá-lo a priori. Creio, porém, que quem fala errado vai 

à escola para aprender a falar certo, mas, se para o professor o errado está certo, não há o 

que aprender. 

 

GULLAR, Ferreira. Verdade e preconceito. In: Folha de S. Paulo. 29 de maio de 

2011. Disponível em: <www1.folha.uol.com.br/fsp/ilustrad/fq2905201123.htm> Acesso 

em 10 jun. 2015 
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Anexo 8 

O GLOBO – 29 de maio de 2011 

 

Observações de um usuário 

João Ubaldo Ribeiro 

 

A língua inglesa nunca teve academias para formular gramáticas oficiais e 

certamente seria afogado no Tâmisa ou no Hudson o primeiro que se atrevesse a tentar impor 

normas de linguagem estabelecidas pelo governo. Sua ortografia, que rejeita acentos e outros 

sinais diacríticos, é um caos tão medonho que Bernard Shaw deixou um legado para quem a 

simplificasse e lhe emprestasse alguma lógica apreensível racionalmente, legado esse que 

nunca foi reclamado por ninguém e certamente nunca será, apesar de algumas tentativas 

patéticas aqui e ali. Ingleses e americanos dispõem de excelentes manuais do uso da língua, 

baseados na escrita dos bons escritores e jornalistas - e, quando um americano quer 

esclarecer alguma dúvida gramatical ou de estilo, usa os manuais de redação de seus 

melhores jornais. 

A segregação racial nos Estados Unidos produziu um abismo linguístico entre a 

língua falada pelos negros e a usada pelos brancos. Durante muito tempo, a língua dos negros 

foi vista como uma forma corrompida ou degenerada da norma culta do inglês americano. 

Mas já faz tempo que essa visão subjetiva e etnocêntrica foi substituída e o inglês falado 

pelos negros passou a ser visto pela ciência linguística como "black English", uma língua 

perfeitamente estruturada, com morfologia e sintaxes próprias, com sua gramática e sua 

funcionalidade autônoma, não mais como inglês de quinta categoria. E essa visão não foi 

acatada "de favor" ou para fazer demagogia com a coletividade negra, mas porque se tornou 

inescapável a existência de uma língua falada por ela, eficaz na comunicação de informação 

e emoção e que prescindia, sem que isso fizesse falta, de determinados recursos do inglês 

dominante. 

Todos nós, com maior ou menor habilidade, falamos várias línguas, ou dialetos, 

dentro da, digamos, língua-mãe. Falamos língua de criança, língua chula, língua de 

solenidade. Podemos não chegar a falar todas as muitas línguas à disposição, mas geralmente 

as entendemos, como, por exemplo, quando ouvimos um caipira. Essas línguas, em padrões 

de variedade quase infinita, são todas legítimas, não são "erradas", pois, em rigor, nenhuma 

língua que funcione realmente como tal é "errada". E, muitas vezes, ao falarmos "certo", 

estamos na realidade falando inadequadamente, como um orador que, num comício no 

Mercado de Itaparica, se esbaldasse em proparoxítonas, polissílabos e mesóclises. Eu mesmo 

falo itapariquês de Mercado razoavelmente bem e alguns entre vocês, se me ouvissem lá, 

talvez tivessem dificuldade em entender algo que eu dissesse, por exemplo, a meu amigo 

Xepa. 

Cientificamente, a neutralidade quanto a línguas, dialetos ou usos subsiste. Mas não 

socialmente, e é isso o que me parece ainda estar sendo discutido em torno da propalada 

aceitação, pelo MEC, de erros de português. "Erro de português" é uma expressão que 
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desagrada ao linguista, porque ele não vê o fenômeno sob essa ótica. No entanto, é assim 

que o enxerga o público, mesmo o analfabeto, que aprende pelo ouvido a distinguir o certo 

do errado. Isto porque sempre se entendeu no Brasil que ensinar português é ensinar a norma 

culta, que, durante muito tempo, foi até mesmo ditada pelos usos de Portugal. 

Quer se queira quer não - e há séculos de formação por trás disso -, a norma culta é 

tida como a correta e a única que representa verdadeiramente nossa língua. Sua violação é 

tolerada em manifestações literárias e artísticas de modo geral - e, assim mesmo, funciona 

mais quando o intuito é obter efeitos cômicos, ou "folclóricos", com essa violação. As 

pessoas costumam observar a adesão à norma culta no que ouvem e leem. Falar e escrever 

de acordo com ela é socialmente muito valorizado e resulta num poder de que a maioria não 

se sente boa detentora e ao qual todos aspiram. Não é questão linguística, é questão política. 

Não se trata de dizer aos que desconhecem a norma culta que a fala deles tem a mesma 

legitimidade, porque não adianta, não "cola" na sociedade. Trata-se de ensinar a esse 

praticante o pleno domínio da norma culta, a qual, mesmo tendo que absorver mudanças, 

nunca abdicará de sua hegemonia e é a de que ele vai precisar para subir na vida. 

Advertir contra o preconceito sofrido por quem "fala errado" também não adianta 

nada, diante da força onipresente da norma culta. (Aliás, no Brasil estamos sempre à frente 

e agora legislamos sobre preconceitos e tornamos ilegal ter preconceitos, quando isto é 

praticamente impossível, pois o possível é apenas tornar ilegal a manifestação do 

preconceito.) A fala é dos mais importantes recursos para o que se poderia chamar de 

reconhecimento social da pessoa. Vendo alguém pela primeira vez, fazemos, 

conscientemente ou não, um julgamento automático. Aprontamos uma ficha mental, 

avaliamos a roupa, a idade, o estado dos dentes e, inevitavelmente, a fala, através da qual é 

frequentemente possível saber a origem e a extração social de um interlocutor eventual. A 

norma culta, a dominante, a que é ensinada como correta, mostra sua cara imediatamente e 

se reflete logo na maneira pela qual o sujeito é percebido e tratado. Ferreira Gullar tem razão, 

a crase não foi feita para humilhar ninguém. Mas humilha o tempo todo. E agora, pensando 

aqui nessa tirania da norma culta, fico imaginando se ela não é empregada com esse fim, por 

certos fiscais dogmáticos. Não devia ser, porque, afinal, ela é necessária para preservar e 

aprimorar a precisão da linguagem científica e filosófica, para refinar a linguagem emocional 

e descritiva, para conservar a índole da língua, sua identidade e, consequentemente, sua 

originalidade. Ao contrário do que entendi de certas opiniões que li sobre o assunto, a norma 

culta não tem nada de elitista, é ou devia ser patrimônio e orgulho comuns a todos. Elitismo 

é deixá-la ao alcance de poucos, como tem sido nossa política.  

 

 

RIBEIRO,  João Ubaldo.  Observações de um usuário In: O globo.  29 de maio de 2011. Disponível 

em: < http://acervo.oglobo.globo.com/busca/?tipoConteudo=pagina&ordenacaoData=relevância 

&allwords=ubaldo+usu%C3%A1rio&anyword=&noword=&exactword=&decadaSelecionada= 

2010&anoSelecionado=2011>. Acesso em 10 jun 2015. 
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Anexo 9 

Folha de S. Paulo – 06 de junho de 2011 

 

Última flor do laço 

Ricardo Semler 

 

Exigir o domínio da língua culta, desenvolvida por, e para, as elites, é fator 

formador de castas 

 

NA EXPOSIÇÃO "6 Bilhões de Outros", no Masp, em São Paulo, há o depoimento 

de um soldado americano, que passou semanas conversando com dois afegãos, pai e filho -

sem idioma comum, mas com alta compreensão mútua. 

Na moral -sabe q tem dicionário irado com essas parada aí neles- demorô! "Irado" e 

"demorô" constam do Caldas Aulete. E tá prvdo q n prcsa de tds as ltrs pa entdr qq frse. 

Conclui-se que a questão antropológica de comunicação não está em jogo quando 

um livro, como o "Por uma vida melhor", é assediado pelo patrulhamento multi-ideológico.  

Evanildo Bechara, da embolorada ABL, defende, na "Veja", que a norma culta da 

língua continue cobrando pedágio de acesso ao mundo superior. Sem dúvida, negar o 

aprendizado da língua culta é inaceitável. 

Caberia só discutir o que é suficiente. 

Convém lembrar que a quantidade de unidades lexicais do português demandaria o 

aprendizado de 350 delas por dia letivo, por cinco anos -são 350 mil no total! 

Por outro lado, exigir o domínio da língua culta, desenvolvida a esse alto nível por, 

e para, as elites, é fator formador de castas. É assim na Inglaterra, onde o "Queen's English" 

é ensinado nos internatos, na Alemanha, com seu "Hoch Deutsch" e, naturalmente, na Índia, 

onde só os brâmanes "falam direito". 

É só observar como os médicos se protegem com um linguajar intransponível, os 

advogados começam frases com "priscas eras" e os engenheiros falam em "senoidal" para 

descrever um arco. Ninguém penetra nesses clubinhos sem passar na prova de 

compatibilidade tribal - e tem elitismo sim. 

Li o livro aprovado pelo MEC e o achei bom-que exista e seja distribuído. Os alunos 

contemporâneos têm que discutir como se faz a adaptação de uma linguagem para que seja 

acessível e democrática, como os EUA fizeram com o inglês, que tem apenas 25 mil palavras 

cotidianamente usadas, contra 49 mil empregadas na Inglaterra. 

O livro "Por uma vida melhor" aceita a concordância "errada", mas defende a norma 

culta e explica que o significado é compreensível mesmo com "equívocos". 

Se nóis falemo errado, não é só questão de exigir melhores professores e 

policiamento intelectual; é também preciso reduzir as regras e as complicações para 

flexibilizar a língua. Isso permitiria maior acesso às profissões, bem como ascensão social, 

sem o preconceito do uso da linguagem exata. 
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Em vez de ficar em mãos de eruditos empoeirados, as novas normas linguísticas 

deveriam ser editadas por comissões paritárias do país. 

Nada impede que os interessados continuem levando as preciosidades a patamares 

olímpicos, como forma de arte ou mesmo por masturbação mental. 

O Mussolini era torcedor da Lazio, que é a região da Itália de onde saiu a última flor 

do latim a que o Bilac se refere, o português. 

Como sabemos desde Mussolini e Stálin, sabedoria e norma culta não têm quase nada 

em comum. Isso seria bem lembrado nos chás das academias de vosmecês. 

 

 

SEMLER, Ricardo. Última flor do laço. In: Folha de S. Paulo. 06 de junho de 2011. 

Disponível em: < www1.folha.uol.com.br/fsp/saber/sb0606201102.htm>  Acesso em 10 

jun. 2015. 
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Anexo 10 

O Gigolô das palavras 

Luís Fernando Veríssimo 

 

 

Quatro ou cinco grupos de alunos do Farroupilha estiveram lá em casa numa missão 

designada por seu professor de Português: saber se eu considerava o estudo da Gramática 

indispensável para aprender e usar nossa ou qualquer língua. Cada grupo portava seu 

gravador cassete, certamente o instrumento vital da pedagogia moderna, e andava 

arrecadando opiniões. Suspeitei, de saída, que o tal professor lia esta coluna, se descabelava 

diariamente com as suas afrontas às leis da língua, e aproveitava aquela oportunidade para 

me desmascarar. Já estava até preparando, às pressas, minha defesa (“Culpa da revisão! 

Culpa da revisão!”). Mas os alunos desfizeram o equívoco antes que ele se criasse. Eles 

mesmos tinham escolhido os nomes a serem entrevistados. Vocês têm certeza que não 

pegaram o Veríssimo errado? Não. Então vamos em frente. 

Respondi que a linguagem, qualquer linguagem, é um meio de comunicação e que 

deve ser julgada exclusivamente como tal. Respeitadas algumas regras básicas da Gramática, 

para evitar os vexames mais gritantes, as outras são dispensáveis. A sintaxe é uma questão 

de uso, não de princípios. Escrever bem é escrever claro, não necessariamente certo. Por 

exemplo: dizer “escrever claro” não é certo, mas é claro, certo? O importante é comunicar. 

(E quando possível surpreender, iluminar, divertir, comover... Mas aí entramos na área do 

talento, que também não tem nada a ver com a Gramática). A Gramática é o esqueleto da 

língua. Só predomina nas línguas mortas, e aí é de interesse restrito a necrólogos e 

professores de Latim, gente em geral pouco comunicativa. Aquela sombria gravidade que a 

gente nota nas fotografias em grupo dos membros da Academia Brasileira de Letras é de 

reprovação pelo Português ainda estar vivo. Eles só estão esperando, fardados, que o 

Português morra para poderem carregar o caixão e escrever sua autópsia definitiva. É o 

esqueleto que nos traz de pé, certo, mas ele não informa nada, assim como a Gramática é a 

estrutura da língua que sozinha não diz nada, não tem futuro. As múmias conversam entre si 

em Gramática pura. 

Claro que eu não disse tudo isso para meus entrevistadores. E adverti que minha 

implicância com a Gramática na certa se devia à minha pouca intimidade com ela. Sempre 

fui péssimo em Português. Mas – isto eu disse – vejam vocês, a intimidade com a Gramática 

é tão dispensável que eu ganho a vida escrevendo, apesar da minha total inocência na 

matéria. Sou um gigolô das palavras. Vivo às suas custas. E tenho com elas a exemplar 

conduta de um cáften profissional. Abuso delas. Só uso as que eu conheço, as desconhecidas 

são perigosas e potencialmente traiçoeiras. Exijo submissão. Não raro, peço delas flexões 

inomináveis para satisfazer um gosto passageiro. Maltrato-as, sem dúvida. E jamais me 

deixo dominar por elas. As palavras, afinal, vivem na boca do povo. São faladíssimas. 

Algumas são de baixíssimo calão. Não merecem o mínimo respeito. 

Um escritor que passasse a respeitar a intimidade gramatical das suas palavras seria 

tão ineficiente quanto um gigolô que se apaixonasse pelo seu plantel. Acabaria tratando-as 
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com a deferência de um namorado ou com a tediosa formalidade de um marido. A palavra 

seria a sua patroa! Com que cuidados, com que temores e obséquios ele consentiria em sair 

com elas em público, alvo da impiedosa atenção de lexicógrafos, etimologistas e colegas. 

Acabaria impotente, incapaz de uma conjunção. A Gramática precisa apanhar todos os dias 

para saber quem é que manda. 

 

 

Disponível em: http://portugues.camerapro.com.br/redacao-5-defeitos-de-um-texto/. 

Acesso em 20 dez. 2015. 

 


