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“A linguagem, dom que não se pode perder, nos singulariza como 
indivíduos; como diz Lacan, o sujeito se constitui através da trama 
da linguagem e graças a ela. A identidade é uma construção 
infindável, do mesmo modo que a linguagem é uma operação 
infindável e que está continuamente em perpétua renovação. Bem 
próprio e inalienável, a linguagem é também uma referência 
necessária para plasmar e sustentar, não só a própria 
individualidade, mas também a do grupo.” (Ivone Bordelois) 
 
 
 
“O caminho percorrido por cada língua contém suas 
idiossincrasias, mas acabamos por ter em cada uma delas esta 
segunda solução: as normas ortográficas. Suas constituições  
revelam um maior ou menor predomínio da tradição (etimologia, 
manutenção de formas arcaicas) ou da tentativa de reproduzir 
uma pronúncia idealizada. Mas, sempre as soluções encontradas 
terão sido opções, soluções arbitradas que se transformaram em 
convenção, em lei.” (Artur Gomes de Morais) 
 
 
 
 
"O saber quando não humaniza deprava. Refina o crime e torna 
mais degradante a covardia". (Mikhail Bakunin)  
 

 
 
 
 
 
 

  



 
RESUMO 

 
 

 
 
 
 
 
A presente tese apresenta uma proposta de ensino de língua portuguesa para 

alunos do Programa Nacional de Integração da Educação Básica com a Educação 

Profissional na Modalidade de Educação de Jovens e Adultos (PROEJA), baseada 

na metodologia Molar de abordagem de textos gramaticais do Prof. Dr. Maurício da 

Silva. A metodologia foi aplicada ao estudo das regras de emprego do hífen 

explicitadas no texto das Bases XV e XVI do Acordo Ortográfico da Língua 

Portuguesa de 1990, tendo em vista a grande importância do assunto em razão da 

entrada em vigor do Acordo em 2016 e a grande dificuldade de apreensão das 

referidas regras, bem como das convenções ortográficas em geral, manifestada 

pelos discentes da referida modalidade de ensino. A proposta criada e descrita nesta 

tese apoiou-se, também, na utilização da teoria de Gêneros Textuais como forma de 

mediar a transposição didática dos pressupostos teóricos. Assim sendo, apresenta-

se aqui a criação de um material didático em que se corporificou essa transposição 

para textos dos gêneros bula, propaganda e cápsulas hifênicas.  

 

palavras-chave: PROEJA - Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa (1990) - 

Metodologia Molar - Gêneros Textuais - Material didático  - Bula - Propaganda - 

Cápsulas Hifênicas. 

 
 
 
 
 
 
 
 

  



 
 

ABSTRACT 

 
 
 

 
 
 
This thesis presents a proposal on Portuguese language teaching to students of the National 

Elementary Education Integration Program with Vocational Education in the Youth and Adult 

Education Mode (PROEJA) based on the Molar methodology approach to grammatical texts 

by Dr. Mauricio da Silva. The methodology was applied to the study of the rules on the use of 

the hyphen explained in the Bases XV and XVI of the 1990 Portuguese Language 

Orthographic Agreement, due to the great importance of the subject, which will come into 

effect in 2016, and the great difficulties in apprehension of those rules, as well as spelling 

conventions in general, shown by students of the aforementioned mode of education. The 

proposal created and described in this thesis was supported by the Genre theory as a way to 

mediate the didactic transposition of the theoretical assumptions. Therefore, this paper 

presents the creation of pedagogical material that embodied this transposition to texts of CMI 

(Consumer Medicine Information) leaflets, advertising and hyphenic capsules. 

 

Keywords: PROEJA - Portuguese Language Spelling Agreement (1990) - Molar 

Methodology – Genre Theory - Educational material – CMI leaflets - Advertising – Hyphenic 

Capsules. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 Partidas e chegadas 

 
 “Como professor devo saber que sem a curiosidade que me move, 
que me inquieta, que me insere na busca, não aprendo nem ensino.” 
(Paulo Freire) 

 

Em nossa prática docente, ao longo dos últimos vinte e dois anos, sempre na 

Educação Pública, nos caracterizamos pela extrema inquietação frente às 

metodologias de ensino. Por isso, dentre outras estratégias, nunca buscamos nos 

fixar nessa ou naquela série, para evitar a “rotinização" das práticas docentes e, toda 

vez que possível, nos engajamos em experiências inovadoras e experimentais de 

organização curricular. No Colégio Pedro II (CPII), instituição em que atuamos desde 

1994, tivemos oportunidade de participar de Projetos como o de turmas de 

aceleração de conteúdos e o de turmas de dependência, sempre na busca de algo 

que continuasse alimentando nossa inquietação. 

Atualmente, temos nos dedicado à docência no segmento de Ensino Médio 

Profissionalizante para Jovens e Adultos. De modo voluntário, abraçamos o trabalho 

árduo de repensar uma escola com tradição secular para que o ingresso desse 

público, tão esquecido ao longo dos anos pelas políticas públicas de Educação, não 

fosse mais uma frustrante experiência inclusiva sem o necessário envolvimento 

institucional e pedagógico.  

O desafio que essa experiência tem trazido é também o de pensar a prática 

docente não mais da perspectiva do vir a ser, do sujeito em formação, com a qual de 

certa forma nos acostumamos ao trabalhar com alunos cuja faixa etária está dentro 

do usual. O aluno de EJA traz consigo uma história mais longa de vida, traz crenças 

e percepções de mundo muitas vezes consolidadas, mas por outro lado traz também 

anseios para o aqui e agora. Estes anseios, justos e justificáveis, ao mesmo tempo 

em que nos estimulam, exigem de nós um esforço cada vez maior para buscar 

respostas a novas perguntas ou perguntas novas a velhas respostas.  

 

Em sua maioria, a EJA reúne alunos pertencentes a grupos sociais 
de baixo poder econômico, portadores de uma linguagem própria, 
conhecimento e experiências que expressam a sua realidade social e 
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a de seu grupo. Possuidores de culturas e múltiplos saberes, 
diariamente aprendem a sobreviver num mundo regido pelo valor da 
escrita, em que a escolarização é interpretada como um caminho que 
pode proporcionar independência e inclusão social. Conhecem bem 
o valor da escrita, muito mais do que os sujeitos escolarizados, pois 
diariamente pagam o preço da falta de escolarização e do 
conhecimento escolar; sabem que o conhecimento, em qualquer 
idade, é fundamental para a qualidade de vida e para o exercício da 
cidadania. (BARROS, 2013)1  

 

Assim, tendo em vista esse cenário, nos colocamos novamente na 

perspectiva de aprendizes, ingressando na Pós-Graduação em Estudos de 

Linguagem, menos para buscar certezas e soluções do que para formular as 

questões mais identificadas com as demandas que se nos apresentavam. O 

presente trabalho é fruto desse questionamento e, antes de ser uma foto da 

chegada em alguma estação final, é, sobretudo, um álbum desse caminho em que 

chegar e partir “são só dois lados da mesma viagem”2. 

 

1.2  Ensino de língua materna para jovens e adultos: contexto de sua 

aplicação no Pedro II 

 

Agora, passaremos a falar de alguns aspectos caracterizadores do Colégio 

Pedro II que, como já dissemos anteriormente, é a instituição em que atuamos 

desde 1994. O Pedro II, educandário com 172 anos, recebe alunos por sorteio 

desde o pré-escolar até o 1º Ciclo do Ensino Fundamental e concursados, do 2º 

Ciclo do Ensino Fundamental até o Ensino Médio. Todos os anos, milhares de 

crianças em idade escolar se candidatam a uma das disputadas vagas. Sobre esse 

perfil discente, a instituição aplica sua metodologia de ensino que pode ser 

considerada “tradicional”, baseada em uma extensa grade curricular e uma carga 

horária que excede em muito as 800 horas preconizadas na Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação (LDB). A sua qualidade é, não obstante, reconhecida 

                                                             
1
 BARROS, Flávia Regina de Barros. Relação entre práticas pedagógicas e práticas de letramento em EJA. In: 

LEITE, Sérgio Antônio da Silva.(org). Afetividade e letramento na educação de jovens e adultos. São Paulo, 
Cortez, 2013. 
2 Trecho da música “Encontros e despedidas” de Milton Nascimento e Fernando Brant. NASCIMENTO, Milton. 
Intérprete: Milton Nascimento. Brasil, Barclay, 1985. 
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nacionalmente, tendo sido o segundo colocado no Índice de Desenvolvimento da 

Educação Brasileira IDEB/2009 dentre os colégios do Brasil inteiro. 

No ano de 2007, o CPII passou a fazer parte do Programa de Integração da 

Educação Profissional ao Ensino Médio na Modalidade de Educação de Jovens e 

Adultos (PROEJA), instituído pelo MEC, por meio do Decreto 5840, de 2006. Abriu-

se, então, para nós uma nova possibilidade de experiência inovadora e instigante e, 

desde então, vimos nos dedicando também a esse segmento de ensino. 

Entretanto, a modalidade de Educação de Jovens e Adultos, no Brasil, tem 

um longo histórico marcado por descontinuidades e retomadas que não chegam a 

corporificar uma política mais consistente para esse segmento. Prova disso, são os 

números divulgados pelo IBGE, ainda alarmantes, que nos dão conta de que, em 

2009, 14,8% dos jovens entre 15 e 17 anos estavam fora da escola. Na faixa dos 18 

aos 24 anos, esse número subia para 68%. Isso sem contar os 14,1 milhões de 

brasileiros analfabetos existentes ainda hoje no Brasil, segundo dados da Pesquisa 

Nacional por Amostragem de Domicílios  (PNAD de 2009).  

Esse quadro, resultante da ineficiência dos governos das três esferas em 

articular políticas integradas de Educação para Jovens e Adultos, se reflete no perfil 

do alunado que temos recebido em nossas turmas de PROEJA, no CPII.  O próprio 

MEC, em seu documento base para o segmento, assim o define: 

 

(...) sujeitos marginais ao sistema, com atributos sempre acentuados 
em consequência de alguns fatores adicionais como raça/etnia, cor, 
gênero, entre outros. Negros, quilombolas, mulheres, indígenas, 
camponeses, ribeirinhos, pescadores, jovens, idosos, subempregados, 
desempregados, trabalhadores informais são emblemáticos 
representantes das múltiplas apartações que a sociedade brasileira, 
excludente, promove para grande parte da população desfavorecida 
econômica, social e culturalmente.  (MEC, 2007:11) 

 

Para que se tenha uma ideia da natureza ímpar do corpo discente do 

PROEJA, em relação ao do Ensino Médio Regular do Pedro II, reproduzimos, a 

seguir, alguns dados fornecidos pelo Setor de Supervisão e Orientação Pedagógica, 

retirados de uma pesquisa socioeconômica feita com a primeira turma que ingressou 

em 2008. 

Dos 32 alunos matriculados (14 mulheres e 18 homens), 22 estavam na faixa 

etária de 17 a 35 anos e 10 estavam na faixa ente 36 e 60 anos. Havia 7 
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desempregados e os demais exerciam funções como acompanhante de idoso, 

garçom, estoquista, entre outras. Metade tinha renda mensal inferior a dois salários 

mínimos.  

Quanto ao processo de escolarização, metade afirmou ter interrompido os 

estudos ao longo do Ensino Fundamental e todos afirmaram que o motivo que os fez 

abandonar a escola foi a necessidade de trabalhar. Dezenove deles já repetiram 

alguma série anteriormente. Quase 70% dos alunos disseram ter cursado a 

Educação Básica em escolas públicas municipais ou estaduais. Dentre as disciplinas 

apontadas como aquelas em que tiveram mais dificuldade no 1º Segmento do 

Fundamental (do 1ª ao 5º ano), Português e Matemática foram apontadas por 15 

alunos. No segundo Segmento (do 6º ao 9º ano), 19 apontaram as mesmas 

disciplinas como as mais difíceis. 

Por essa pequena amostragem, se pode vislumbrar o grande desafio que tem 

sido ministrar aulas de Língua Portuguesa e Literaturas de Língua Portuguesa nas 

turmas do PROEJA/ CPII. E esse desafio, do qual não nos furtamos pela nossa 

natureza pedagogicamente inquieta, tem se tornado o objeto de uma busca 

incessante por uma didática de ensino de língua materna que não seja uma 

simplificação do que se faz nas turmas regulares, com alunos na faixa etária 

adequada à série, cuja única “função” social é estudar. 

Junta-se  às adversidades delineadas anteriormente o fato de que o Ensino 

Médio para Jovens e Adultos é, por força de lei, profissionalizante, administrado no 

período noturno, com uma carga horária reduzida em relação aos cursos diurnos. Na 

grade curricular, disciplinas de conteúdo nuclear, como Português e Matemática, 

têm de dividir espaço com disciplinas profissionalizantes, o que acarreta um 

decréscimo de horas-aula para aquelas. Entretanto, o currículo do Ensino Médio 

contempla, em Língua Portuguesa, diversos conteúdos que abrangem três 

componentes basilares: gramática normativa, literatura/leitura e produção de texto. 

Nesses sete últimos anos, o Departamento de Língua Portuguesa e 

Literaturas de Língua Portuguesa do Pedro II, instância pedagógica de que 

participamos e a que nos subordinamos, tem buscado criar uma proposta curricular 

específica às turmas de PROEJA, que considere toda a problemática delineada 

anteriormente. Entretanto, há muito pouco referencial teórico-prático a nossa 

disposição. Boa parte da bibliografia e das experiências metodológicas no campo de 

ensino dos três componentes basilares da disciplina Português para Jovens e 
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Adultos se refere à alfabetização ou, quando muito, ao 1º Segmento do 

Fundamental. E mesmo esse material se reporta muito mais ao recorte teórico a ser 

abordado com esses alunos do que propriamente à sistematização de práticas que 

traduzam essa abordagem. Ou seja: a discussão ainda não avançou de “O que 

fazer” para “Como fazer”. 

O documento base do MEC sobre o PROEJA define princípios norteadores da 

criação do Projeto Político Pedagógico para o segmento, por parte das escolas 

integrantes da Rede Federal, mas não há recomendações específicas sobre a 

organização curricular por disciplina.  A única Proposta Curricular para a Educação 

de Jovens e Adultos (RIBEIRO, 2001) específica para Língua Portuguesa de que se 

dispõe abrange apenas o 2º Segmento do Ensino Fundamental. 

No âmbito departamental, temos, ao longo desses seis anos, constatado a 

necessidade imperiosa de priorizar a leitura e interpretação de textos de variados 

gêneros e tipos. Isso tem sido o que orienta nossas atividades nas turmas de 

Educação de Jovens e Adultos. No entanto, após termos fechado um ciclo com a 

formatura das primeiras turmas que ingressaram, é preciso avançar um pouco mais 

no sentido de integrar a abordagem dos aspectos gramaticais ao trabalho com os 

textos e dar-lhes significância e produtividade na formação de leitores/produtores. 

Nessa perspectiva, situa-se nossa proposta de investigação: como criar uma 

metodologia capaz de integrar o trabalho de leitura ao desvelamento das estruturas 

da língua responsáveis por produzir os sentidos do texto? Como tornar a 

descrição/prescrição gramatical mais “palatável” e ao mesmo tempo produtiva em 

sua interface com a leitura/produção de textos a um público com as características e 

as necessidades do aluno do PROEJA?  

A característica inclusiva do PROEJA torna vital a procura de um fazer 

pedagógico que não imponha uma derrota a esses sujeitos que chegam ao curso 

com histórias pregressas de fracasso, evasão e inadequação ao sistema escolar. A 

metodologia para o ensino de língua materna a esses alunos precisa ser mais do 

que uma adaptação das práticas já existentes, ou pior, uma simplificação grosseira, 

que lhes negue uma educação cidadã.  
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1.3  A docência no PROEJA : em busca de um caminho. 

 

“Não sei de quase nada, mas desconfio de muita coisa.” (Guimarães 
Rosa) 

 

Foram abertas turmas de Proeja, inicialmente, apenas com habilitação 

Técnica em Montagem e Manutenção de Microcomputadores. Mais tarde, surgiram 

os cursos de Mecânica Automotiva, em convênio com o Cefet-RJ, e Administração. 

É importante ressaltar que, como observou NEVES (2013), em dissertação que se 

debruçou sobre a questão da formação dos docentes ligados ao Programa no CPII, 

o Colégio nunca antes tivera qualquer experiência com Educação de Jovens e 

Adultos. Em relação à Educação Profissional, no passado algumas tímidas 

tentativas foram registradas como os cursos de Informática e Eletrônica nas décadas 

de 1980-90. 

Decorrentes dessas peculiaridades surgem algumas das principais 

dificuldades enfrentadas no desenvolvimento dos planejamentos pedagógicos. Se 

no restante da Rede Federal o desafio é integrar a formação profissional à geral, 

tendo como público-alvo os jovens e adultos, no Pedro II, é preciso integrar à 

formação propedêutica a preparação instrumental e técnica para o público jovem e 

adulto, um desconhecido até então. A integração que, aliás, é um conceito caro à 

concepção de Educação Profissional professada nos documentos oficiais do MEC, a 

partir de 2006, é desde sempre bastante dificultada pela estrutura fragmentada do 

CPII.3 

Assim, no 1º semestre de 2007, com algum atraso frente ao planejamento 

oficial, começaram a funcionar as primeiras turmas. Não houve discussão prévia do 

Projeto Político Pedagógico para o segmento e, segundo NEVES (2013), a Pró-

Reitoria de Ensino não informou sobre a existência desse documento até o 

momento. Como a estrutura acadêmica do Colégio conta com Departamentos por 

                                                             
3
 A estrutura administrativa e pedagógica do Colégio comporta várias divisões, como a de Departamentos 

pedagógicos e de equipes de dias ímpares e pares. Assim, docentes dos dias pares só têm oportunidade de 
estar junto aos colegas dos dias ímpares em Conselhos de Classe ou reuniões convocadas para as equipes por 
série.  
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disciplinas, coube a estes organizar seus programas de acordo com a carga horária 

do curso, baseados na grade curricular apresentada pela Direção-Geral4.   

A fim de construir uma proposta de ensino de língua portuguesa específica 

para Jovens e Adultos na Modalidade Ensino Médio Profissionalizante, diversos 

pressupostos teóricos precisaram ser observados. Por isso, o Departamento de 

Português e Literaturas de Língua Portuguesa constituiu um grupo formado, 

sobretudo, por docentes que trabalham em regime de Dedicação Exclusiva, do qual 

tomamos parte.  

Ao reconhecermos ser essa modalidade aquela em que o professor precisa 

lidar com a heterogeneidade na constituição das turmas de forma mais latente, 

consideramos o conceito de que os alunos de EJA são sujeitos marginalizados pelo 

sistema, seja econômico, seja social, seja educacional. A escola brasileira 

tradicionalmente tem priorizado o ensino de uma variante, considerada padrão, que 

representa o ideal das classes dominantes, em detrimento das demais. Essa opção 

tem levado ao cerceamento do discurso dos que estão à margem e atrelado, muitas 

vezes, o fracasso escolar ao fracasso linguístico Nesse sentido teve muito a 

contribuir a Sociolinguística, o estudo sistemático das variantes não padrão e o 

reconhecimento da diversidade linguística como característica fundamental à 

vitalidade da língua. 

Sob a perspectiva de tratamento da linguagem como fenômeno social e, 

portanto, determinado pela cadeia de inter-relações que se estabelece entre 

falantes, se fez necessário o estudo dos Gêneros discursivos, pois segundo Dionísio 

e Bezerra (2003): 

 

(...) pode ter consequência positiva nas aulas de Português, pois leva 
em conta seus usos e funções numa situação comunicativa. Com 
isso, as aulas podem deixar de ter um caráter dogmático e/ou 
fossilizado, pois a língua a ser estudada se constitui de formas 
diferentes e específicas em cada situação (...). 

 

Ainda sob a visão interacionista e sociopragmática da língua e suas múltiplas 

interfaces, o conceito de letramento surge em subsídio à metodologia que quisemos 

                                                             
4 À época, a organização do Colégio previa um Diretor-Geral. Atualmente, após o alinhamento do Pedro II na 
legislação dos IFET (Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia), o cargo foi substituído pelo de 
Reitor. 
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estabelecer, visto que “Qualquer contexto social ou cultural que envolva a leitura 

e/ou a escrita é um evento de letramento” (DIONÍSIO e BEZERRA 2003). 

A proposição de um ensino de língua voltado ao desenvolvimento da 

competência comunicativa, segundo BAGNO (2002) tem: 

 

 “O objetivo de levar o aluno a adquirir um grau de letramento cada 
vez mais elevado, isto é, desenvolver nele um conjunto de 
habilidades e comportamentos de leitura e escrita que lhe permitam 
fazer o maior e mais eficiente uso possível das capacidades técnicas 
de ler e escrever.” 

 

No que toca a leitura e produção de textos, a Linguística Textual é hoje 

importante ferramenta para o entendimento do texto como “resultado parcial de 

nossa atividade comunicativa, que compreende processos, operações e estratégias 

que têm lugar na mente humana, e que são postos em ação em situações concretas 

de interação social”. (KOCH, 2008). 

Evoluindo da conceituação de texto como “unidade linguística” e, portanto, 

considerado de per si, a Linguística Textual incorpora hoje a esse conceito, novos 

aspectos, tais como a legitimidade social, a funcionalidade comunicativa, a 

intencionalidade, a gramaticalidade. Por tudo isso, sob seu escopo, cruzam-se 

muitas das teorias linguísticas recentemente surgidas como a Análise do Discurso 

ou a Teoria da Enunciação, às quais, sempre que se fizeram necessárias, serviram 

de embasamento ao nosso esboço programático. 

A abordagem sociointeracionista, no que tange ao estudo de aspectos 

gramaticais, apresenta-se em consonância com a base teórico-metodológica 

arrolada até aqui, a qual delineia a opção por um ensino de língua materna voltada 

ao desenvolvimento da competência comunicativa do educando. Reconhecendo que 

a linguagem é o lugar por excelência da interação entre sujeitos históricos, situados 

em um determinado lugar social, para o sociointeracionismo o falante não utiliza a 

língua como exteriorização do pensamento ou como veículo de transmissão de 

informações apenas, mas, sobretudo, como forma de agir, atuar, influenciar, ser 

influenciado. 

TRAVAGLIA (1996) formula uma proposta de ensino de gramática na qual 

desenvolver a competência comunicativa é o objetivo principal. Para tanto, baseia-se 

na crença de que um ensino produtivo, visando à aquisição de novas competências 
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linguísticas, pode e deve recorrer ao enfoque descritivo e prescritivo dos fenômenos 

gramaticais, desde que seu espaço seja redimensionado, frente ao vulto que 

adquirem no ensino tradicional de língua materna. 

 

 “Esses três tipos de abordagem do ensino da língua não são 
mutuamente excludentes e pudemos em nosso trabalho lançar mão 
de todos eles de acordo com nossos objetivos. Todavia tem sido 
consenso entre os estudiosos das questões ligadas ao ensino de 
língua materna que o ensino descritivo e o produtivo, sobretudo o 
segundo, são muito mais úteis para o aluno, mas que o prescritivo 
tem sido hipervalorizado (...), causando prejuízos na formação do 
aluno, em termos do conhecimento linguístico de que disporá em sua 
vida, sobretudo no que diz respeito à obtenção de uma competência 
comunicativa mais ampla, que é fundamental para viver melhor.” 
(TRAVAGLIA, 1996:40)” 

  

Portanto, não tencionávamos negar ao aluno de PROEJA o estudo da 

chamada “norma-padrão”, uma vez que se trata da variante de prestígio cujo 

domínio é, ainda hoje, importante balizador de inclusão social e acesso aos meios 

de cidadania plena. Tratava-se, na verdade, de torná-lo mais uma ferramenta para a 

reflexão da linguagem em seu funcionamento. 

Bagno (2002), ao discutir a questão do ensino de gramática, reconhece a 

dificuldade intrínseca de se coligir todas as variantes do português brasileiro em um 

só compêndio e aponta, como solução, a prática de “investigação-teorização sobre 

os fatos da língua e da linguagem”. Ao definir as etapas necessárias a essa 

construção de conhecimento linguístico por parte do falante/aluno, propõe como 

primeiro passo “a abordagem tradicional do fenômeno”, o que, segundo o autor, 

legitima o uso das gramáticas normativas, mesmo em um ensino produtivo. Em 

contrapartida, estabelece a necessidade imperiosa de que tal uso se dê sob a 

perspectiva de uma revisão crítica e de reformulação teórica. 

 

Diante disso, a sugestão que faço é usar, sim, esse material que já 
está à disposição, mas usá-lo de maneira crítica, como ponto de 
partida para uma conscientização dos alunos de que língua e 
linguagem são coisas muito mais ricas e fascinantes do que a velha 
descrição mecânica de conceitos (...) (BAGNO, 2002:69) 

 

Contudo, se analisarmos o perfil dos alunos de EJA, já exposto no início, uma 

dificuldade muito grande se interpõe à prática de reflexão sobre a língua/linguagem: 
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a decodificação da metalinguagem característica dos textos nas gramáticas 

normativas. Silva (2010) aponta a existência de outro obstáculo a transpor, qual seja 

o da “retenção” das informações pelo leitor/aluno.  

ILARI (2007) partilha dessa opinião ao ressaltar a importância de que, ao final 

do ensino médio, tenha adquirido um conhecimento sistemático de gramática, mas 

observa: 

 

“O problema é que só faz sentido sistematizar aquilo que já se 
conhece. Ora, em nossa escola, a “sistematização” começa na quinta 
série do ensino básico (ou mesmo antes) e continua, por inércia, até 
as vésperas do vestibular. (...) Deve haver alguma coisa de 
profundamente errado com essa aula sobre sujeito e predicado, se é 
necessário repeti-la tantas vezes. (ILARI, 2007:233-234)” 

 

Assim, ao considerarmos as especificidades do curso e do alunado, 

buscamos construir um programa cuja centralidade repousasse sobre o texto como 

desencadeador do processo de ensino-aprendizagem. Dessa centralidade, decorreu 

a seleção de gêneros textuais considerados mais apropriados, em virtude dos quais 

organizamos os conteúdos programáticos de descrição/reflexão/prescrição 

gramatical, bem como as atividades de produção de texto.  

Procuramos, então, selecionar temas que nos pareceram capazes de gerar 

interesse e agrupamos os textos de diferentes gêneros segundo esse aspecto para 

definirmos unidades ou sequências didático-pedagógicas. Assuntos como Trabalho, 

Ética, Ciência, Identidade Nacional foram escolhidos e guiaram a seleção de textos 

para compor as apostilas. 

Como exemplo, reproduzimos a seguir a relação de conteúdos programáticos 

do primeiro semestre para a 2ª série: 

 

 

Semestre 

 

 

h.a. 

 

Leitura (Gêneros de 

texto) 

 

 

Produção de textos 

 

Estrutura da língua e 

recursos para 

expressividade 

 

1
º
 

 

4 

 

 Textos literários 
(contos, 
romances, 
poemas); 

 

 Carta de jornal; 

 Resenha; 

 Resumo. 

 

 Organização 
sintagmática e 
seqüencial com 
constituintes 
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 Elementos da 
narrativa; 

 Denotação e 
conotação; 

 Figuras de 
linguagem; 

 Cartas de jornal; 

 Artigo científico; 

 Resenha; 

 Resumo. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

oracionais de valor 
substantivo 
(orações 
subordinadas 
substantivas);  

 Emprego dos 
pronomes clíticos 
átonos, na 
substituição dos 
complementos 
verbais; 

 Transitividade 
verbal. Alguns 
casos de regência; 

 Progressão 
textual: uso dos 
pronomes 
demonstrativos; 

 Elementos de 
coesão (referencial 
e vocabular); 

 A repetição como 
traço textual 
relevante; 

 Ambigüidade: 
superação ou 
reconhecimento de 
seu valor como 
estratégia 
discursiva. Alguns 
tipos: fonético, 
vocabular, 
sintático; 

 

 

   

1.4 O programa de Português no PROEJA: entre o desejável e o 

desejoso. 

 

“Aquele que deseja é, portanto, aquele que experimenta uma falta ou 
ausência.” (Ivone Bordelois) 
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Ao longo dos dois primeiros anos de aplicação da metodologia, ficaram 

evidentes os progressos feitos pelos alunos no sentido de um maior domínio da 

leitura, da escrita e até mesmo da desenvoltura na exposição oral de seus 

pensamentos. Diversos indícios do sucesso da metodologia se nos apresentaram 

como a escolha de textos de alunos para constarem em uma publicação anual da 

Folha Dirigida em parceria com o CPII, bem como em um concurso promovido pela 

Editora Companhia das Letras sobre Vinícius de Moraes. Além disso, aprovações 

em concursos públicos e em vestibulares nos demonstravam que o processo focado 

no letramento trazia bons resultados de forma geral. 

Entretanto, nossa prática docente, carregada sempre da salutar inquietude 

pedagógica, acabou por desenvolver uma escuta mais sensível às demandas do 

educando.  Não se tratava de um enfraquecimento em nossa convicção de que 

trilhávamos um caminho possível, entretanto a percepção do processo ensino-

aprendizagem, sobretudo com alunos adultos, não pode prescindir da escuta ao 

outro. Como diz Paulo Freire (1996): “O educador que escuta aprende a difícil lição 

de transformar seu discurso, às vezes necessário, ao aluno, em uma fala com ele.” 

Assim, embora estivéssemos empenhados em desenvolver a metodologia a 

que nos propusemos, também não nos passou despercebido o fato de que sempre 

éramos questionados quanto à ausência mais sistemática do ensino da “gramática”, 

entendida aqui como a gramática normativa, prescritiva. Melhor dizendo: os alunos 

não conseguiam identificar na forma como explorávamos os aspectos gramaticais - 

sempre vinculados à construção de gêneros textuais diversos - como sendo ensino 

sistemático de norma-padrão. 

Nesse ponto, é necessário entender um fenômeno que já há algum tempo 

vem ocupando os estudiosos da área da cognição e da Linguística: o papel das 

crenças e atitudes no aprendizado.  BARCELOS (2006), em um artigo que reflete 

acerca da mudança de crenças sobre ensino e aprendizado de línguas, assim as 

define: 

 

 [Crenças são] uma forma de pensamento, construções da realidade, 
maneiras de ver e perceber o mundo e seus fenômenos, co-
construídas em nossas experiências resultantes de um processo 
interativo de interpretação e (re)significação. Como tal, crenças são 
sociais (mas também individuais), dinâmicas, contextuais e 
paradoxais (BARCELOS, 2006, p.18). 
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Por um lado, há o discurso de que a escolarização é capaz de reverter o 

quadro de subalternidade profissional que os alunos costumam vivenciar; por outro, 

há o peso grande atribuído à familiarização com a linguagem socialmente 

prestigiada como índice de escolarização. No caso da disciplina Português, são 

muitas as crenças socialmente construídas cuja ação inibidora recai sobre os alunos 

do PROEJA.  BAGNO (1999) aponta algumas dessas crenças em seu livro “O 

preconceito linguístico”, tipificadas em oito diferentes “mitos”, dentre os quais 

destaco: “O certo é falar assim porque se escreve assim”; “É preciso saber 

gramática para falar e escrever bem”; “O domínio da norma culta é um instrumento 

de ascensão social”. 

O imaginário social, em parte endossado por práticas do ambiente escolar, 

reforça a suposta superioridade de uma determinada variante - a de prestígio - sobre 

outras. Por esse motivo, o aluno do PROEJA, egresso de um histórico de 

interrupções e fracassos em sua escolaridade, traz internalizada uma expectativa do 

que seja a aula de Português. Por isso, frente a uma abordagem menos centrada no 

ensino classificatório de formas descontextualizadas, não deixa de se sentir de certa 

forma alijado do acesso ao que julga ser - e não sem a corroboração de dados 

empíricos - uma espécie de valor social, o qual só a escola pode lhe fornecer.   

De fato, alguns autores como STUBBS (2002) reconhecem a relação entre 

ensino de língua e prestígio social: “(...) questões de língua, educação, currículo, 

prestígio cultural e poder social são inseparáveis, e (que) o campo da língua na 

educação exige não somente uma análise linguística, mas uma ampla análise 

histórica e cultural.”  

Para que se tenha ideia de como isso se manifesta entre os discentes, 

apresentamos alguns depoimentos de alunos, colhidos em uma rápida pesquisa de 

sondagem sem que eles se identificassem. Assim, para a pergunta “O que é saber 

português?”, obtivemos como respostas: 

 

“É muita coisa, não só saber ler, escrever. Para mim é entender, 
compreender, interpretar, elaborar. Para isso,no meu ponto de vista é 
preciso estudar bastante; uma pessoa que domina a língua que fala 
com certeza irá se sentir segura. Eu ,por exemplo, sempre que preciso 
escrever me sinto muito insegura.” (Discente 1) 
 
 
“É claro que é preciso estudar para ter um bom conhecimento da 
língua portuguesa e sua gramática, pois isso não apenas enriquecerá 
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o nosso vocabulário, mas também aumentará o nosso entendimento 
das palavras que usamos.” (Discente 2) 

 
“Pra mim, o bom uso do português tem sua hora em uma entrevista de 
emprego, pessoas importantes ou até mesmo fazer uma prova. 
(...) 
  Ultimamente estou conversando bastante com os novos amigos e 
com o mau português sendo corrigido às vezes e corrigindo também 
que já é de costume.” (Discente 3) 
 
 
“O português é uma língua difícil de se falar que exige cuidados. 
 É preciso falar bem, não errar nas pronúncias, se exige uma série de 
coisas importantes, como uma boa leitura (hábitos, disciplina), 
conhecimentos.”  (Discente 4) 

 

 

Em face dessa crença de que a escola pode oferecer o acesso à linguagem 

culta e de que essa linguagem culta está necessariamente associada no imaginário 

social às aulas de gramática, não pudemos nos abster dessa espécie de 

reivindicação de nossos alunos e tentamos conciliar o ensino produtivo com o 

prescritivo.  Não se tratou de abrir mão das importantes contribuições dos estudos 

linguísticos como os da Sociolinguística, aludidos anteriormente quando da 

formação do recorte programático. Mas foi necessário reconhecer que a escola é 

palco da tensão entre os saberes cientificamente produzidos e as crenças/mitos que 

constituem o senso comum. No entanto, essa constatação não ensejou, de nossa 

parte, um comportamento conformista de render-se a uma pretensa inexorabilidade 

desse panorama. Antes, serviu de impulso ao que culmina agora com o presente 

estudo. 

Assim, o reconhecimento do vigor do senso comum no ambiente escolar, 

antes de nos impedir de adotarmos práticas que o questionem, torna-se um 

imperativo a que busquemos formas de aliar a atitude científica característica do 

docente à busca por uma intermediação entre o nosso desejo e o desejo do 

educando que precisa em alguma medida ser respeitado. Nas palavras de 

BARROS(2013)5: 

 

“O adulto, como o aqui apresentado, não retorna à escola com a 
intenção de recuperar um tempo perdido ou para aprender algo que 

                                                             
5 op. cit. (cf. nota nº 1). 
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não aprendeu quando criança. O que ele busca é um aprendizado 
para as suas necessidades atuais.” 

 

 

1.5  A pesquisa  

 

“O meu fim evidente era atar as duas pontas da vida (...)” (Machado de 

Assis) 

  

Contribuir para a discussão de uma metodologia de ensino de português 

voltada para a criação de leitores/produtores autônomos e reflexivos tornou-se 

estímulo a que retornássemos à Universidade. Não para buscar respostas apenas 

as nossas inquietudes pedagógicas, mas para um reencontro com alguém muito 

importante para que nos tornássemos a docente que somos: o Professor Doutor 

Maurício da Silva.  Assim, era preciso que voltássemos ao começo, à pesquisa, pois 

não há docência sem pesquisa, como propõe Paulo Freire. Não para uma pesquisa 

que constituísse um fim em si mesmo, uma vez que se refletirá, muitas vezes, sobre 

o próprio fazer, pois como diz o mesmo Freire: 

 

“(...) a relação de conhecimento não termina no objeto, ou seja, a 
relação não é a do sujeito cognoscente (ou a do sujeito que conhece) 
com o objeto cognoscível (ou com o objeto que pode ser conhecido). 
Essa relação se prolonga a outro sujeito, sendo, no fundo, uma 
relação sujeito-objeto-sujeito, e não sujeito-objeto.” (FREIRE, 1996). 

 

 Assim, ingressamos no Doutorado com o objetivo de elaborar uma proposta 

de ensino que avançasse para o campo do “Como fazer”, sem perder de vista o “O 

que fazer” e, sobretudo, o “Para quem fazer?”.  Nossa proposição inicial era a de 

construir uma nova organização de conteúdos gramaticais de forma mais integrada 

ao trabalho de leitura e compreensão de textos que já vínhamos desenvolvendo com 

bons resultados. Percebíamos que, por mais que houvesse uma diretriz de abordar 

fenômenos gramaticais de forma contextualizada pelo estudo de textos de variados 

gêneros, em dado momento havia sempre uma descontinuidade entre esses 

diferentes domínios da disciplina. 
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A primeira questão em que nos esbarramos foi de ordem quantitativa: o 

quanto de conteúdos escolher para que pudéssemos esboçar um programa mínimo 

de gramática normativa? Começaríamos por fonética e fonologia? Por morfologia? 

Por sintaxe? Tudo nos pareceu muito vultoso para que pudéssemos alavancar o 

inicio com esse trabalho prescritivo. ANTUNES (2003), ao apresentar “princípios 

teóricos capazes de fundamentar um ensino da língua mais relevante e eficiente”, 

delimita o que deve ser a questão principal: “A questão que se coloca para o 

professor de português não é, portanto, como disse atrás, ‘ensinar ou não ensinar 

regras de gramática’. A questão maior é: que regras ensinar e em que perspectivas 

ensinar. “   

Em uma disciplina ministrada pelo Prof. Dr. Maurício da Silva, tivemos contato 

com a Metodologia Molar de abordagem de textos de gramática normativa realizado 

por ele (com ênfase nas mudanças propostas pelo Acordo Ortográfico da Língua 

Portuguesa -AOLP- de 1990). Essa metodologia tem como objetivos principais  

servir de guia ao aluno em uma leitura proficiente do texto gramatical, ajudá-lo a 

reter os conhecimentos e utilizá-los, sempre que preciso. Nasceu, então, nossa ideia 

de começarmos a elaboração de um programa de gramática normativa a partir do 

conteúdo proposto pelo AOLP. Pareceu-nos bastante pertinente tal proposta porque 

estaríamos trabalhando com questões supralineares dos vocábulos do português 

que devem ser grafados segundo as combinações silábico-diacríticas do uso padrão 

na maior parte dos gêneros textuais. A escrita como prática prestigiada de interação 

social traz sempre aos alunos do PROEJA a questão da ortografia como um dos 

elementos centrais no aprendizado de língua materna. 

Ao tratar de Letramento, SOARES (1992) reconhece “a ideia de que a escrita 

traz consequências sociais, culturais, políticas, econômicas, cognitivas, linguísticas, 

quer para o grupo social em que seja introduzida, quer para o indivíduo que aprenda 

a usá-la.” Esse peso social atribuído à escrita, não raro se manifesta como 

preocupação constante dos alunos do PROEJA, pois sendo eles trabalhadores 

adultos que desejam, sobretudo, ascensão social a partir de um aumento de 

escolaridade, a exposição a situações em que se exige a proficiência comunicativa é 

cada vez maior. SOARES, de forma enfática, afirma ser necessário a um projeto 

educacional ir além da simples alfabetização e oferecer condições ao 

desenvolvimento mais refinado das habilidades de escrita e leitura.  
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Embora SILVA (2010)6 reconheça que a Metodologia Molar, criada por ele, 

está ainda em estágio de amadurecimento, nela vislumbra um caminho facilitador da 

árdua tarefa de ler/entender os textos de gramáticas normativas. Nessa perspectiva, 

a presente investigação pode oferecer uma importante contribuição ao 

desenvolvimento do método, uma vez que propiciará experiências concretas de sua 

aplicação em um curso com as características do PROEJA.  

Decidido o conteúdo e a metodologia a serem contemplados, nos deparamos 

com uma subquestão: o grande número de bases (21 bases) presentes no acordo.  

A partir disso nos perguntamos: por onde encetar a feitura do nosso programa? Foi 

uma questão qualitativa que nos ajudou a fazer o recorte: a grande resistência às 

mudanças operadas no que se refere ao uso do hífen. Este diacrítico passou a ser 

considerado o grande vilão do Acordo e, embora suas regras de uso nunca tenham 

sido de fácil domínio pelo público em geral, a atual proposta pode mesmo ter 

provocado o adiamento da entrada em vigor da nova ortografia para 2016.  

Acoplando a nossa longa experiência pregressa com gêneros textuais ao 

nosso desejo de atender a demanda de nossos alunos que é, como já dissemos 

anteriormente, a de ter aulas de gramática normativa, o que pretendíamos nessa 

tese de doutorado era estudar a organização Molar, feita pelo Prof. Dr. Mauricio da 

Silva, para as regras de uso do hífen e preparar uma espécie de material 

paradidático que levasse essa teoria de forma palatável para os alunos da EJA.  

 Operamos o que KLEIMAN & SEPULVEDA (2012) chamam de transposição 

didática da teoria de SILVA ao contexto das aulas de Português para o PROEJA no 

CPII.  Ao apresentarem o resultado de uma metodologia aplicada de ensino de 

metalinguagem a alunos do Ensino Fundamental (6º a 9º ano) e de EJA, as autoras 

chamam a atenção também para o fato de que muitas vezes o ensino de 

nomenclaturas é feito sem levar em consideração aspectos do contexto social e 

cognitivo dos educandos. Para evitar essa dissociação entre objeto de estudo e o 

sujeito cognoscente, elaborarmos textos dos gêneros a propaganda e a bula como 

suporte para as regras do uso didático do hífen. Além deles, na tentativa de criar um 

contexto comunicativo, elaboramos as Cápsulas Hifênicas. Nossa escolha teve em 

                                                             
6 Atitude MOLAR X atitude MOLECULAR: duas formas de organizar conteúdos em geral.  Disponível em 
<www.profmauriciodasilva.pro.br> Acesso em 15 de set. 2010. 
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vista a seleção prévia de gêneros relacionados no programa da disciplina Português 

para o PROEJA.  

 Todos os recursos teórico-metodológicos que puderam se alinhar na 

construção dessa proposta de programa de ensino de língua portuguesa a jovens e 

adultos foram considerados e/ou utilizados quando necessário. Da mesma forma,  

conjugamos os polos objetivo e subjetivo na investigação desta tese. No polo 

objetivo, nos alicerçamos nas vozes alheias para adentrar na teoria hifênica e nos 

gêneros acima citados. No polo subjetivo, tivemos de escutar nossa própria voz para 

construir a bula, a propaganda e as cápsulas. Tivemos de mesclar as características 

da teoria hifênica e adaptá-las às características do gênero. Desse processo surgiu 

algo que, se não é original, se revelou (pelo menos era o que esperávamos) 

surpreendente.  

 As possibilidades não se encerram nesta investigação. Há muito mais de 

desejo do que de certeza nestas páginas, pois aqui apresentaremos  as escolhas 

que serviram de guia na construção daquilo que intentávamos. E, como lembra 

ROJO (2009), ao tratar dos objetos “ensináveis”:  

 

“Essas escolhas nunca serão neutras, nem impunes, pois o tempo 
escolar que tomo com um objeto de ensino não será dedicado a 
outro: cada escolha presentifica um dentre muitos outros perdidos. 
Mas nada em educação nunca é neutro e nossa tarefa é justamente 
a de fazer escolhas e encaminhamentos conscientes.” 
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2 POR UMA ABORDAGEM MOLAR DAS REGRAS DE USO DO HÍFEN 

 

“Em todas as coisas humanas, a extrema diversidade não deve 
mascarar a unidade, nem a unidade básica mascarar a diversidade: 
a diferença oculta a unidade, mas a unidade oculta a diferença.” 
(Edgar Morin) 

 

 

 O Acordo Ortográfico na berlinda  

  

 O Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa de 1990, desde sua assinatura 

pelos países que compõem a Comunidade de Países de Língua Portuguesa (CPLP), 

tem sido alvo de inúmeras objeções, tanto de um lado quanto de outro do Atlântico. 

Uma rápida pesquisa na rede mundial de computadores trará como resposta textos 

os mais variados (artigos, crônicas, reportagens, manifestos etc.) em que se podem 

ler duras críticas aos efeitos do tratado ou às motivações políticas e econômicas que 

lhe serviriam como justificativa.  

 Por outro lado, há vozes que se levantam em defesa do Acordo e apontam 

algumas inconsistências entre os argumentos utilizados por seus detratores. Em um 

artigo intitulado “A questão ortográfica e a Linguística como argumento”7, o estudioso 

português Rui Vieira Castro propõe uma tipologia com cinco modalidades de 

reações à proposta de unificação ortográfica, ainda na sua versão de 1986, que viria 

a ser reformulada e firmada pelos países  signatários em 1990. Para ele, as reações 

contrárias poderiam ser de natureza geopolítica, geocultural, ideológica e 

metodológica, além das de natureza linguística. 

 José Luís Fiorin, em artigo de 2008 (“E agora, Portugal?”)8, refere-se a quatro 

equívocos em que incorrem até mesmo especialistas da área de Linguagem quando 

se referem ao AOLP: tomar a unificação na ortografia como unificação da língua; 

considerar a unificação como uma Reforma pouco ousada que não suscitaria uma 

simplificação da ortografia; alegar que não houve de fato unificação, uma vez que 

em alguns casos são admitidas duas possibilidades de grafia; por último, 

                                                             
7
 CASTRO, Rui V.. A questão ortográfica e a linguística como argumento.  In: CASTRO, Ivo; DUARTE, Inês; LEIRIA, 

Isabel. A demanda da ortografia portuguesa. Comentário do Acordo Ortográfico de 1986 e subsídios para a 
compreensão da questão que se lhe seguiu. Lisboa: Edições João Sá da Costa, 1987. 
8 FIORIN, J. L. E agora, Portugal?. Língua Portuguesa, São Paulo, v. 28, p. 46 - 48, 01 fev. 2008. 
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desconsiderar a importância do Acordo para uma política linguística de difusão do 

idioma. 

 A mídia em geral tem contribuído para amplificar os discursos de rejeição ao 

AOLP e, como consequência disso, o Congresso Nacional resolveu alargar o prazo 

de adaptação e coexistência das regras novas e antigas.  Uma comissão no Senado 

promoveu audiências públicas das quais participaram entidades da sociedade civil e 

fala-se até mesmo em desfazer os acordos arduamente conquistados em benefício 

de uma proposta de simplificação da ortografia, com base fonética, defendida por 

um grupo liderado pelo Prof. Ernani Pimentel. Tal situação configura um horizonte 

nebuloso, uma vez que, na prática, a ortografia proposta nas Bases do Acordo de 

1990 já está em vigor como, por exemplo, em todo o material didático adquirido pelo 

Governo Federal, bem como na imprensa escrita, em documentos oficiais etc. 

  

2.1 O hífen como vilão do Acordo 

 

 As mudanças propostas no AOLP se deram fundamentalmente nas bases 

que tratam da acentuação gráfica e do uso do hífen. Historicamente o hífen tem sido 

visto como uma espécie de pedra intransponível no caminho da ortografia. A 

impressão que se tem é a de que ele é uma mera convenção ortográfica sem 

nenhuma razão de ser. Em muito têm colaborado os meios de comunicação para 

difundir essa impressão de não razoabilidade nas regras de uso desse diacrítico, 

compartilhada até mesmo por especialistas. Em uma reportagem na Revista 

Conhecimento Prático - Língua Portuguesa, o Prof. Chico Viana afirma: 

 

“Os critérios para o emprego do hífen nunca foram racionais, mas 
agora a situação piorou. É preciso examinar caso a caso, o que deixa 
o usuário da língua na dependência da memória (isso numa época 
em que o Ministério da Educação elege o Enem como forma geral de 
acesso à universidade justamente para diminuir a decoreba e 
estimular a reflexão)”.9 

 

 Para muitos, o uso correto do hífen vai requerer quase sempre consulta a 

listagens e ao Vocabulário Ortográfico. Em uma entrevista dada ao suplemento 

                                                             
9VIANA, Chico. O hífen em desacordo. Disponível em : 
http://linguaportuguesa.uol.com.br/linguaportuguesa/gramatica-ortografia/20/artigo159330-1.asp 
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Mundo Vestibular do jornal O Estado de São Paulo10, o Prof. Evanildo Bechara 

afirmou que “o maior problema do acordo foi a utilização, ou não, do hífen”. Em 

2008, o Prof. Godofredo de Oliveira Neto, então presidente do conselho diretor do 

Instituto Internacional de Língua Portuguesa (IILP), órgão da Comunidade dos 

Países de Língua Portuguesa (CPLP), afirmou em uma reportagem11 do suplemento 

Vestibular e Educação do portal noticioso G1: “a definição de diversos usos do hífen 

só vai acontecer com a criação de um vocabulário ortográfico oficial. Esse é o 

próximo passo da reforma que unifica a escrita do português nos países lusófonos.”  

 A ideia de que as regras para o uso do hífen carecem de uma base lógica e 

reforçam a carga mnemônica ao incorporar mais vocábulos a serem decorados pelo 

usuário da língua está presente nas afirmações do Prof. Pimentel em uma 

reportagem do suplemento de Educação da Folha de São Paulo12: “O professor de 

língua portuguesa Ernani Pimentel argumenta que o acordo, elaborado na década 

de 90, é fruto de uma educação baseada essencialmente na ‘decoreba’ e, assim, 

não segue uma lógica clara.” Mesmo o Prof. Evanildo Bechara, na mesma 

reportagem, atribui à memorização visual das palavras a tarefa de tornar as novas 

regras conhecidas de todos: "Para o grande público, a implantação de um acordo 

depende da memória visual, de como as pessoas veem as palavras escritas".  

 Diante de tais questões levantadas pelo debate acerca do AOLP, vêm à tona 

algumas concepções conflitantes de língua (escrita e falada) e de como se processa 

a aprendizagem/apreensão dos recursos linguísticos por parte dos falantes.  Na 

verdade, o que subjaz a essas concepções é o que STUBBS (2002) chama de 

“generalizada incapacidade de encarar a língua como um objeto de reflexão crítica”, 

pois “ela quase sempre é considerada óbvia demais para ser digna de estudo, ou 

misteriosa demais para ser explicada”.   

                                                             
 
10 BECHARA, Evanildo. O hífen é o maior problema do acordo ortográfico. Disponível em: 
<http://www.mundovestibular.com.br/articles/5864/1/O-hifen-e-o-maior-problema-do-acordo-
ortografico/Paacutegina1.html> 
 
11OLIVEIRA NETO, Godofredo de.  Hífen é novo vilão da reforma ortográfica Disponível em: 
<http://g1.globo.com/Noticias/Vestibular/0,,MUL4725275604,00HIFEN+E+NOVO+VILAO+DA+REFORMA+ORTO
GRAFICA.html> 
 
12

 PIMENTEL, Ernani. Adiamento do novo acordo ortográfico reacende debate sobre mudanças. Disponível em: 
http://www1.folha.uol.com.br/educacao/1204155-adiamento-do-novo-acordo-ortografico-reacende-debate-
sobre-mudancas.shtml 
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 Por um lado, aqueles que acusam o Novo Acordo de ter instaurado o “caos” 

no sistema ortográfico do português, se prendem ao que chamam de excesso de 

lacunas no texto do documento, sem considerar o aspecto de regularidade 

detectável em boa parte das mudanças propostas. Por outro, aqueles que defendem 

as mudanças, argumentam não se tratar de uma proposta impensada e sim, fruto de 

anos de debate entre diversos especialistas. Entretanto, de certa forma estes 

acabam por reforçar um caráter restritivo e exclusor do texto do Acordo, ao 

delegarem à memorização, advinda da leitura, o papel de ser a única forma de 

apropriação das regras ortográficas alteradas pelo documento. 

  

2.2  “Deixai toda esperança, ó vós que entrais!”  

 

 O que se observa como pano de fundo de toda a polêmica envolvendo o 

Acordo, de forma geral ou especificamente em relação às Bases XV, XVI e XVII que 

tratam do hífen, é a carência de debates cuja centralidade seja a análise mais 

aprofundada do texto em si. A falta de aprofundamento de leitura das bases que 

compõem o AOLP fica nítida quando observamos que os exemplos utilizados para 

ilustrar suas supostas deficiências são quase sempre os mesmos, pinçados e 

apresentados de forma descontextualizada da regra com a qual se relacionam. No 

caso do uso do hífen, quase sempre são exemplificados os problemas relativos às 

locuções, cuja definição desde sempre já se mostrava um terreno pantanoso nos 

estudos linguísticos. 

 A proliferação de obras que se propõem a “facilitar” o entendimento das novas 

regras é um sinal latente de que mesmo os leitores especializados têm encontrado 

grande dificuldade na leitura do Acordo. Segundo o Prof. José Pereira (UERJ)13 em 

um artigo de avaliação do primeiro ano de implementação do AOLP: 

 

“Vários professores lançaram livros sobre a nova ortografia da língua 
portuguesa em 2008 e 2009, como suporte para a preparação de 
professores e demais profissionais da língua escrita, como são os 
que publicaram os professores Claudio Cezar Henriques, Domício 
Proença Filho, Douglas Tufano, Evanildo Bechara, José Carlos de 
Azeredo, Manoel Pinto Ribeiro, Maurício Silva e Sérgio Nogueira 
Duarte entre outros (...)“ 

                                                             
13 PEREIRA, José.Uma avaliação do primeiro ano de implantação do Novo Acordo Ortográfico  da  Língua 
Portuguesa.  SOLETRAS, Ano X, Nº 19, jan./jun.2010. São Gonçalo: UERJ, 2010  
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 Em “O novo acordo ortográfico da língua portuguesa: o que muda, o que não 

muda”, Maurício Silva14 faz referência às críticas dirigidas ao documento de 1990, 

em particular, à formulação pouco elucidativa das novas regras: 

 

“Para piorar ainda mais o quadro, as poucas modificações realizadas 
teriam sido formuladas de modo relativamente complexo, além de, 
em quase todos os casos em que sugerem alterações gráficas, o 
novo Acordo Ortográfico reproduzir praticamente as mesmas regras 
usadas nos acordos e reformas anteriores, como os de 1945 e 1971. 
As poucas modificações que há nele são formuladas de tal maneira 
que poderão confundir ainda mais os usuários já acostumados com a 
ortografia vigente” (SILVA, 2009) 

  

 Para os usuários da língua, de forma geral, também têm sido dirigidos 

inúmeros guias ou quadros sinópticos das principais regras a serem conhecidas. Um 

exemplo é o “Guia prático da nova ortografia: saiba o que mudou na ortografia 

brasileira”, escrito por Douglas Tufano para o dicionário Michaelis cujo objetivo é 

definido como o de “expor ao leitor, de maneira objetiva, as alterações introduzidas 

na ortografia da língua portuguesa”.  Há ainda, no texto de apresentação do Manual, 

referência às dificuldades de apreensão das regras pela falta de clareza do texto: 

 

“Como o documento oficial do Acordo não é claro em vários 
aspectos, elaboramos um roteiro com o que foi possível estabelecer 
objetivamente sobre as novas regras. Esperamos que este guia sirva 
de orientação básica para aqueles que desejam resolver 
rapidamente suas dúvidas sobre as mudanças introduzidas na 
ortografia brasileira, sem preocupação com questões teóricas.” 

 

 Em “A nova ortografia”15, Evanildo Bechara, um dos articuladores do Acordo 

de 1990, anuncia que o manual “quer explicar sem complicação as Bases do Novo 

Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa”.  Deixando claro que o público a que se 

destina a obra é o de leitores não especialistas, explica ter operado algumas 

alterações na disposição técnica de alguns pontos do texto oficial para torná-lo de 

fácil compreensão, bem como sua apresentação mais didática. Ainda tendo como 

                                                             
14

 SILVA, Maurício. O novo acordo ortográfico da língua portuguesa: o que muda, o que não muda. 2ª ed. São 
Paulo: Contexto, 2009. 
 
15BECHARA, Evanildo. A nova ortografia. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2008. 
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pressuposto algumas das objeções feitas ao texto do AOLP, relata que procurou 

“sanar as lacunas, acrescentando as razões das propostas de modificação". 

Entretanto, reforça a necessidade constante de consulta aos dicionários e ao 

Vocabulário Ortográfico: 

 

“O sucesso e a boa aceitação de um sistema ortográfico repousam, 
principalmente, na coerência interna de suas normas, harmonizando, 
tanto quanto possível, o peso do uso e da tradição lexicográfica 
refletido nos seus vocabulários e dicionários de maior aceitação entre 
os usuários.” (BECHARA, 2008) 

 

2.3  A proposta de abordagem Molar do AOLP 

 

 Diante desse panorama, torna-se por demais oportuno o trabalho do Prof. Dr. 

Maurício da Silva, que transforma a abordagem sobre o uso do hífen em um estudo 

compreensível e outorga ao diacrítico razões de ser, colocando-o no patamar de um 

diacrítico gerativo capaz de formar, através de um processo de economia linguística, 

um sem-número de vocábulos compostos. SILVA (2009) epigrafa o seu livro “O 

Novo Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa e quejandos” afirmando o seguinte:  

 

“Parece não ter nada a ver, mas numa sociedade hierarquizada com 
base em classes sociais, a distribuição dos acentos gráficos, dos 
hífens, das vírgulas, ou seja, das marcas gráficas em geral, reforça e 
realimenta as características excludentes e excepcionais dessa 
sociedade.” (SILVA, 2009)  

 

 A perspectiva de um tratamento centrado nas regularidades dos fenômenos 

gramaticais já era expressa por SILVA  na apresentação do livro “O fio da meada”: 

 

“A tentativa deste livro é a de contribuir para reverter esse quadro, ou 
seja, fazer com que o leitor não veja esses recursos gráficos16 do 
Português nem como monstros indomáveis, nem como tracinhos ou 
grampinhos, mas como artifícios de nossa Língua escrita que podem 
ser controlados por nós usuários de nossa língua. De uma certa 
forma, queremos tentar resgatar os níveis de coerência dos estudos 
gramaticais.” (SILVA, 2007) 

 

                                                             
16 Aqui se referindo à acentuação gráfica, ao hífen, à vírgula e ao acento grave. 
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 Entretanto, é no artigo “Atitude MOLAR X Atitude MOLECULAR: duas formas 

de organizar conteúdos em geral.”17 que essa proposta de abordagem dos 

conteúdos gramaticais ganha forma.  

 

“Antes de mais nada, é importante esclarecer que a palavra molar 
aqui refere-se à mola e a palavra molecular refere-se à molécula. É 
importante salientar também que o uso dessas palavras está no 
campo metafórico, isto é, estamos delas nos servindo para tentarmos 
conseguir um efeito comparativo que possa explicar melhor as duas 
atitudes de organização de conteúdos em geral.  
A molécula aqui será usada como a metáfora daquilo que é mínimo e 
individual, isto é, cada uma parece corresponder a algo que existe 
por si e que, por isso, em termos de retenção e memorização, deve 
ser guardada uma a uma.  
A mola aqui será usada como a metáfora daquilo que tem 
elasticidade, isto é, ao mesmo tempo, em que é capaz de se esticar, 
é também capaz de se contrair recuperando a sua forma original 
responsável por sustentar e impulsionar os “objetos” a que estiverem 
ligadas.” 

 

 Silva (2010) caracteriza a atitude molecular como sendo atomizante, pois se 

apresenta, em geral, representada pela tendência à compilação de conteúdos em 

forma de listagens que tentam abarcar o máximo possível de aspectos, numa busca 

vã pela completude. Dessa forma, os textos gerados a partir dessa perspectiva se 

tornam longos, cansativos, repletos de exemplos, contraexemplos, exceções e 

observações que terminam por fazer com que o leitor se sinta desencorajado a 

persistir na leitura. Além disso, os que se valem dessa metodologia não se 

centralizem na ideia de criar estratégias epistemológicas para a apreensão do 

conteúdo e, por isso, depositam na memorização a centralidade dos esforços de 

aprendizagem. 

 

“A questão é que esses textos por serem muito atomizados 
geralmente não estabelecem relação entre os itens que constituem o 
conteúdo. Cada regra, aspecto ou item é tratado de per si gerando o 
efeito de individualidade que, muitas vezes, impede o usuário de 
estabelecer uma relação entre eles.” (SILVA, 2010) 

 

                                                             
17

 SILVA, Mauricio da.  Atitude Molar x Atitude molecular : duas formas de organizar conteúdos em geral.” do 
Professor Doutor Mauricio da Silva. Disponível 
em:http://www.profmauriciodasilva.pro.br/pedagogia.php#pararefletir). Acessado em 15/10/2013. 
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 Já a atitude molar, ao contrário, é caracterizada como aquela que se 

preocupa em estabelecer relações entre os elementos mobilizados por determinado 

conteúdo e procura agrupá-los segundo características comuns. É, portanto, uma 

perspectiva categorial de abordagem, pois procura centralizar as informações que 

parecem dispersas em um núcleo convergente com base na comparação de traços 

semelhantes e contrastivos. Contudo, embora parta da análise individual dos 

elementos, encaminha-se sempre para a formulação sintética do conteúdo, 

reservando à memorização o mínimo peso possível. 

 

“Neste tipo de texto é mais difícil o ato de consulta, pois os itens não 
estão sequencialmente discriminados. No entanto, se o usuário 
apreender as relações existentes entre os itens do sistema, ele 
aprenderá o assunto e terá mais condições de reter o que estuda.” 
(SILVA, 2010)  

 

2.3.1 - As três faixas de uso 

 

 A abordagem molar de SILVA aparecerá, de forma aplicada aos conteúdos do 

AOLP, em “O novo Acordo Ortográfico da língua portuguesa e quejandos”18, de 

2013, além de outros conteúdos também organizados segundo essa perspectiva e já 

anteriormente tratados em “O fio da meada”. Na orelha da 3ª edição de “O novo 

acordo ...”, SILVA apresenta em linhas gerais não só a obra, mas de certa forma os 

objetivos alcançados pela sua metodologia: 

 

“Neste livro: 

 substituímos a decoreba pelo raciocínio; 

 reduzimos consideravelmente o número de regras gramaticais; 

 criamos um sistema de relações que faz com que entendamos 
os motivos das convenções gramaticais; 

 explicamos os fundamentos básicos das propostas de 
mudanças do Acordo Ortográfico da língua portuguesa em 
relação à acentuação gráfica e ao uso do hífen.”(SILVA, 2013) 

  

 No capítulo 3 da referida obra, SILVA (2013) apresenta a sistematização 

através de três categorias, chamadas faixas do uso do hífen: a faixa semântica, a 

faixa gráfico-funcional e a faixa fonética. 

                                                             
18 Item xx da bibliografia 
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 A faixa semântica agrupa os casos em que dois ou mais vocábulos se juntam, 

formando um novo, com sentido independente do das formas que o compuseram. 

Nesses casos, o hífen é o elo amalgamador das formas livres e indicador de que o 

sentido do novo vocábulo não pode ser depreendido da leitura literal de cada parte. 

 Exemplos: rainha-cláudia - nome de um tipo de ameixa; 

                             ouro-fio - advérbio cujo significado é igualmente, exatamente; 

                             água-suja - substantivo cujo significado é discussão, bate-boca. 

 Nessa faixa, encontram-se as palavras compostas que designam: 

1. objetos: guarda-roupa, guarda-chuva, porta-chaves; 

2. lugares (topônimos): Grã-Bretanha, Traga-Mouro, Baía de Todos-os-Santos;19 

3. animais e plantas: ostra-do-mangue, onça-pintada, feijão-preto. 

  

 O AOLP assinalou algumas exceções nesta faixa de uso atribuindo à tradição 

lexicográfica. Exemplos: girassol, mandachuva, madressilva, pontapé, paraquedas. 

 A faixa gráfico-funcional engloba três grupos de elementos que, 

originalmente, pertencem às classes dos advérbios e preposições, mas que, devido 

a uma certa independência semântica e fonética, se prestam a funcionar como 

prefixos. O hífen, nesses casos, marcaria essa conversão.  

 Estão nesse caso: 

1. sem (sem-teto), aquém (aquém-Atlântico), além (além-mar), recém (recém-

nascido), bem (bem-vindo); 

2. sota (sota-mestre), soto (soto-piloto), vice (vice-reitor), vizo (vizo-rei), ex (ex-

esposa). 

3. pré (pré-vestibular), pós (pós-graduação), pró (pró-reitoria). 

  

 Nessa faixa, além de marcar a conversão desses elementos em 

pseudoprefixos, o hífen tem a função também de garantir a possibilidade de dupla 

acentuação dos vocábulos formados por elementos como pós, pró, além e outro 

vocábulo que também seja acentuado: pós-operatório, pró-britânico, por exemplo.  

 A terceira e última faixa, a saber, a faixa fonética, agrupa os casos em que o 

hífen tem a função de manter a integridade fonética do prefixo e da palavra a qual se 

une, evitando que se forme uma sílaba intermediária mascaradora de suas 

                                                             
19 No AOLP estão relacionados os topônimos compostos por Grã, Grão, verbos ou que tenham artigo de 
ligação. 
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identidades fônica e semântica. O hífen é o recurso para desfazer a “zona de atrito” 

causadora de estranheza e “desconforto grafofonético”. 

 Os contextos em que se faz necessário o uso do hífen com essa função são 

os seguintes: 

1. vogal ou consoante final do prefixo idêntica à primeira vogal ou consoante da 

palavra a qual se juntará ou quando esta começa por “h” : arqui-inimigo, ad-

digital, pan-helênico, super-homem.20 

2. prefixos terminandos em “b” ou “d” e a palavra a qual se juntarão começando 

por “r”: ab-rogar, ad-renal, sub-reitoria, sob-roda. 

 

 A sílaba intermediária, que compromete a integridade fonética do prefixo e da 

base vocabular que o recebe, também se forma nos casos em que o afixo termina 

por vogal e a palavra a qual se juntará começa por “r” ou “s”. Isto ocorre porque, em 

posição intervocálica, é necessário usar os dígrafos “rr” e “ss” para manter a 

pronúncia dessas consoantes, tal como em “rato” e “sala”. O AOLP, então, substitui 

o uso do hífen nesses contextos pela duplicação das consoantes “r” e “s”, como por 

exemplo, em contrarreforma e antessala. 

 Além desses contextos tipificados nas três faixas, estão os casos em que não 

se usará o hífen ou qualquer outro recurso gráfico, operando-se única e 

simplesmente a junção do prefixo à palavra base que não seja iniciada por vogal, h, 

r ou s. Exemplos: antivírus, contracheque, megaevento, microvestido, agropecuária. 

 Silva ainda observa a questão dos elementos de composição, segundo ele, 

um dos causadores de problemas na sistematização do uso do hífen. Sua natureza 

é híbrida entre prefixo e palavra independente, já que se comportam 

semanticamente como esta, mas morfologicamente como aquele. Por isso, o AOLP 

teria optado por tratá-los como falsos prefixos e, nesse sentido, no que tange ao uso 

do hífen, é preciso analisar os contextos descritos na Faixa Fonética para que não 

se criem zonas de atrito com sílabas mascaradoras da integridade fonética das 

partes do composto formado. Exemplos: sociocultural, mas sócio-ontológico e 

sociorreligioso (formam sílaba intermediária). 

                                                             
20 Com os prefixos co, des, re, in não se usa hífen, mesmo que a palavra a qual se juntarão comece por h ou por 
consoante/vogal idêntica à do final do prefixo. Com esses prefixos o h é suprimido e as vogais e consoantes 
iguais são grafadas juntas. Exemplo: coordenar, coerdeiro, dessalgar, reerguer, reabilitar, inumano, inabitável. 
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 Há ainda que se destacar a questão das locuções, abordadas no Capítulo 2 

da mesma obra. Silva aponta o fato de que, ao separar dois contextos - o dos 

compostos, em que o hífen é o elemento de ligação e o das locuções, cujo elemento 

de ligação é uma preposição ou uma conjunção -, o AOLP acabou por perder-se do 

critério semântico de formação de um novo vocábulo com sentido diferente do 

daqueles das partes que o formaram. O hífen, nesse caso, foi suprimido em quase 

todos os casos, mas mantido em alguns, tornando impossível sistematizar seu uso 

ou não, como se pode notar nos exemplos pé de moleque (doce) e pé-d’água (chuva 

forte), pois ambos são exemplos de composição com amalgamamento semântico, 

mas somente um manteve o hífen. Entretanto, essas dificuldades enfrentadas com 

as locuções não invalidam o microssistema criado por Silva, pois, como ele mesmo 

afirma, seu trabalho “reduziu o ato de consulta aos dicionários a 10%, índice 

cognitivamente atraente ao nosso ver.” 

 

2.3.2 Reformulando a teoria:  os critérios semântico e ortoépico 

 

 Conforme dissemos antes, SILVA continua empreendendo  os estudos sobre 

esse tema, apesar de já lhe ter dedicado vários anos de análise. Assim, 

recentemente, no artigo ainda não publicado “Balanço geral do Acordo Ortográfico 

da língua portuguesa”21  a abordagem Molar do uso do hífen no Acordo reconfigura-

se: em vez de três faixas de uso (semântica, gráfico-funcional e gráfica), o autor 

acaba por configurar apenas os critérios semântico e ortoépico como motivadores do 

uso do diacrítico. Essa nova distribuição reagrupa os casos da segunda faixa 

(gráfico-funcional) junto aos da primeira, por razões que serão explicitadas mais a 

seguir. 

 No artigo citado acima, SILVA reafirma as observações já feitas sobre o 

aspecto semântico do hífen como elemento presente na formação de compostos: a 

geração do novo significado, afastado daquele primeiro das palavras simples que o 

compuseram. É o que ocorre, por exemplo, em: prazo-dado (entrevista) e quebra-

goela (cachaça).  

 Essa função semântica do uso do hífen se concentra nos casos da Base XV 

do Acordo, em que se juntam palavras simples para formar uma nova palavra com 

                                                             
21 No prelo. 
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significado também novo, como ocorre em nomes compostos de objetos: soco-inglês 

(arma), ar-condicionado (refrigerador de ar); espécies botânicas e zoológicas: céu 

estrelado (flor), mico-leão-dourado (primata); amálgama de culturas e de áreas de 

saber: luso-brasileiro, histórico-geográfico. Há os casos em que o hífen marca a 

significação toponímica: Grão-Pará (grã, grão), Abre-Campo (verbo) e Trás-os-

Montes ( artigo como elemento de ligação); ou ainda aqueles em que o hífen marca 

o significado novo de percurso: Ponte Rio-Niterói. Por essa mesma motivação - 

criação de um novo significado, justifica-se a hifenação em compostos formados 

pelo advérbio “bem” mais palavra simples, como em: bem-casado (doce), bem-

avisado (doce). 

 Entretanto, ao examinar os casos da Base XVI, alguns contrastes com os da 

Base XVI fizeram com que SILVA reformulasse a divisão em três categorias e 

passasse a utilizar o critério ortoépico como sendo um dos fundamentos do uso de 

hífen, ao lado do critério semântico. Esses contrastes se referem especificamente  

ao significado gerado no novo vocábulo e à qualidade dos formantes nas 

composições.  

 Em relação ao significado, a diferença que se estabelece entre os compostos 

da Base XV e da XVI está no fato de que nesta se concentram os casos em que 

prefixos sufixos e elementos de composição se juntam a palavras simples, formando 

um novo vocábulo cuja significação se pode depreender com base no conhecimento 

de cada parte que o formou. Assim, anti-idade, por exemplo, pode ter seu significado 

depreendido ao sabermos que anti-  traz a ideia de anulação, contrariedade à 

palavra idade; ou seja, um anti-idade é algo que anula a idade, escondendo seus 

efeitos. Nesse aspecto, embora se aproximem pelo fato de haver um novo 

significado, os compostos formados por palavras simples e os formados por afixos 

se diferem, pois o significado nos primeiros não é depreensível pela soma das 

significações das partes que a compõem. 

 No entanto, no que concerne à qualidade dos formantes, reside a grande 

diferença entre os compostos a que se referem cada Base. Se na XV temos a 

composição a partir da junção de palavras simples, na XVI, são os prefixos, falsos 

prefixos, sufixos e elementos de ligação que se juntam a palavras simples. Assim 

sendo, SILVA se questiona sobre qual seria a função do hífen, pois sendo esses 

elementos elencados formas presas, isto é, formas destinadas a sempre se 

adjungirem a outras, em princípio não necessitariam do diacrítico como ponte. Em 
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reforço a essa constatação, aponta-se no texto o fato de estarem dicionarizados sem 

acento gráfico, o que torna mais fácil seu acoplamento a uma palavra simples. 

 Para responder a questão formulada, o autor aprofundou ainda mais a 

observação da morfologia desses elementos formantes.  Com essa análise, foram 

mapeadas as terminações mais comuns desses prefixos e falsos prefixos: vogal (ex: 

contra, anti, ante, micro), consoantes r (inter), b (sub), d (ad), m(n) (circum, pan) e l 

(mal22). Considerando essas informações, SILVA concluiu que a presença do hífen 

se justifica pelo fato de que, ao se adjungirem esses prefixos a palavras simples, 

iniciadas por letra igual a do seu final ou por h, r ou s, em geral, surgem 

consequências fonéticas. Também ocorrem problemas ao acoplamento dos prefixos 

pan- e circum- quando as palavras a que se juntam começam por vogal, m, n ou h. 

Nesses casos, pode haver a formação de uma sílaba intermediária, comprometendo 

a integridade gráfico-fonética dos formantes na palavra nova e, em certa medida, até 

mesmo o seu significado pode ser comprometido. Assim, a função do hífen nesses 

casos é “evitar a formação da sílaba intermediária mascaradora da integridade 

ortoépico-semântica dos elementos.”: 

- anti-idade: fim do prefixo igual ao início da palavra - o hífen evita a crase. 

- sub-reino: fim do prefixo com b e início de palavra com r - o hífen evita o encontro 

consonantal. 

- anti-horário: palavra iniciando por h - o hífen mantém o h etimológico. 

- mal-humorada, mal-amada:  prefixo terminando em l e início de palavra com h ou 

vogal - hífen evita a formação do dígrafo e a formação de sílaba intermediária, 

respectivamente. 

- circum-escolar: fim do prefixo com m e início de palavra com vogal - o hífen evita a 

formação de sílaba intermediária (*circumescolar).   

 Para SILVA, a tese de que o hífen exerce a função de guardar a integridade 

gráfico-fonética dos afixos e das palavras a que se juntam pode mesmo ser 

confirmada pelos casos em que não se usa o diacrítico. Aponta como exemplos os 

vocábulos contracheque, supermercado, malsoante, arquitexto, pansexual, 

subsíndico e protopapa em que a adjunção do prefixo à palavra simples não causou 

o surgimento de uma sílaba intermediária ou qualquer mudança mascaradora da 

                                                             
22 Aqui, entende-se que o advérbio como tendo, de certa forma, migrado para a categoria de prefixo, assim 
como ocorreu com outros elementos, sobretudo aqueles cujas características os aproximam tanto  das formas 
presas quanto das livres, como por exemplo aero-.  
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integridade fonética de nenhum dos elementos formadores do composto. Aqui, cabe 

notar que os casos em que as consoantes r e s são dobradas (contrarreforma, 

microssistema, por exemplo) o hífen foi abolido em favor da criação do dígrafo que 

atua como mantenedor da integridade fonética. Além de sustentar a argumentação 

de que o critério usado nessas composições é ortoépico, os exemplos reforçariam a 

hipótese levantada pelo autor de que um dos fundamentos das mudanças propostas 

no Acordo é o de tornar a escrita mais reta, menos ininterrupta.  

 Os casos de uso de hífen anteriormente alinhados na faixa gráfico-fonética 

(alíneas “e” e “f” da Base XVI: ex, sota, soto, vice, vizo, pré, pós, pró; 5º parágrafo da 

Base XV: além, aquém, recém) que têm em comum o fato se unirem 

obrigatoriamente por hífen às palavras simples foram reanalisados sob essa nova 

perspectiva. Do ponto de vista semântico, pré, pós e pró, ao se juntarem a palavras 

simples não formam compostos com significado novo, mas apenas adicionam um 

traço semântico à palavra a que se juntam. Assim, no exemplo pré-requisito, o 

prefixo acrescenta a ideia de anterioridade temporal à palavra requisito. O 

significado é inferível pela soma das partes: pré = antes +  requisito = condição → 

condição prévia para algo. Do ponto de vista ortoépico, no entanto, o fato de esses 

prefixos serem acentuados faz com que surjam duas questões: 

- caso se juntassem, sem hífen, a palavras não acentuadas graficamente, forçariam 

a sílaba tônica da palavra a migrar, alterando, assim, a sua conformação prosódica 

(*prénatal, por exemplo); 

- no caso de se juntarem a palavras acentuadas graficamente, se criaria um 

vocábulo duplamente acentuado, algo que não está previsto no sistema ortográfico 

do português (*prématrícula).  

 Portanto, como podemos observar, a função do hífen nos compostos 

formados por esses prefixos é o de manter a integridade fonética dos elementos 

constituintes. Essas mesma análise cabe para o grupo formado por aquém, além, 

recém, os quais exigem sempre o hífen para formarem compostos. 

 No entanto, em relação ao grupo formado pelos prefixos ex, sota, soto, vice, 

vizo, a questão ortoépica não explica a obrigação de uso do hífen em todos os 

casos, pois ao adjungi-los a palavras iniciadas por qualquer letra que não seja igual 
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à do seu final, h, r ou s não se criaria uma sílaba intermediária23, mascarando a 

integridade fonética de ambos os elementos (exemplo: *sotapilota). Como aponta o 

autor, nos casos de compostos formados por esses prefixos, o que explica a 

hifenação sistemática é o critério semântico de formação de novo significado. Ao se 

juntarem sempre a palavras que “especificamente indicam funções, cargos, 

empregos e criam vocábulos que designam uma categoria de profissionais cuja 

finalidade é substituir os titulares24” criam um vocábulo com significado novo de 

suplência. Por isso, SILVA é de opinião que a alínea em que esses afixos aparecem 

arrolados poderia ser deslocada para a Base XV, junto aos demais casos de 

formação de novos significados.    

                                                                                                        

2.4  A perspectiva molecular no texto das Bases XV, XVI e XVII do 

Acordo 

 

 Anteriormente, mostramos que uma parte das críticas ao AOLP se deve ao 

fato de o texto ser considerado bastante complexo. Alternando passagens repletas 

de lacunas, simbolizadas por um desconcertante “etc.”, com passagens em que a 

exaustiva enumeração de exemplos desafia a capacidade de retenção dos 

conteúdos pelo leitor, a formulação dos assuntos tratados no Acordo remete à 

caracterização feita por SILVA da abordagem molecular.  

 No que se refere às bases que tratam do hífen, as mesmas críticas podem ser 

feitas, embora, segundo explicita a Comissão do Acordo Ortográfico em Nota 

Explicativa, a intenção tenha sido “reformular tais regras de modo mais claro, 

sistemático e simples” na versão de 1986. Como as alterações e supressões 

sugeridas naquele documento não tiveram boa acolhida, o texto final datado de 

1990, apresenta regras novas na Base XVI, como a duplicação das consoantes R e 

S como forma de suprimir o hífen. Na Base XV, entretanto, manteve-se o que já fora 

estabelecido no Acordo de 1945. Aliás, no item 3 da mesma Nota explicativa 

(“Forma e substância do novo texto”), a Comissão deixa claro ter sido essa a 

solução adotada para o documento como um todo: mesclar forma e conteúdo do 

texto de 1986 e de 1945. 

                                                             
23 Exceto “ex” que ao se juntar a palavras iniciadas por vogais pode criar uma sílaba intermediária. Exemplo: 
*examante que poderia vir a ser lido como /e-za-mã-ti/. 
24Para o prefixo “ex” é preciso considerar as ideias contíguas de cessamento ou anterioridade. 
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 O texto resultante, não obstante considerarmos o aspecto do gênero textual a 

que pertence, está longe de ter cumprido o intento declarado por seus idealizadores 

de formular com clareza e simplicidade as regras de grafia por ele abarcadas. Isto se 

dá, sobretudo, pelas seguintes razões: excesso de metalinguagem, apresentação 

sequencial de itens intercalados a muitas observações, exemplos e contraexemplos, 

uso de expressões indeterminantes ou pouco específicas como “etc.” ou “formas 

consagradas pelo uso”.  Essas são características que nos remetem à 

molecularização do conteúdo, conforme descrito anteriormente, pois essa intrincada 

cadeia que se tece, acaba por obscurecer as relações categoriais existentes entre 

os itens de um assunto e faz com que se tenha a impressão de que se trata de uma 

lista, cuja única forma de retenção é a memorização.     

 Tomemos o texto da Base XV25 como exemplo:  

 

 

“Do hífen em compostos, locuções e encadeamentos 
vocabulares 

1º) Emprega-se o hífen nas palavras compostas por justaposição que 

não contêm formas de ligação e cujos elementos, de natureza 
nominal, adjetival, numeral ou verbal, constituem uma unidade 
sintagmática e semântica e mantêm acento próprio, podendo dar-se 
o caso de o primeiro elemento estar reduzido: ano-luz, arcebispo-
bispo, arco-íris, decreto-lei, és-sueste, médico-cirurgião, rainha-
cláudia, tenente-coronel, tio-avô, turma-piloto; alcaide-mor, amor-
perfeito, guarda-noturno, mato-grossense, norte-americano, porto-
alegrense, sul-africano; afro-asiático, afro-luso-brasileiro, azul-
escuro, luso-brasileiro, primeiro-ministro, primeiro-sargento, primo-
infeção, segunda-feira; conta-gotas, finca-pé, guarda-chuva. 

Obs.: Certos compostos, em relação aos quais se perdeu, em certa 
medida, a noção de composição, grafam-se aglutinadamente: 
girassol, madressilva, mandachuva, pontapé, paraquedas, 
paraquedista, etc. 

2º) Emprega-se o hífen nos topónimos/topônimos compostos, 
iniciados pelos adjetivos grã, grão ou por forma verbal ou cujos 
elementos estejam ligados por artigo: Grã-Bretanha, Grão-Pará; 
Abre-Campo; Passa-Quatro, Quebra-Costas, Quebra-Dentes, Traga-
Mouros, Trinca-Fortes; Albergaria-a-Velha, Baía de Todos-os-Santos, 
Entre-os-Rios, Montemor-o-Novo, Trás-os-Montes. 

Obs.: Os outros topónimos/topônimos compostos escrevem-se com 
os elementos separados, sem hífen: América do Sul, Belo Horizonte, 
Cabo Verde, Castelo Branco, Freixo de Espada à Cinta, etc. O 

                                                             
25 Usamos como fonte do texto do Acordo o livro A nova ortografia de Evanildo Bechara. Cf. Referências 
bibliográficas. 
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topónimo/ topônimo Guiné-Bissau é, contudo, uma exceção 
consagrada pelo uso. 

3º) Emprega-se o hífen nas palavras compostas que designam 
espécies botânicas e zoológicas, estejam ou não ligadas por 
preposição ou qualquer outro elemento: abóbora-menina, couve-flor, 
erva-doce, feijão-verde; benção-de-deus, erva-do-chá, ervilha-de-
cheiro, fava-de-santo-inácio; bem-me-quer (nome de planta que 
também se dá à margarida e ao malmequer);andorinha-grande, 
cobra-capelo, formiga-branca; andorinha-do-mar, cobra-d'água, 
lesma-de-conchinha; bem-te-vi (nome de um pássaro). 

4º) Emprega-se o hífen nos compostos com os advérbios bem e mal, 

quando estes formam com o elemento que se lhes segue uma 
unidade sintagmática e semântica e tal elemento começa por vogal 
ou h. No entanto, o advérbio bem, ao contrário do mal, pode não se 
aglutinar com palavras começadas por consoante. Eis alguns 
exemplos das várias situações: bem-aventurado, bem-estar, bem-
humorado; mal-afortunado, mal-estar, mal-humorado; bem-criado (cf. 
malcriado), bem-ditoso (cf. malditoso), bem-falante (cf. malfalante), 
bem-mandado (cf. malmandado), bem-nascido (cf. malnascido), 
bem-soante (cf. malsoante), bem-visto (cf. malvisto). 

Obs.: Em muitos compostos, o advérbio bem aparece aglutinado com 
o segundo elemento, quer este tenha ou não vida à parte: benfazejo, 
benfeito, benfeitor, benquerença, etc. 

5º) Emprega-se o hífen nos compostos com os elementos além, 
aquém, recém e sem: além-Atlântico, além-mar, além-fronteiras; 
aquém-mar, aquém-Pirenéus; recém-casado, recém-nascido;sem-
cerimônia, sem-número, sem-vergonha. 

6º) Nas locuções de qualquer tipo, sejam elas substantivas, 

adjetivas, pronominais, adverbiais, prepositivas ou conjuncionais, não 
se emprega em geral o hífen, salvo algumas exceções já 
consagradas pelo uso (como é o caso de água-de-colônia, arco-da-
velha, cor-de-rosa, mais-que-perfeito, pé-de-meia, ao deus-dará, à 
queima-roupa). Sirvam, pois, de exemplo de emprego sem hífen as 
seguintes locuções: 

a) Substantivas: cão de guarda, fim de semana, sala de jantar; 

b) Adjetivas: cor de açafrão, cor de café com leite, cor de vinho; 

c) Pronominais: cada um, ele próprio, nós mesmos, quem quer que 
seja; 

d) Adverbiais: à parte (note-se o substantivo aparte), à vontade, de 
mais (locução que se contrapõe a de menos; note-se demais, 
advérbio, conjunção, etc.), depois de amanhã, em cima, por isso; 

e) Prepositivas: abaixo de, acerca de, acima de, a fim de, a par de, à 
parte de, apesar de, aquando de, debaixo de, enquanto a, por baixo 
de, por cima de, quanto a; 

f) Conjuncionais: a fim de que, ao passo que, contanto que, logo que, 
por conseguinte, visto que. 

7º) Emprega-se o hífen para ligar duas ou mais palavras que 
ocasionalmente se combinam, formando, não propriamente 
vocábulos, mas encadeamentos vocabulares (tipo: a divisa 
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Liberdade-Igualdade-Fraternidade, a ponte Rio-Niterói, o percurso 
Lisboa-Coimbra-Porto, a ligação Angola-Moçambique), e bem assim 
nas combinações históricas ou ocasionais de topónimos/topônimos  
do tipo: Áustria-Hungria, Alsácia- Lorena , Angola-Brasil, Tóquio-Rio 
de Janeiro, etc.).” 

  

 Ainda que se considere a natureza do texto do Acordo - documento oficial de 

Estados nacionais, lei - o uso de metalinguagem pode ser considerado excessivo, o 

que o torna já bastante hermético para grande parte dos usuários da língua 

portuguesa. Dessa forma, somente no primeiro parágrafo, temos as expressões 

“compostas por justaposição”, “natureza nominal, adjetival, numeral ou verbal”, 

“unidade sintagmática e semântica”. Assim, a descrição morfológica dos elementos 

constitutivos dos compostos se sobrepõe à característica de unidade 

morfossemântica do vocábulo que resulta da composição. Ou seja: a fragmentação 

se sobrepõe à categorização. 

 A extensa exemplificação oferecida reflete a tentativa de descrição exaustiva 

e de abrangência máxima. Entretanto, acaba tornando difuso o entendimento da 

regra que se perde em meio às listagens de palavras. Por outro lado, o uso de etc. 

em uma listagem com elementos bem restritos, como é a dos casos em que o 

advérbio bem26 aparece aglutinado, transmite exatamente a ideia contrária: a de se 

tratar de uma lista em aberto, o que certamente deixa inseguros aqueles que se 

debruçam sobre o texto, pois, nesses casos, nem mesmo a memorização será 

suficiente para prevenir “surpresas” futuras. Com isso, é possível identificar o que 

Silva chama de “frouxidão” do texto, uma vez que os limites do assunto de que trata 

não ficam bem definidos, “se espraiando para todos os lados e direções”. 

 No que se refere às locuções, tratadas no sexto parágrafo, novamente veem-

se longas listagens na tentativa de mapear todos os contextos morfológicos em que 

não se usará o hífen, em contraste aos exemplos em que este se manteve pelo 

critério de “uso consagrado”, bastante fluido e questionável. Mais uma vez, a atitude 

molecular se revela através da “ilusão da completude”, da busca exaustiva de 

inventariar, em longas listas, todos os aspectos relacionados a um assunto, sem 

muitas vezes estabelecer relações entre eles. É o que ocorre também na Base XVI: 

 

                                                             
26 Na verdade, a possibilidade de aglutinação do advérbio bem só se dá com os verbos dizer, fazer, querer e  
suas formas derivadas: bendição, bendito, bendizente, bendizer, benfazejo, benfazer, benfeito, benfeitor, 
benfeitoria, benfeitorizar,benquerença, benquerente, benquerido, benquistar, benquisto. 
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Do hífen nas formações por prefixação, recomposição e 
sufixação 

1º) Nas formações com prefixos (como, por exemplo: ante-, anti-, 
circum-, co-, contra-, entre-, extra-, hiper-, infra-, intra-, pós-, pré-, 
pró-, sobre-, sub-, super-, supra-, ultra-, etc.) e em formações por 
recomposição, isto é, com elementos não autônomos ou falsos 
prefixos, de origem grega e latina (tais como: aero-, agro-, arqui-, 
auto-, bio-, eletro-, geo-, hidro-, inter-, macro-, maxi-, micro-, mini-, 
multi-, neo-, pan-, pluri-, proto-, pseudo-, retro-, semi-, tele-, etc.), só 
se emprega o hífen nos seguintes casos: 

a) Nas formações em que o segundo elemento começa por h: anti-
higiénico/anti-higiênico, circum-hospitalar, co-herdeiro, contra-
harmónico/contra-harmônico, extra-humano, pré-história, sub-
hepático, super-homem, ultra-hiperbólico; arqui-hipérbole, eletro-
higrómetro, geo-história, neo-helénico/neo-helênico, pan-helenismo, 
semi-hospitalar. 

Obs.: Não se usa, no entanto, o hífen em formações que contêm em 
geral os prefixos des- e in- e nas quais o segundo elemento perdeu o 
h inicial: desumano, desumidificar, inábil, inumano, etc. 

b) Nas formações em que o prefixo ou pseudoprefixo termina na 
mesma vogal com que se inicia o segundo elemento: anti-ibérico, 
contra-almirante, infra-axilar, supra-auricular; arqui-irmandade,auto-
observação, eletro-ótica, micro-onda, semi-interno. 

Obs.: Nas formações com o prefixo co-, este aglutina-se em geral 
com o segundo elemento mesmo quando iniciado por o: coobrigação, 
coocupante, coordenar, cooperação, cooperar, etc. 

c) Nas formações com os prefixos circum- e pan-, quando o segundo 
elemento começa por vogal, m ou n (além de h, caso já considerado 
atrás na alínea a): circum-escolar, circum-murado, circum-
navegação; pan-africano, pan-mágico, pan-negritude. 

d) Nas formações com os prefixos hiper-, inter- e super-, quando 
combinados com elementos iniciados por r: hiper- requintado, inter-
resistente, super-revista. 

e) Nas formações com os prefixos ex- (com o sentido de estado 
anterior ou cessamento), sota-, soto-, vice- e vizo-: ex-almirante, ex-
diretor, ex-hospedeira, ex-presidente, ex-primeiro-ministro, ex- rei; 
sota-piloto, soto-mestre, vice-presidente, vice-reitor, vizo-rei. 

f) Nas formações com os prefixos tónicos/tônicos acentuados 
graficamente pós-, pré- e pró- quando o segundo elemento tem vida 
à parte (ao contrário do que acontece com as correspondentes 
formas átonas que se aglutinam com o elemento seguinte): pós-
graduação, pós-tónico/pós-tônicos (mas pospor); pré-escolar, pré-
natal (mas prever); pró-africano, pró-europeu (mas promover). 

2º) Não se emprega, pois, o hífen: 

a) Nas formações em que o prefixo ou falso prefixo termina em vogal 
e o segundo elemento começa por r ou s, devendo estas consoantes 
duplicar-se, prática aliás já generalizada em palavras deste tipo 
pertencentes aos domínios científico e técnico. Assim: antirreligioso, 
antissemita, contrarregra, contrassenha, cosseno, extrarregular, 
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infrassom, minissaia, tal como biorritmo, biossatélite, 
eletrossiderurgia, microssistema, microrradiografia. 

b) Nas formações em que o prefixo ou pseudoprefixo termina em 
vogal e o segundo elemento começa por vogal diferente, prática esta 
em geral já adotada também para os termos técnicos e científicos. 
Assim: antiaéreo, coeducação, extraescolar; aeroespacial, 
autoestrada, autoaprendizagem, agroindustrial, hidroelétrico, 
plurianual. 

3º) Nas formações por sufixação apenas se emprega o hífen nos 

vocábulos terminados por sufixos de origem tupi-guarani que 
representam formas adjetivas, como açu, guaçu e mirim, quando o 
primeiro elemento acaba em vogal acentuada graficamente ou 
quando a pronúncia exige a distinção gráfica dos dois elementos: 
amoré-guaçu, anajá-mirim, andá-açu, capim-açu, Ceará-Mirim. 

  

  No Acordo, podermos distinguir dois grandes grupos a partir dos quais 

se tenta organizar as situações de uso do hífen - compostos formados por 

formas livres/vocábulos e compostos formados por prefixos e afins. No 

entanto, pelas estratégias já comentadas de exemplificação e alternância de 

comandos, o segundo grupo, concentrado na Base XVI transcrita acima, 

acaba se tornando por demais confuso. A alternância entre descrição do uso 

e do não uso do hífen causa dificuldade ao leitor, pois há antagônicos 

comandos a todo o momento no texto. Para se reter informação com mais 

facilidade, agrupar situações semelhantes (“usa-se o hífen/ não se usa o 

hífen) seria desejável. Além disso, as exceções permeando o texto da regra 

podem sugerir que há lacunas sistematicamente à aplicabilidade da regra. 

 São listados 43 prefixos e 3 sufixos, alguns dos quais já haviam sido 

citados anteriormente na Base XV. Mais uma vez, optou-se pela descrição 

exaustiva das partes e não pela análise do elemento vocabular resultante. 

Assim, passa ao largo o elemento crucial para entender a variação de 

comportamento de alguns elementos de composição, prefixos etc.: a primeira 

sílaba do segundo elemento e o surgimento de uma alteração fonética 

comprometedora do fluxo de pronúncia. Em vez de levar o consulente a 

raciocinar sobre os contextos geradores das três estratégias citadas na base 

(uso do hífen, aglutinação, dobra das consoantes “r” e “s”), reforça-se a ideia 

da memorização como forma de apreensão da regra.  
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2.5  O uso do hífen: contraste entre a perspectiva molar e a molecular 

 

 Para concluir este Capítulo, julgamos pertinente traçar um paralelo entre a 

abordagem das regras do uso do hífen como são apresentadas no Acordo 

Ortográfico de 1990 e na perspectiva Molar, proposta por SILVA. É importante 

ressaltar que esta última não é apenas uma estratégia de facilitação de leitura ou de 

organização sintética ou esquemática do texto do Acordo, artifícios largamente 

utilizados em materiais lançados para, de certa forma, guiar a leitura, como vimos no 

item 2.3, mais acima. Trata-se, na verdade, da construção de uma linha de 

raciocínio capaz de substituir a “decoreba” pela reflexão, pela análise.  

 Assim, de um lado, temos uma organização baseada na categorização; de 

outro, uma sequência que sinaliza para o agrupamento categorial, mas se perde no 

excesso, nas lacunas, nas enumerações, nos detalhes potencializados, 

obscurecendo o geral pelo particular. De um lado, tem-se a informação fluindo, pois 

se organiza em torno de conceitos que se inter-relacionam; de outro lado, tem-se a 

rarefação, a impalpabilidade que torna impossível a retenção. Confrontam-se duas 

organizações: uma que deseja esgotar todas as possibilidades de contextos (o que 

nesse caso é impossível, pois se trata do léxico, um conjunto muito amplo) e outra 

que abre espaço para a analogia a partir de conceitos que dão fundamentos às 

regras. 

 

Método Molar AOLP 

1 - Criterio semântico 

Nesta faixa, o hífen é usado para 
juntar duas palavras inteiras 
existentes na nossa língua e criar 
uma terceira com sentido diferente 
das que se juntaram, isto é, a palavra 
que se cria se afasta do seu sentido 
primevo.  
Isso ocorre em: 
- nomes de objetos: guarda-roupa, 
guarda-chuva, porta-retratos, guarda-
corpo, ar-condicionado, etc. 

Base xv  
(Definição da regra geral)*27  
1º) “Emprega-se o hífen nas palavras compostas por 
justaposição que não contêm formas de ligação e 
cujos elementos, de natureza nominal, adjetival, 
numeral ou verbal, constituem uma unidade 
sintagmática e semântica e mantêm acento próprio, 
podendo dar-se o caso de o primeiro elemento estar 
reduzido: (...)” (28 exemplos)* 
 
(Exceções)* 
“Obs.: Certos compostos, em relação aos quais se 
perdeu, em certa medida, a noção de composição, 

                                                             
27 Os textos assinalados com (*) são de comentários nossos. 
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- nomes de lugar(topônimos): com 
Grã, Grão (Grão-Pará), verbos (Abre-
Campo) artigo de ligação (Baía de 
Todos-os-Santos) 
 
- nomes de bichos e plantas: (ostra-
do-mangue, onça-pintada) 
 
- encadeamentos e mesclas de 
conceitos ou pontos de vista: ponte 
Rio-Niterói, histórico-social. 
 
- compostos com ex, sota, soto, vice, 
vizo (ideia de  suplência): vice-
governador 
 
 

grafam-se aglutinadamente: girassol, madressilva, 
mandachuva, pontapé, paraquedas, paraquedista, 
etc.” 
 
(Topônimos)* 
2º) “Emprega-se o hífen nos topónimos/topônimos ( 
...)” (+13 exemplos)* 
 
(topônimos que não se formam com hífen + exceção 
- Guiné-Bissau)* 
Obs.: “Os outros topónimos/topônimos compostos 
(...)” 
 
(espécies zoobotânicas - 16 exemplos)* 
3º) “Emprega-se o hífen nas palavras compostas 

que designam espécies botânicas e zoológicas, 
estejam ou não ligadas por preposição (...)” 
 
(advérbios bem e mal - observa a diferença entre 
eles quando se juntam a palavras iniciadas por 
consoante - 13 exemplos)* 
 
4º) “Emprega-se o hífen nos compostos com os 

advérbios bem e mal, (...)”  
 
(casos em que bem aparece aglutinado)* 
“Obs.: Em muitos compostos, o advérbio bem 
aparece aglutinado (...)” 
 
5º) “Emprega-se o hífen nos compostos com os 
elementos além, aquém, recém e sem (...)” 
 
(locuções com detalhamento morfológico dos 
formantes)* 
6º) “Nas locuções de qualquer tipo, sejam elas 

substantivas, adjetivas, pronominais, adverbiais, 
prepositivas ou conjuncionais, não se emprega em 
geral o hífen, (...) 
 
a) Substantivas (...) 
b) Adjetivas: (...) 
c) Pronominais: (...) 
d) Adverbiais: (...) 
e) Prepositivas: (...) 
f) Conjuncionais: (...)” 
 
7º) “Emprega-se o hífen para ligar duas ou mais 

palavras que ocasionalmente se combinam, 
formando, não propriamente vocábulos, mas 
encadeamentos vocabulares (...)” (+ 8 exemplos) 
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Método Molar AOLP 

1 - Criterio ortoépico 

Quando o hífen liga prefixos a palavras  
simples, ele quer mostrar que prefixo e 
palavra simples devem ser pronunciados 
cada  um na íntegra na pronúncia culta. Ele 
mostra que se deve evitar a formação de 
uma espécie de sílaba intermediária que 
pode se criar na zona de encaixe e 
mascarar a integridade fonética e 
semântica dos elementos. A zona de 
encaixe é aquela que se situa entre o final  
do prefixo e o início da palavra. 
 
Isso ocorre nas seguintes situações: 
 
1- fim do prefixo igual ao início da palavra: 
anti-idade (evitar a crase)  
 
2- fim do prefixo b,d e início da palavra r: 
sub-reino (evitar o encontro consonantal)  
 
3- manter o h visível no início da palavra: 
anti-horário  
 
4- além, aquém, recém, pré, pró, pós, -açu, 
-guaçu, -mirim: pré-sal, andá-açu (evitar a 
silabada28)  
 
5- dobrar o s e o r depois de prefixo 
terminado por vogal: antirrábico, antessala 
(evitar a mudança de som)  
 

Base XVI  

Do hífen nas formações por prefixação, 
recomposição e sufixação 
1º) “Nas formações com prefixos (...) (relação 
com 18 prefixos)* e em formações por 
recomposição, isto é, com elementos não 
autônomos ou falsos prefixos, de origem grega 
e latina (...) (relação com 22 elementos de 
composição)*, só se emprega o hífen nos 
seguintes casos:” 
a) “Nas formações em que o segundo 
elemento começa por h: (...)” (relação com 15 
exemplos)* 
 
(exceções: des- e in-)* 
Obs.:Não se usa, (...) 
 
b) “Nas formações em que o prefixo ou 
pseudoprefixo termina na mesma vogal com 
que se inicia o segundo elemento: (...)” (9 
exemplos)* 
 
(exceção: co-)* 
“Obs.: Nas formações com o prefixo co- (...)” 
 
c) “Nas formações com os prefixos circum- e 
pan-, quando o segundo elemento começa por 
vogal, m ou n (além de h, caso já considerado 
atrás na alínea a): (...)” (6 exemplos)* 
 
 d)”Nas formações com os prefixos hiper-, 
inter- e super-, quando combinados com 
elementos iniciados por r: hiper- requintado, 
inter-resistente, super-revista.” 
 
e) “Nas formações com os prefixos ex- (com o 
sentido de estado anterior ou cessamento), 
sota-, soto-, vice- e vizo-: (...)” (11 exemplos)* 
 
f) ”Nas formações com os prefixos 
tónicos/tônicos acentuados graficamente pós-, 

                                                             
28 Silabada, segundo Mattoso Câmara, é um “erro de linguagem que consiste na mudança da sílaba tônica dos 
vocábulos”.  
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pré- e pró- quando o segundo elemento tem 
vida à parte (ao contrário do que acontece com 
as correspondentes formas átonas que se 
aglutinam com o elemento seguinte): pós-
graduação, pós-tónico/pós-tônicos (mas 
pospor); pré-escolar, pré-natal (mas prever); 
pró-africano, pró-europeu (mas promover).” 
2º) “Não se emprega, pois, o hífen: 
 
(duplicação do r e do s em lugar do hífen)* 
a) Nas formações em que o prefixo ou falso 
prefixo termina em vogal e o segundo elemento 
começa por r ou s, devendo estas consoantes 
duplicar-se, (...)” (13 exemplos)* 
 
b) “Nas formações em que o prefixo ou 
pseudoprefixo termina em vogal e o segundo 
elemento começa por vogal diferente, (...)” (9 
exemplos) 
 
(uso de hífen com sufixos)* 
3º) “Nas formações por sufixação apenas se 
emprega o hífen nos vocábulos terminados por 
sufixos de origem tupi-guarani que 
representam formas adjetivas, como açu, 
guaçu e mirim, quando o primeiro elemento 
acaba em vogal acentuada graficamente ou 
quando a pronúncia exige a distinção gráfica 
dos dois elementos: amoré-guaçu, anajá-mirim, 
andá-açu, capim-açu, Ceará-Mirim.” 
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3 “DO SABER SÁBIO AO SABER ENSINADO”: UMA PROPOSTA DE 
MEDIAÇÃO DIDÁTICA A PARTIR DO TRABALHO COM GÊNEROS 
TEXTUAIS 
 

“Uma das maiores dificuldades do professor para incorporar as teorias 

linguísticas que renovam a concepção de estudo da língua é de ordem 

didática” (Kleiman & Sepúlveda)  

 

 A epígrafe transcrita acima, da obra “Oficina de gramática: metalinguagem 

para principiantes”, serve como sinalização para o objetivo deste capítulo: 

demonstrar a forma como o saber científico, descrito no capítulo anterior, pode ser 

transposto à prática de sala de aula, sem prescindir da dimensão dinâmica, 

interativa e mobilizadora de capacidades comunicativas do trabalho com linguagem. 

Nesse sentido, conforme aponta a obra citada, a teoria de transposição didática, 

tomada ao educador matemático Yves Chevallard, prenuncia ser necessária a 

passagem do conhecimento produzido pela ciência (saber sábio) para o seu 

correspondente discurso didático (saber ensinado, ensinável). 

 Aqui, apresentaremos exatamente o percurso percorrido entre o saber 

linguístico, enquanto objeto científico, ao saber linguístico, enquanto capacidades a 

serem desenvolvidas de ler, escrever, interpretar textos e refletir sobre a própria 

língua. Em muitos aspectos, nossa proposta de caminhada se assemelha à descrita 

na experiência das autoras acima, pois, tal como aquelas, apresentaremos um 

“objeto de saber escolar (...) que é produto de um processo de transformação do 

objeto de ensino decorrente de uma parceria”, no nosso caso entre o professor-

pesquisador Maurício da Silva e nós, uma docente de Ensino Fundamental e Médio 

na rede pública federal.  

 Nesse percurso, nos servirá também de guia o texto já consagrado de 

SCHNEUWLY & DOLZ (1999): “Os gêneros escolares: das práticas de linguagem 

aos objetos de ensino”, pois nele se desenvolve a ideia dos gêneros como 

mediadores entre as práticas sociais de linguagem e as práticas escolares. Para 

isso, os autores propõem o que chamam de “modelos didáticos de gêneros”, uma 

vez que, para eles, “toda introdução do gênero na escola faz dele, necessariamente, 

um gênero escolar, uma variação do gênero de origem”. 
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 Para pensar a noção de gêneros, sua definição como elementos de prática 

social, bem como sua distinção do termo “tipo”, sua funcionalidade e as relações 

entre gênero e ensino, nosso guia de trajeto será MARCUSCHI e seu texto basilar 

“Gêneros textuais: definição e funcionalidade”. Também BONINI (2001), com seu 

texto “Ensino de gêneros textuais: a questão das escolhas teóricas e 

metodológicas”, contribui ao propor um recorte didático à teoria de gêneros que, 

embora muito difundida atualmente, ainda apresenta algumas questões 

terminológicas. Assim, ao se reportar ao uso do termo Gêneros especificamente nos 

Parâmetros Curriculares Nacionais, documento que norteia os programas de língua 

portuguesa, bem como o das demais disciplinas, o autor embasa algumas das 

escolhas que fizemos ao usar a terminologia “gêneros textuais” e delimitar o seu 

escopo de significado. 

 

3.1 Por que Gêneros? 

 

“A língua materna, seu vocabulário e sua estrutura gramatical, 
não os conhecemos por meio dos dicionários ou manuais de 
gramática, mas sim graças aos enunciados concretos que 
ouvimos e reproduzimos na comunicação discursiva efetiva com 
as pessoas que nos rodeiam.”(Bakthin) 

 

 

 Desde a década de 1980, com o florescimento da área da Linguística Textual, 

os estudos de Gêneros têm crescido em relevância, sobretudo em relação ao 

aspecto de ensino-aprendizagem de língua, em que esta seja vista em seu papel 

comunicativo. O foco na linguagem em uso e na análise de como se produzem os 

sentidos socialmente veiculados por ela tem feito crescer o interesse nos gêneros 

como “artefatos linguísticos concretos”, como diz MARCHUSCHI (2003). No Brasil, 

tais estudos ganharam notoriedade com a referência a alguns de seus pressupostos 

na elaboração dos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) de língua portuguesa. 

 Para construir uma proposta de ensino de língua portuguesa específica para 

Jovens e Adultos na Modalidade Ensino Médio Profissionalizante, diversos 

pressupostos teóricos precisaram ser observados. Por isso, o Departamento de 

Português e Literaturas de Língua Portuguesa do Colégio Pedro II constituiu um 
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grupo formado sobretudo por docentes que trabalham em regime de Dedicação 

Exclusiva, do qual tomamos parte.  

 Ao nos debruçarmos sobre a tarefa de constituir um programa que levasse 

em consideração as características específicas do alunado, constatamos não haver 

uma proposta curricular por disciplinas para o Ensino Médio Integrado na 

Modalidade Jovens e Adultos. As propostas existentes se referem ou à alfabetização 

ou ao segundo segmento do Ensino Fundamental (do 6º ao 9º ano). Entretanto, o 

texto do Documento Base do PROEJA aponta algumas diretrizes necessárias à 

construção de um currículo, dentre os quais destacamos: “A escola formadora de 

sujeitos articulada a um projeto coletivo de emancipação humana”; “A valorização 

dos diferentes saberes no processo educativo;” e “A escola vinculada à realidade 

dos sujeitos”. 

 O mesmo documento se refere à estrutura desejável a um currículo como 

uma seleção e produção de “saberes, de visões de mundo, de habilidades, de 

valores, de símbolos e significados”.  Assim, aponta como necessário considerar “A 

concepção de homem como ser histórico-social que age sobre a natureza para 

satisfazer suas necessidades, e nessa ação produz conhecimentos como síntese da 

transformação da natureza e de si próprio.”, bem como “A experiência do aluno na 

construção do conhecimento; trabalhar os conteúdos estabelecendo conexões com 

a realidade de educando, tornando-o mais participativo.” 

 Sob a perspectiva de tratamento da linguagem como fenômeno social e, 

portanto, determinado pela cadeia de inter-relações que se estabelece entre 

falantes, escolhemos privilegiar o estudo dos Gêneros Textuais, pois segundo 

DIONÍSIO & BEZERRA (2003): 

 

(...) pode ter consequência positiva nas aulas de Português, pois leva 

em conta seus usos e funções numa situação comunicativa. Com 

isso, as aulas podem deixar de ter um caráter dogmático e/ou 

fossilizado, pois a língua a ser estudada se constitui de formas 

diferentes e específicas em cada situação (...). 

  

 Em face desses elementos teóricos, das características específicas do curso 

e do perfil do alunado, construímos um programa cuja apresentação prenuncia que 
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“O texto como elemento desencadeador de todo o processo ensino-aprendizagem é 

lugar-comum que se mantém mais do que nunca na formulação deste programa de 

curso.” (MEC, 2007) Para tanto, foram selecionados os gêneros considerados mais 

pertinentes ao público e, dessa seleção, decorreram: “1) as produções de texto mais 

adequadas aos gêneros textuais previamente selecionados; 2) a ênfase no trabalho 

dos fatos gramaticais e dos recursos expressivos da língua, de acordo com a 

perspectiva estabelecida na primeira etapa.” (MEC, 2007) 

 Assim sendo, ao imaginar uma proposta de ensino de conteúdos gramaticais 

que não perdesse de vista a ampliação do letramento e da competência 

comunicativa dos discentes, nos pareceu o caminho mais natural o uso de Gêneros 

como mediadores didáticos. Aliás, essa abordagem de ensino de língua tem sido 

muito referida em programas para jovens e adultos.  

 Alguns trabalhos como os de SANTOS ET ALII (2004), desenvolvido com 

base na observação de turmas de jovens e adultos no 1 º Segmento do Ensino 

Fundamental da rede pública em Maceió, Alagoas, são exemplos de como a 

metodologia baseada em gêneros pode surtir efeitos promissores.  Observam as 

autoras em suas considerações finais que: 

 

“(...) na escola onde fizemos as nossas observações, as professoras, 
(...) exibem, pedagógica e metodologicamente, um avanço no sentido 
de: (...) saírem de uma prática tradicional da mera decodificação do 
código alfabético para um trabalho que privilegia os gêneros 
discursivos dos diferentes domínios discursivos, dando um passo no 
sentido de possibilitar aos alunos a apropriação e o uso da leitura e 
da escrita nas práticas sociais;(...)” 

 

 Também QUEIRÓZ (2009), em um estudo específico sobre o processo de 

ensino-aprendizagem de língua portuguesa no PROEJA do Instituto Federal de 

Ciências e Tecnologias de Goiás, afirma que: 

 

“A ideal situação de aprendizagem deverá ser aquela que apresentar 
conteúdos novos ou possibilidades de aprofundamento de conteúdos 
já tematizados; com atividades que possibilitem ao aluno desenvolver 
o domínio da expressão oral e escrita em situação de uso público da 
linguagem, levando em conta a situação de produção social e 
material do texto, selecionando os gêneros adequados para a 
produção textual, operando sobre as dimensões pragmática, 
semântica e gramatical.” 
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 Além disso, ressalta que o estudo de componentes “clássicos” da disciplina 

não é deixado de lado com essa nova maneira de planejar. Ao contrário, ganha novo 

relevo ao deixar de ser visto como fim em si mesmo e tornar-se meio para a 

melhoria da leitura e da produção escrita.  

 

3.2 Um recorte teórico necessário: definindo gênero e tipo. 

 

 A escolha pelo trabalho com gêneros textuais também se deveu à analogia 

com os programas dos outros segmentos cuja base é os Parâmetros Curriculares 

Nacionais (PCN), documento do final da década de 1990 que agrega alguns dos 

vários contributos de pesquisas linguísticas, em particular os advindos da Linguística 

Textual, Análise do Discurso e Sociolinguística. Entretanto, essa compilação de 

diferentes estudos tem feito o texto dos PCN alvo de críticas, pois gera o que 

Werneck (2005) chama de “conceitos mesclados de linhas teóricas diferentes”. 

Dentre esses conceitos, está o de Gêneros que carrega consigo uma grande 

complexidade por evocar diferentes sentidos. 

 Em um artigo em que analisa a questão das escolhas teórico-metodológicas 

em relação ao ensino de gêneros, Bonini (2001) aponta para o fato de que, à época 

do surgimento dos PCN, os estudos sobre o tema se encontravam em estágio 

incipiente e, portanto, muitas arestas se apresentavam no aspecto da terminologia. 

O autor reconhece que o texto dos parâmetros curriculares sobre o ensino de língua 

portuguesa não passaram incólumes a esse emaranhado teórico, embora isso não 

lhe tire o mérito de ser “uma proposta de ensino que em sua maior parte é bem 

coerente”. 

 Um dos aspectos apontados por BONINI é a “inclinação para assumir a 

posição francesa” dos estudos de análise do discurso, o que se pode notar na 

utilização, nos Parâmetros, da denominação “Gêneros Discursivos” que são 

definidos, no documento que trata dos 3º e 4º ciclos do Ensino Fundamental da 

seguinte forma: 

 

 “Gêneros são (...) determinados historicamente, constituindo 
formas relativamente estáveis de enunciados, disponíveis na cultura. 
São caracterizados por três elementos: 

 conteúdo: o que é ou pode tornar-se dizível por meio do gênero; 
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 construção composicional: estrutura particular dos textos 
pertencentes ao gêneros; 

 estilo: configurações específicas das unidades de linguagem 
derivadas, sobretudo, da posição enunciativa do locutor, conjuntos  
particulares de sequências que compõem o texto etc.” (BRASIL, 
1998)  

 

 Tal definição é quase literalmente transposta do conceito de Bakhtin 

(1979:179) 

“Todas as esferas da atividade humana, por mais variadas que 
sejam, estão relacionadas com a utilização da língua. Não é de 
surpreender que o caráter e os modos dessa utilização sejam tão 
variados como as próprias esferas da atividade humana [...]. O 
enunciado reflete as condições específicas e as finalidades de cada 
uma dessas esferas, não só por seu conteúdo temático e por seu 
estilo verbal, ou seja, pela seleção operada nos recursos da língua - 
recursos lexicais, fraseológicos e gramaticais - mas também, e 
sobretudo por sua construção composicional” 

 

 Entretanto, BONINI destaca que a noção de discurso em Bakhtin não está 

bem delimitada, sendo muito diversa das definições centrais provenientes das 

discussões no campo da Análise do Discurso francesa. Como principal deficiência 

decorrente disso, o autor aponta a incompletude da noção de Gênero nos PCN, pois 

“é vago quanto à explicitação das condições sociais de construção e prática deste 

elemento de linguagem.” Por essa razão, propõe como forma didática de abordar o 

tema que se adote o termo “gêneros textuais” ao invés de “gêneros discursivos”, 

proposição que nos parece bastante acertada, pois no âmbito da aplicação das 

teorias em sala de aula, é sempre necessário um recorte metodológico, já que, como 

diz BAGNO (2007): “Querer fazer ciência a todo custo na escola sem levar em conta 

a dinâmica social, com suas demandas e seus conflitos, é uma luta fadada ao 

fracasso”. 

 Assim, embora não ignoremos a complexidade das discussões acerca do 

termo Gênero no âmbito dos estudos de texto e leitura, julgamos ser necessário 

adotar essa “licença” terminológica, uma vez que o presente estudo não se foca na 

discussão teórica sobre o tema, mas na sua aplicação específica, didática.  Portanto, 

sempre que nos referirmos a Gêneros Textuais, teremos como respaldo as 

considerações de BONINI, bem como a delimitação teórica do termo de 

MARCUSCHI (2003), frequentemente referida em diversos trabalhos. 
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 Em “Gêneros textuais: definição e funcionalidade”, MARCUSCHI retoma a 

caracterização bakhtiniana de Gêneros como formas “relativamente estáveis de 

enunciados elaborados pelas mais diversas esferas da atividade humana”. Assim, 

reafirma a natureza sócio-histórica desses eventos linguísticos que se caracterizam 

como atividades sociodiscursivas. Por isso, sua importância reside na função 

comunicativa, pois para o autor é impossível se comunicar verbalmente a não ser 

por algum texto.  Obviamente, para construir um texto adequado a uma dada 

situação comunicativa, é necessário mobilizar capacidades linguísticas a fim de 

materializar o que é dizível em um determinado gênero.  Nesse escopo, encontram-

se as sequências que têm em comum uma série de traços linguísticos 

predominantes (aspectos sintáticos, lexicais, de correlação entre tempos e modos 

verbais etc.).  Essas sequências são os tipos textuais. 

 De forma sintética, define o autor contrastivamente o que são gênero textual e 

tipo textual: 

“a) Usamos a expressão tipo textual para designar uma espécie de 
sequência teoricamente definida pela natureza linguística de sua 
composição (aspectos lexicais, sintáticos, tempos verbais, relações 
lógicas). Em geral, os tipos textuais abrangem cerca de meia dúzia 
de categorias conhecidas como: narração, argumentação, exposição, 
descrição, injunção. 
b) Usamos a expressão gênero textual como uma noção 
propositalmente vaga para referir os textos materializados que 
encontramos em nossa vida diária e que apresentam características 
sócio-comunicativas definidas por conteúdos, propriamente 
funcionais, estilo e composição característica. Se os tipos textuais 
são apenas meia dúzia, os gêneros são inúmeros. (...)”29 
 

 MARCUSCHI (2003) observa, também, uma distinção entre texto e discurso, 

sendo o primeiro conceituado como “uma entidade concreta realizada materialmente 

e corporificada em algum gênero textual”, enquanto o segundo é definido como 

“aquilo que um texto produz ao se manifestar em alguma instância discursiva”. Tal 

distinção corrobora a opção por nós explicitada anteriormente pelo termo gênero 

textual em lugar de gênero discursivo. 

 Por fim, ainda no mesmo artigo, o autor faz referência a outro aspecto muito 

importante para o trabalho que desenvolveremos qual seja o da hibridização ou 

mescla de gêneros em que um gênero assume a função de outro. A partir do 

exemplo de um artigo de opinião em formato de poema, cujo efeito é também 

                                                             
29 op.cit. páginas 22-23. 
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chamado de intertextualidade intergêneros, MARCUSCHI (2003) ressalta que não se 

deve confundir essa hibridização com a natural heterogeneidade tipológica nos 

textos de cada gênero. Assim: “(1)intertextualidade intergêneros = um gênero com a 

função de outro;   (2)heterogeneidade tipológica = um gênero com a presença de 

vários tipos.” 

 

3.3 Gêneros como mediadores didáticos 

“Desenvolveremos a ideia de que é o gênero que é utilizado 
como meio de articulação entre as práticas sociais e os objetos 
escolares - mais particularmente, no domínio do ensino da 
produção de textos orais e escritos.” (SCHNEUWLY & DOLZ) 

          

 Em seu artigo “Os gêneros escolares: das práticas de linguagem aos objetos 

de ensino.”, a proposição apresentada na epígrafe acima é discutida por 

SCHNEUWLY & DOLZ(1999) em três momentos: a definição de gêneros frente às 

de prática e atividade de linguagem; como os gêneros têm sido abordados nas 

rotinas escolares; e, por fim, parte-se para a proposição de hipóteses de trabalho 

com os gêneros, com o intuito de tornar seu uso na escola mais profícuo. Em todos 

esses aspectos abordados, há muito do que pensamos como parâmetros válidos na 

elaboração deste trabalho e certamente será importante explicitar. 

 Para os autores, a atividade de linguagem atua como uma interface entre o 

sujeito e o meio social motivado por uma necessidade de representação-

comunicação. Por isso, origina-se em situações de comunicação, desenvolve-se em 

contrato de cooperação social, razão pela qual as práticas sociais assumem papel 

determinante na análise do funcionamento das atividades linguageiras. 

 Uma ação de linguagem, para os dois autores, consistiria em “produzir, 

compreender, interpretar e/ou memorizar um conjunto organizado de enunciados 

orais ou escritos”. Ao se considerarem as diferenças entre as modalidades oral e 

escrita da língua, pode-se supor que haverá diversas modalidades instrumentais 

para realizar ações de linguagem. Assim, diversas capacidades serão exigidas do 

sujeito: “adaptar-se às características do contexto e do referente (capacidades de 

ação), mobilizar modelos discursivos (capacidades discursivas) e dominar as 

operações psicolinguísticas e as unidades linguísticas (capacidades linguístico-

discursivas).”    
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 Os gêneros, nessa perspectiva, articulam as práticas de linguagem com as 

atividades de aprendizagem que se realizam na escola, pois “constituem um ponto 

de comparação que situa as práticas de linguagem. Eles abrem uma porta de 

entrada para estas últimas que evita uma imagem delas dissociada no momento da 

apropriação.” Retomando a definição de Bakhtin de que os gêneros são 

instrumentos que fundam a possibilidade de comunicação, os autores marcam o fato 

de que os gêneros tornam-se elementos facilmente reconhecíveis para os falantes 

em um ato comunicativo. Constituem, assim, um “modelo comum”, um índice 

preditivo para os falantes de uma comunidade habituados a determinadas práticas 

de linguagem. Por isso, os autores os consideram como importantes instrumentos 

de aprendizagem, visto que “Do ponto de vista do uso e da aprendizagem, o gênero 

pode, assim, ser considerado um megainstrumento que fornece um suporte para a 

atividade nas situações de comunicação e uma referência para os aprendizes.” 

 Lembram os dois autores que o gênero sempre esteve presente na escola, 

pois a situação de aprendizagem também pressupõe formas de linguagem próprias. 

Entretanto, essa é uma realidade complexa, uma vez que, nessa situação, o gênero 

serve de intermediador não só para o ato comunicativo, mas também se torna objeto 

de ensino/aprendizagem. Por isso, o gênero no ambiente escolar funda uma prática 

de linguagem em parte fictícia, artificial, pois a sua finalidade é o ensino e não 

apenas a comunicação.  

 Diante dessa realidade, SCHNEUWLY & DOLZ (1999) descrevem três 

maneiras de abordar o ensino/aprendizagem de língua, tendo como foco a questão 

do gênero e as relações que estabelecem com as práticas sociais que os 

referenciam. A primeira delas é aquela em que o gênero perde sua função 

comunicativa em prol de se tornar objeto de estudo, cuja finalidade é tão somente o 

seu domínio formal. Em geral, essa abordagem relaciona-se ao recorte clássico de 

sequências textuais (descrição, narração, dissertação) muito utilizadas, sobretudo no 

ensino de produção textual: “Trata-se de autênticos produtos culturais da escola 

elaborados como instrumentos para desenvolver e avaliar progressivamente e 

sistematicamente as capacidades de escrita dos alunos.” 

 A segunda é aquela em que a escola se torna espaço de produção e 

utilização de textos, motivados por situações comunicativas criadas na própria 

escola. Entretanto, ainda assim serão gêneros naturalizados, pois resultarão 
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diretamente de situações criadas no âmbito escolar sem que haja referência direta 

aos seus similares surgidos em situações externas à escola: 

 
 “A situação de comunicação é vista como geradora quase 
automática do gênero, que não é descrito, nem ensinado, mas 
aprendido pela prática de linguagem escolar, através dos parâmetros 
próprios à situação e das interações com os outros.” SCHNEUWLY & 
DOLZ (1999) 

 

 A terceira situação de abordagem dos gêneros na escola é aquela em que 

estes penetram o universo escolar sem que haja uma filtragem pedagógica “como se 

houvesse continuidade absoluta entre o que é externo e o que é interno à escola.” 

Nessa perspectiva, a escola deixa de ser espaço de comunicação e passa a ser 

apenas um espaço de recriação de situações que reproduzem as das práticas de 

linguagem de referência de cada gênero. Como dizem os autores: “trata-se de levar 

o aluno ao domínio do gênero, exatamente como este funciona (realmente) nas 

práticas de linguagem de referência.” 

 A partir das reflexões suscitadas pela análise das três abordagens, cuja 

centralidade é o estudo de gêneros, os autores propõem definir as contribuições de 

cada uma e realizar uma reavaliação de procedimentos com gêneros como 

instrumento de ensino.  Para isso, apontam ser necessário considerar que: 

 toda vez que um gênero é introduzido na escola é feito com base em uma 

decisão didática, com vistas a que o aluno possa dominá-lo, conhecê-lo e 

compreendê-lo melhor, tornando-se com isso um usuário mais eficaz na 

escola ou fora dela. Entende-se como necessário também desenvolver 

capacidades que podem ser mobilizadas em atividades de linguagem para 

além daquele gênero.  

 este, assim sendo, será muitas vezes objeto de uma transformação didática 

para que se atinjam os objetivos estipulados com seu estudo. Como o gênero 

na escola está transplantado de seu lugar social originário, ele se desdobra 

em objeto a aprender e instrumento para comunicar. 

 Propõem, então, os autores que a maneira didática de lidar com o fato de que 

o gênero trabalhado na escola é sempre uma variação do modelo de referência, 

tendo como função precípua o ensino/aprendizagem, é a elaboração de modelos 

didáticos de gênero. Tais modelos serviriam para “explicitar o conhecimento implícito 
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do gênero, referindo-se ao conhecimento formulado, tanto no domínio da pesquisa 

científica, quanto pelos profissionais especialistas.” 

 Além disso, esses modelos devem obedecer a três princípios, a saber: 

 Legitimidade - os conhecimentos produzidos pela cultura ou experts devem 

ser consultados ao lhes serem feitas referências; 

 Pertinência - as finalidades e objetivos da prática escolar, os princípios de 

ensino/aprendizagem, bem como as capacidades dos educandos devem ser 

observados; 

 Solidarização - os  conhecimentos mobilizados e os objetivos propostos 

devem manter relação de coerência e não fragmentação. 

 

 Um modelo didático deve apresentar ainda, seguindo a linha proposta pelos 

autores, duas características: 

 

“1) Ele constitui uma síntese com objetivo prático, destinada a 
orientar as intervenções dos professores; 

2) Ele evidencia as dimensões ensináveis a partir das quais diversas 
sequências didáticas podem ser concebidas.” 

 

 Frisam, entretanto, SCHNEUWLY & DOLZ (1999), que há sempre 

possibilidade para uma progressão nas dimensões ensináveis, podendo ir desde 

uma sensibilização a um aprofundamento maior. Reafirmando a ideia de que o 

gênero introduzido na escola é sempre “um gênero escolar, variação do gênero de 

origem”, lembram que também essa variação poderá diferir em graus. O importante 

a considerar é que “quanto mais precisa a definição das dimensões ensináveis de 

um gênero, mais ela facilitará a apropriação deste como instrumento e possibilitará o 

desenvolvimento de capacidades de linguagem diversas que a ele estão 

associadas”. 

 A contribuição do estudo dos autores acima mencionados é explicitada por 

CRISTÓVÃO (2002). Em um artigo que examina a importância da construção de 

modelos didáticos de gêneros na formação de professores de língua inglesa, a 

autora aponta uma outra vertente importante do trabalho com gêneros como 

mediadores didáticos: a formação docente numa perspectiva reflexiva em relação a 

sua prática. 
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 Em “Modelo didático de gênero como instrumento para formação de 

professores”, a autora defende a “instituição do Ensino Reflexivo com uso de 

instrumentos que permitam aos professores a compreensão e, possivelmente, a 

transformação de sua prática pedagógica.” Dentre esses instrumentos, o artigo 

destaca o modelo didático de gênero como privilegiado nessa metodologia em que 

os docentes/licenciandos se envolvem em ações de cunho reflexivo sobre seu fazer 

pedagógico. 

 SCHNEUWLY & DOLZ são referenciados em outra passagem do texto, 

quando CRISTÓVÃO (2002)  afirma seguir na mesma direção que os autores ao 

proporem o ensino estruturado em forma de sequências didáticas. Estas sequências 

constituem: 

 

“[...] um conjunto de atividades que se organizam em torno de um 
gênero com o objetivo de que os alunos dele se apropriem por meio 
de desenvolvimento de capacidades de linguagem específicas, 
guiando, assim, as intervenções do professor e apresentando para 
os alunos o objeto do conhecimento.” 

 

 Para CRISTÓVÃO (2002), os modelos didáticos de gênero são fundamentais 

para a elaboração das sequências didáticas. Segundo a autora, os modelos 

didáticos, além de instrumentais na formação de professores, foco do trabalho 

descrito em seu texto, desempenhariam as seguintes  funções: 

 
 “pressuposto para a elaboração das sequências didáticas; 

 ferramenta disponível para possibilitar adaptações e mudanças 
nas sequências didáticas; 

 indicações de critérios de avaliação do desenvolvimento das 
capacidades de linguagem que os alunos devem construir.” 
 

 Assim, a autora toma a defesa da necessária construção de um modelo para 

a elaboração do material didático e também como forma de embutir a reflexão 

permanente do docente ao elaborar seu material. Ainda em conformidade com 

pressupostos defendidos por SCHNEUWLY & DOLZ, afirma que, ao se lançar à 

tarefa de com por o modelo didático, o docente precisará levar em consideração os 

aspectos ensináveis a partir de cada situação de comunicação específica. Além 

disso, também entrarão em tela os conhecimentos previamente 

adquiridos/consultados dos experts sobre o gênero, bem como os conhecimentos 

linguísticos mobilizados, além do conhecimento sobre a capacidade dos alunos. 
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 Como conclusões do estudo, CRISTÓVÃO (2002) reafirma o benefício do 

estudo de gênero pela aproximação entre as práticas de linguagem em uso no 

contexto social e o ambiente de ensino/aprendizagem. Além disso, a construção de 

um modelo didático serviu como instrumento de reflexão sobre os aspectos 

envolvidos na prática docente de ensino de leitura/escrita. 

 

“Os resultados evidenciam, assim, a maneira como os alunos-
professores podem tirar benefícios da construção de um modelo 
didático de gêneros textuais como um instrumento para reflexão e a 
razão pela qual consideramos uma abordagem baseada em gêneros 
aplicável na formação de professores.” 

 

 

3.4 Da mediação aos mediandos: a construção dos objetos de ensino 

 

 Ao longo deste capítulo, expusemos o arcabouço teórico que nos serviu de 

guia para a construção dos objetos didáticos que apresentaremos no próximo. 

Nesse caminho de transposição da teoria pura a sua versão aplicada, vários 

aspectos precisaram ser considerados, faz-se necessário explicitá-los. 

 A abordagem molar, ao deslocar o foco da aprendizagem da memorização 

para a reflexão, propicia a ruptura com a forma canônica do texto metalinguístico. 

Assim, nos pareceu ser essa uma grande oportunidade para integrar ainda mais as 

atividades linguísticas prescritivo-descritivas com as atividades de leitura e produção 

de texto. 

 O ensino com gêneros textuais, conforme já explicitamos, já estava previsto 

no programa formulado pelo Departamento de Português. Entretanto, aquilo a que 

nos propusemos neste trabalho se diferencia um pouco do que normalmente é feito, 

tendo em vista que normalmente usamos textos de circulação social ou adaptados 

de materiais de referência. Aqui, estaremos apresentando textos especialmente 

criados para servir às funções do estudo de gênero já mencionadas anteriormente 

neste capítulo, mas também à veiculação de conteúdo que normalmente não é 

natural daquele gênero, ocorrendo o que MARCUSCHI (2002) chamou de 

intertextualidade intergênero. 
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 É importante salientar também que a artificialidade inerente ao gênero 

introduzido na escola, conforme observam SCHNEUWLY & DOLZ, no nosso caso 

será elemento revelado e constitutivo do trabalho, uma vez que a transgeneração do 

texto gramatical é necessária à quebra da rejeição natural a essa categoria de texto. 

Assim, assumimos claramente que os objetos didáticos que construímos e 

exporemos em seguida - os mediandos, como chamaremos - são modelos didáticos, 

sobre os quais se refletem os conhecimentos acadêmicos e culturais consultados, as 

expectativas de alcance junto aos alunos, bem como a escolha de elementos 

característicos a serem ressaltados de acordo com os objetivos propostos. 

 Devemos esclarecer, ainda, nosso acordo com o que propõe CRISTÓVÂO 

(2002) sobre a pressuposição dos modelos didáticos para as sequências didáticas, 

embora não esteja no escopo deste estudo discutir pormenorizadamente as 

atividades de uma sequência proposta a partir dos modelos que criamos. No 

entanto, de antemão esclarecemos que, em nossa prática, buscamos nunca perder 

de vista que nenhum objeto de estudo deve encerrar-se em si mesmo, sobretudo 

quando lidamos com leitura, escrita, refinamento de capacidades discursivo-

comunicativas.  
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4 - OS MEDIANDOS - A CONSTRUÇÃO DOS OBJETOS DIDÁTICOS. 

 

“Eu considero impossível conhecer as partes sem conhecer o todo, 

assim como conhecer o todo sem conhecer particularmente as partes.” 
Pascal 

 

 

 Até aqui, descrevemos as etapas necessárias à execução do polo objetivo de 

nosso roteiro para esta tese. Tais etapas são de fundamental importância, pois 

circunscrevem os nossos objetos pedagógicos, frutos concretos desse percurso, em 

um horizonte teórico-metodológico claro, bem como delimitam os objetivos e o 

público a que se destinam. Deste ponto em diante, resta-nos, portanto, pormenorizar 

a etapa final do trabalho, qual seja a construção dos modelos didáticos de gêneros 

textuais com os quais materializamos as reflexões e estudos sobre a metodologia 

Molar de abordagem de estudos gramaticais, aplicada às regras de uso do hífen no 

Acordo Ortográfico de 1990. 

 Ainda que balizada pelas etapas anteriores e pelo escopo amplo deste 

estudo, podemos considerar que neste capítulo está a porção de subjetividade mais 

acentuada desta tese. As escolhas feitas, no entanto, estão longe de ser aleatórias, 

pois são motivadas por uma visão semiótica do texto como objeto não só de 

significação, mas de comunicação entre sujeitos. E como objeto de mediação entre 

sujeitos comunicantes, os objetos-textos - que chamaremos de mediandos30 -   

produzidos por nós, com finalidade pedagógica, precisaram ir além da dimensão do 

escrito/falado para assumir outras dimensões expressivas e significativas. 

 Dessa forma, cada elemento que compõe os mediandos precisou ser 

articulado aos demais, tanto no plano formal quanto no plano expressivo. Cores, 

formas, textos, aromas, imagens - tudo em acordo com o que prenuncia a epígrafe: 

um tipo de pensamento pendular que vai do todo às partes e das partes ao todo. 

 

 

                                                             
30

 Essa denominação é uma referência intertextual a dois outros trabalhos, também orientados pelo Prof. Dr. 
Maurício: a tese de Gilcélia Cristina de Magalhães Bastos apresenta os “aplicandos” e a tese de Carmen Elena 
das Chagas apresenta os “conjugandos”. 
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4.1 Sobre a escolha dos gêneros a serem trabalhados 

 

 Conforme já dissemos anteriormente, levamos em consideração sempre o 

Programa de Português para o PROEJA, construído coletivamente pelo 

Departamento a que me ligo no Colégio Pedro II. Assim, ao idealizarmos a 

transposição da abordagem teórica de uso do hífen para modelos didáticos de 

gêneros, procuramos identificar um tipo de estrutura que pudesse ser mais rentável 

em termos de atividades de exploração não só das competências comunicativas, 

mas também linguísticas dos alunos.  

 Outro aspecto considerado foi o encadeamento com as sequências didáticas 

normalmente desenvolvidas com objetivos que tangenciassem alguns dos 

suscitados pelos mediandos.  Também não foi deixado de lado o componente 

afetivo em relação aos alunos, pois consideramos igualmente as atividades que 

mais o mobilizam e os deixam mais disponíveis ao aprendizado. 

 Uma das sequências didáticas que gera sempre desdobramentos muito 

produtivos é a que trabalhamos com o gênero propaganda. Por meio desse gênero, 

podemos promover uma leitura ampla dos signos verbais e dos símbolos não 

verbais, do contexto social, das funções da linguagem, de situações comunicativas e 

de aspectos dêiticos e pragmáticos da linguagem. Pensando em todos esses 

pontos, o gênero propaganda foi por nós escolhido.  

 No entanto, sentimos necessidade de, em paralelo com o que desenvolvemos 

em sala com os alunos, unir o gênero propaganda a outros, simulando uma 

campanha publicitária para o lançamento de um produto fictício. Surgiu, dessa 

forma, a ideia de criar um medicamento - Cápsulas Hifênicas Dr. Maurício - e 

confeccionar a respectiva bula, transpondo a Abordagem Molar das regras de uso 

do hífen para outro formato. Da mesma forma, aproveitando a inspiração das pílulas 

poéticas31, optamos por desenvolver as cápsulas hifênicas, contendo a formulação 

sucinta dos principais critérios de uso do diacrítico hífen com exemplos. 

 A seguir, descreveremos minuciosamente a composição dos três mediandos: 

- propaganda; 

                                                             
31

 Gênero/suporte em que pequenos poemas ou excertos são escritos em papeizinhos e colocados dentro de 
cápsulas plásticas. http://g1.globo.com/mg/sul-de-minas/noticia/2013/05/fora-dos-livros-e-estantes-poesias-
ganham-vida-com-o-projeto-tertulia.html (acessado em 21/11/2014) 
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- bula; 

- cápsulas. 

 

4.2  A propaganda32 

Figura 1 - Propaganda 

 

  
Fonte: acervo da autora 

                                                             
32 Embora ciente das diferenças apontadas por alguns entre os termos “publicidade” e “propaganda”, optei por 
utilizar este último, em aspecto lato, principalmente porque também este termo abarca a ideia de objeto 
publicitário ou peça publicitária no jargão mais especializado. 
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“A propaganda é reconhecida como forma relativamente estável, dado 
que é produzida numa esfera da vida social — um órgão de imprensa - 
e realiza a função de expor e, de quebra, ou melhor, de modo bem 
pensado, concretiza o propósito de vender o produto, visto que 
enfatiza os pontos positivos do produto e reforça desejos ou 
necessidades explorados via mídia. É um gênero multimodal, uma vez 
que é distribuído pelo uso concomitante da escrita e da imagem; tendo 
composição sincrética, vale-se, normalmente, de fotografias, 
infográficos e ilustrações associadas a textos verbais escritos 
(legendas, títulos, notas, comentários, etc).” (SCHRÖDER, 2012) 

 

 A breve descrição acima prenuncia alguns pontos importantes que tiveram de 

ser pensados quando da criação do modelo de propaganda. Um desses aspectos 

tem relação com a linguagem publicitária que, normalmente, tem como característica 

o predomínio da função conativa. Entretanto, tal característica vem sendo, ao longo 

do tempo, atenuada como estratégia discursiva para evitar o confronto direto entre o 

consumidor e o apelo ao consumo, cada vez mais criticado em nossa sociedade. 

Dessa forma, se compararmos propagandas mais antigas com as atuais de um 

mesmo produto (Coca-cola, por exemplo), notaremos que cada vez menos o apelo 

direto - beba Coca-Cola - estará presente. Em seu lugar, passam a ser veiculados 

conceitos que se deseja associar ao consumo do produto.  

 Contudo um modelo didático precisa, segundo nos parece, estar sempre na 

fronteira entre o modelo standard do gênero e sua extrapolação. Por isso, 

escolhemos dar um certo ar vintage33 a nossa peça publicitária, recorrendo à 

formulação mais direta do apelo ao consumidor, por meio do uso de imperativo 

(“Tome logo Cápsulas Hifênicas  Dr. Maurício”), de formulações que se dirigem 

diretamente ao interlocutor/leitor (“Se você não tem certeza se o que sente é mal 

estar ou mal-estar...”) e de um slogan rimado e apelativo (“Use Cápsulas Hifênicas 

Dr. Maurício e dê adeus ao suplício!”).   

 Quanto à composição de imagens e ilustrações, tomamos por critério reforçar, 

através do traço, o aspecto lúdico e explorar a artificialidade intrínseca à natureza do 

objeto mediador. Por isso, solicitamos ao ilustrador Stefan Pastorek34, cujo estilo de 

                                                             
33

 O termo refere-se “ao que é antigo, ou tem inspiração no passado, e marcou uma época.”, segundo registra 
Evanildo Bechara em seu dicionário. 
34

 Sobre Stefan Pastorek : “(...) sempre se interessou por desenhos. Depois de fazer vários cursos, um deles 

com o famoso desenhista Paulo Branco, começou a trabalhar com apenas 17 anos. Foi durante um workshop 
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traços evoca o humor e certa fantasia infantil, que elaborasse o lay-out do material 

relacionado às cápsulas. Desse modo, seguindo nossa orientação, o ilustrador criou 

uma imagem caricatural do “Dr. Maurício”, bem como de duas outras figuras - um 

menino e uma menina, representando os estudantes ou todos aqueles que têm 

dificuldades de assimilar as novas regras de uso do hífen.  

 Os textos verbais assumem grande relevância, nesse contexto, embora as 

imagens sejam muito importantes para a composição da propaganda, pois 

contribuem para reforçar a sua ludicidade. O texto visual muitas vezes complementa 

as ideias sugeridas no texto verbal, acrescentado um toque de humor, além de 

delimitar, de certa forma, duas áreas discursivas no anúncio: a do diagnóstico por 

assim dizer e a da cura, representada pelo medicamento fictício.  

  Em um primeiro bloco, salientamos a presença do componente 

metalinguístico da mensagem, veiculada na forma de um gênero em que predomina 

o apelativo, traduzido por meio de quatro sequências frasais: 

- “Se você não tem certeza se o que sente é mal estar ou mal-estar...”; 

- “Se sente espasmos só de pensar em escrever os sintomas porque não sabe se o 

que sente é dor de barriga ou dor-de-barriga...”; 

- “Se acha que seu caso é grave, mas não sabe se pede um exame de ultra-som ou 

ultrassom ...”; 

- “Se tem medo, pois não sabe se o que faz é se auto-medicar ou automedicar...” 

 Em cada um desses períodos, que se iniciam por uma oração condicional, 

procuramos estabelecer um paralelo entre sintomas e sensações desconfortáveis e 

a insegurança causada pela dúvida quanto à grafia correta de termos relacionados 

aos campos semânticos “enfermidade” e “cura”: mal-estar, dor de barriga, ultrassom 

e automedicar(-se). As palavras e a locução usadas foram escolhidas também para 

aludir a alguns contextos em que o hífen foi abolido ou substituído pela digrafação.  

                                                                                                                                                                                              
de ilustração,  acontecido em shopping em Campinas , que ele foi convidado  para ilustrar estampas de 

camisetas para a grife de roupas Mel & Hortelã, da dupla Sandy & Júnior. A partir daí sua carreira alavancou. 

Em 1998 se tornou ilustrador no jornal Correio Popular, em Campinas. Logo em seguida, ilustrou revistas 

conceituadas do Brasil como a Veja, Vip, Placar, 4 Rodas, Recreio e 6 jornais, entre eles, a Folha de São Paulo. 

Também publicou em jornais na Califónia, Portugal e uma revista em Berlim.” In: Revista Distritos - Nº 15 - Ano 

2 - Abril/Maio de 2013 (pág. 27)  
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 Esse conjunto de períodos ressalta as possíveis dúvidas e hesitações dos 

leitores, reforçadas pelo uso da conjunção “se” e das reticências. No tratamento 

imagético da mensagem, vemos cápsulas parecendo reluzir que antecedem as 

frases, como se antecipassem que, para cada condição, houvesse um “remédio”. A 

expressão angustiada do estudante diante de diversas interrogações estampadas no 

quadro-verde, bem como de uma estudante parecendo assustada, ladeada por 

interrogações, reforçam a ideia de sofrimento, desconforto.   

 Em um segundo bloco de texto, surgem as estruturas imperativas que 

concitam o leitor a usar as cápsulas (“Tome logo Cápsulas Hifênicas Dr. Maurício!” e 

“Tome Cápsulas Dr. Maurício e dê adeus ao suplício.”). O nome do medicamento 

também ganha destaque em um fundo laranja. Há também um trecho descritivo 

ressaltando os benefícios imediatos do uso do “medicamento” que serão explicitados 

na bula (“As cápsulas Hifênicas ativam o raciocínio e eliminam o desconforto 

causado pela Decoreba Cronicallis”.). Nesse trecho, criamos um nome 

pseudocientífico para um agente patogênico, que representa, nesse simulacro, o ato 

de recorrer sempre à memorização de conteúdos- Decoreba Cronicallis.     

 Aqui, a imagem do Dr. Maurício sorridente, piscando com cumplicidade para o 

leitor, tanto no rótulo do frasco quanto na embalagem, desfaz o medo e a apreensão 

predominantes no bloco anterior. O lápis que aparece junto ao Dr.. remete à escrita, 

ao estudo como forma de indiciar que não se trata de um médico, mas de um 

Professor Doutor, informação esta complementar ao uso do título honorífico “Dr.” 

que é, comumente, associado a médicos e advogados. Há também, na figura da 

embalagem, a tarja vermelha, destinada a medicamentos de uso controlado, 

segundo a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA).35  Por último, o 

slogan aparece destacado por uma faixa  vermelha.  

 

4.3 - Bula 

 

“Considerada como a principal fonte de informações aos pacientes, a 
bula assume um papel fundamental na promoção do uso racional de 
medicamentos. Ao alertar sobre os riscos da automedicação, da 
interrupção do tratamento, bem como quanto à necessidade de 
prescrição, no tocante à dispensação de medicamentos tarjados, está 

                                                             
35 Cf. http://portal.anvisa.gov.br  
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consoante ao processo educativo dos usuários, um dos pontos que 
merece ênfase segundo os propósitos da Política Nacional de 
Medicamentos.” (CALDEIRA et alii, 2008)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

  

   

 Curiosamente, a escolha do gênero bula como modelo pedagógico para as 

regras de uso do hífen, que em princípio pode parecer extravagante ou inusitada, 

tem inúmeras justificativas. Desde sua origem, esse gênero vem marcado pelo 

caráter oficial daquilo que comunica, assim como as novas regras do AOLP.  

 Na verdade, a palavra bula designava o selo em forma de bola que conferia 

autenticidade aos éditos papais, passando posteriormente a designar o próprio 

documento. Segundo CALDEIRA et alii (2008), a partir do século XV tem seu 

domínio estendido à aferição de autenticidade a medicamentos, distinguindo das 

fórmulas caseiras ou garrafadas.  No Brasil, as bulas são normatizadas e têm sua 

estrutura definida por lei desde a segunda metade do século passado. Atualmente, 

cabe à ANVISA a fiscalização do cumprimento dos preceitos legais para a sua 

elaboração, bem como o estabelecimento de novas normas ou alterações naquelas 

vigentes. 

 Além da similaridade na função social, há também motivações linguísticas, 

pois, assim como o texto do Acordo, as bulas se caracterizam, no nível da estrutura, 

pelo uso de sequências textuais descritivas, expositivas e, sobretudo, instrucionais. 

Tais tipologias são de grande destaque no ensino de língua no PROEJA, pois se 

trata de uma modalidade de ensino profissionalizante que exige dos alunos um 

contato muito grande com textos técnicos e instrucionais. Em geral, as bulas, assim 

como manuais, apresentam inúmeras dificuldades de leitura aos usuários, por 

apresentar linguagem técnico-científica, conforme aponta CALDEIRA (2008): 

 
“A linguagem utilizada sempre representou grande dificuldade para o 
leigo. O leitor se depara com uma escrita técnica que pouco ou nada 
lhe “comunica”, sendo considerada esta uma falha histórica na 
normatização e fiscalização dos órgãos governamentais responsáveis. 
No entanto, apenas em 1977, a necessidade de utilizar uma linguagem 
acessível nas bulas veio a ser mencionada na regulamentação, e 
somente em 2004 foram realizadas análises da linguagem utilizada 
nas bulas ao paciente. Mesmo assim, permanecem muitos vícios de 
linguagem e costumes a serem ultrapassados.”  
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  Por isso, em 2009, a ANVISA publicou uma resolução36 estabelecendo novos 

parâmetros para a composição de bulas que exprime preocupação em buscar uma 

forma mais clara e objetiva de apresentar as informações aos consumidores. A 

seguir, apresentamos um modelo de bula elaborado pela ANVISA37, tendo em vista 

a regulamentação proposta: 

 

Medicamento Anvisa  
             Paracetamol 

 
APRESENTAÇÕES 
 
Comprimidos revestidos de 
- 500 mg em embalagem com 20 ou 200 comprimidos. 
- 750 mg em embalagens com 20 ou 200 comprimidos. 
 
USO ORAL 
 
USO ADULTO ACIMA DE 12 ANOS  
 
COMPOSIÇÃO 
MedicamentoAnvisa® 500 mg: 
 
Cada comprimido revestido contém 500 mg de paracetamol. 
 
Excipientes: ácido esteárico, amido pré-gelatinizado, hipromelose, 
macrogol e povidona..  
 
MedicamentoAnvisa ® 750 mg: 
 
Cada comprimido revestido contém 750 mg de paracetamol. 
 
Excipientes: ácido esteárico, amido pré-gelatinizado, hipromelose, 
macrogol e povidona. 
 
1. PARA QUE ESTE MEDICAMENTO É INDICADO? 
 
MedicamentoAnvisa® é indicado para o tratamento de febre e de 
dores leves a moderadas, de adultos, tais como: dores associadas a 
gripes e resfriados comuns, dor de cabeça, dor de dente, dor nas 
costas, dores associadas a artrites e cólicas menstruais. 
 
2. COMO ESTE MEDICAMENTO FUNCIONA? 
MedicamentoAnvisa® reduz a febre atuando no centro regulador da 
temperatura no Sistema Nervoso Central (SNC) e diminui a 
sensibilidade para a dor. Seu efeito tem início 15 a 30 minutos após a 
administração oral e permanece por um período de 4 a 6 horas. 
 
3. QUANDO NÃO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO? 

                                                             
36 Resolução da Diretoria Colegiada 047/09, 8 de setembro de 2009. 
37 In: http://www.anvisa.gov.br/divulga/noticias/2009/pdf/bula_nova.pdf. Cf, referências bibliográficas. 
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Você não deve tomar MedicamentoAnvisa® se tiver hipersensibilidade 
(alergia) ao paracetamol ou aos outros componentes da fórmula. 
Usuários crônicos de bebidas alcoólicas podem apresentar um risco 
aumentado de doença do fígado se tomarem uma dose maior que a 
dose recomendada (superdose) de MedicamentoAnvisa®.  
Este medicamento é contraindicado para menores de 12 anos. 
 
4. O QUE DEVO SABER ANTES DE UTILIZAR ESTE 
MEDICAMENTO? 
Você não deve tomar mais do que a dose recomendada (superdose) 
para provocar maior alívio, pois pode causar sérios problemas de 
saúde. 
Você não deve usar o medicamento para dor por mais de 10 dias ou 
para febre por mais de 3 dias, exceto sob orientação médica. 
Você deve consultar seu médico se a dor ou febre continuarem ou 
piorarem, se surgirem novos sintomas ou se aparecerem vermelhidão 
ou edema (inchaço), pois estes sintomas podem ser sinais de doenças 
graves.  
Em casos de uso por mulheres grávidas ou amamentando, a 
administração deve ser feita por períodos curtos. 
Este medicamento não deve ser utilizado por mulheres grávidas sem 
orientação médica ou do cirurgião-dentista. 
 
Atenção diabético: este medicamento contém SACAROSE. 
Informe ao seu médico ou cirurgião-dentista se você está fazendo 
usode algum outro medicamento.  
 
A absorção de MedicamentoAnvisa® é mais rápida se você estiver em 
jejum. Os alimentos podem afetar a velocidade da absorção, mas não 
a quantidade absorvida do medicamento. 
Se você toma três ou mais doses de bebidas alcoólicas todos os dias, 
deve consultar seu  médico se pode tomar MedicamentoAnvisa® ou 
qualquer outro analgésico. O paracetamol  utilizado com o álcool pode 
causar lesão no fígado. 
A interferência do paracetamol na metabolização de outros 
medicamentos e a influência destes medicamentos na ação e na 
toxicidade do paracetamol não são relevantes. 
Não use outro produto que contenha paracetamol. 
  
5. ONDE, COMO E POR QUANTO TEMPO POSSO GUARDAR ESTE  
MEDICAMENTO? 
Você deve conservar MedicamentoAnvisa® em temperatura ambiente 
(entre 15°C e 30°C), protegido da luz e da umidade.  
Este medicamento tem validade de 36 meses a partir da data de sua 
fabricação. 
 
Número de lote e datas de fabricação e validade: vide embalagem. 
Não use medicamento com prazo de validade vencido.  
Para sua segurança, mantenha o medicamento na embalagem 
original. 
 
O comprimidos revestidos de MedicamentoAnvisa® são ovalados de 
cor branca. 
 
Antes de usar, observe o aspecto do medicamento. 
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Caso você observe alguma mudança no aspecto do medicamento que 
ainda esteja no prazo de validade, consulte o médico ou o 
farmacêutico para saber se poderá utilizá-lo. 
Todo medicamento deve ser mantido fora do alcance das crianças.  
 
6. COMO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO? 
Você deve tomar os comprimidos com líquido, por via oral. 
MedicamentoAnvisa® 500 mg: 1 a 2 comprimidos, a cada 6 ou 8h. 
Não exceda 8 comprimidos, em doses fracionadas, em um período de 
24 horas. 
MedicamentoAnvisa®750 mg: 1 comprimido, a cada 6h ou 8h. Não 
exceda 5 comprimidos, em doses fracionadas, em um período de 24 
horas. 
 
Siga corretamente o modo de usar. Em caso de dúvidas sobre este 
medicamento, procure orientação do farmacêutico. Não 
desaparecendo os sintomas, procure orientação de seu médico ou 
cirurgião-dentista. 
 
Este medicamento não pode ser partido ou mastigado. 
 
7. O QUE DEVO FAZER QUANDO EU ME ESQUECER DE USAR 
ESTE MEDICAMENTO? 
 
Você pode tomar a dose deste medicamento assim que se lembrar. 
Tome a dose seguinte com o intervalo de 4 ou 6. E não exceda a dose 
recomendada para cada dia. 
 
Em caso de dúvidas, procure orientação do farmacêutico ou de seu 
médico, ou cirurgião-dentista.  
 
8. QUAIS OS MALES QUE ESTE MEDICAMENTO PODE CAUSAR? 
Este medicamento pode causar algumas reações desagradáveis 
inesperadas. Caso você tenha uma reação alérgica, deve parar de 
tomar o medicamento. 
 
Informe ao seu médico, cirurgião-dentista ou farmacêutico o 
aparecimento de reações indesejáveis pelo uso do medicamento. 
 
Informe a empresa sobre o aparecimento de reações indesejáveis e 
problemas com este medicamento, entrando em contato através do 
Sistema de Atendimento ao Consumidor (SAC). 
 
9. O QUE FAZER SE ALGUÉM USAR UMA QUANTIDADE MAIOR 
DO QUE A INDICADA DESTE MEDICAMENTO? 
 
Se você tomar uma dose muito grande deste medicamento 
acidentalmente, deve procurar um médico ou um centro de intoxicação 
imediatamente. O apoio médico imediato é fundamental  para adultos 
e crianças, mesmo se os sinais e sintomas de intoxicação não 
estiverem  presentes. 
Em caso de uso de grande quantidade deste medicamento, procure 
rapidamente socorro médico e leve a embalagem ou bula do 
medicamento, se possível. Em caso de intoxicação ligue para 0800 
722 6001, se você precisar de mais orientações  sobre como proceder.  



78 
 

 
 
DIZERES LEGAIS 
MS - 1.0000.0000.0000 
Farmacêutico Responsável: Equipe Bulas 
CRF n° 0000 
 
Registrado e fabricado por: Anvisa 
SIA, Trecho 5, Área Especial 57 
Brasília -DF - CEP: 71205-050  
CNPJ: 00.000.000/0001-00 
Indústria Brasileira 
SAC 0800 00 0000 www.anvisa.gov.br 

 

 Com base no novo modelo, elaboramos a nossa bula, com algumas 

adaptações:  

 

 

Figura 2 - Logotipo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: acervo da autora 

 

 

CÁPSULAS HIFÊNICAS DO DR. MAURÍCIO 

BIMOLATO DE HÍFEN +HIPOSSUCATIL MNEMOREX 

LABORATÓRIO KM LTDA. 

 

APRESENTAÇÃO: cápsulas verdes, cápsulas amarelas e cápsulas 

azuis 

 

USO ESCRITO 

USO ADULTO 

 

COMPOSIÇÃO:     bimolato de hífen  ........................... 75mg 
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                                 Hipossucatil mnemorex.................. 20 mg 

                                 Excipientes .................................... 5mg 

(predisposição ao estudo, curiosidade, percepção do componente 

afetivo da atitude molar) 

                        INFORMAÇÕES AO PACIENTE  

 

1.  COMO ESTE MEDICAMENTO FUNCIONA? 

 

O Bimolato de Hífen aumenta os níveis de serotonina no cérebro, 

resultando em melhora dos sintomas da dúvida crônica, associada à 

ansiedade antes de escrever palavras compostas. Você se sentirá 

melhoras logo após o início do tratamento. O Bimolato de Hífen será 

bem absorvido, após tomá-lo, exceto se você apegado à memorização, 

pois substitui a decoreba pelo raciocínio. 

 

2. PARA QUE ESTE MEDICAMENTO É INDICADO? 

 

O Bimolato de Hífen é indicado para o tratamento da disfunção 

ortográfica, associada ou não à ansiedade antes da grafia de compostos. 

Age nos dois tipos de composição: aqueles em que se juntam duas 

palavras simples e aqueles em que se junta um prefixo a uma palavra 

simples. Neste último caso, é importante que você observe o fim do 

prefixo e o início da palavra para se verificar se houve a formação de 

uma zona de atrito que precisará ser desfeita através do hífen.  

Também é indicado para o tratamento da checagem nervosa de 

dicionários, do transtorno obsessivo-compulsivo de memorização de 

listagens de prefixos e da tensão pré-vocabular (TPV). 

 

 

3. QUANDO NÃO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO? 

 

O Bimolato de Hífen não deve ser usado por pacientes alérgicos à 

análise criteriosa da zona de atrito que se forma entre o final do prefixo 

e o início do segundo elemento. É também contraindicado a pessoas 

avessas ao processo de economia linguística e fartura vocabular, pois o 

hífen gera novos significados através da junção de palavras já existentes 

na língua. 

 

4. O QUE DEVO SABER ANTES DE USAR ESTE 

MEDICAMENTO? 

 

1 – que o componente molar do Bimolato de hífen objetiva substituir a 

decoreba pelo raciocínio possível no uso dos diacríticos. Tomando 

como lema uma das célebres frases de Samuel Beckett - “A partir do 
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momento em que se conhece o porquê, tudo se torna mais fácil, uma 

simples questão de magia.”, a formulação deste medicamento busca 

resgatar níveis de sanidade mental do uso dos diacríticos a partir da 

explicitação de possíveis porquês do seu emprego. 

2 – que a principal operação realizada pelo AOLP foi a da supressão 

tanto de acentos gráficos quanto de hifens. Isso se deu para tornar a 

grafia mais reta, mais limpa, menos ininterrupta, segundo especula o 

formulador deste medicamento. Os acentos gráficos e o hífen são 

importantes, mas eles interrompem a escrita reta; para acentuar e 

hifenar, temos de tirar o lápis do papel ou acionar teclas específicas do 

teclado do computador para digitar e isso interrompe momentaneamente 

o ato de grafar. A supressão de alguns acentos e de alguns casos de uso 

de hífen deixa a escrita mais reta e mais limpa. 

 

 

 

5. QUE BENEFÍCIOS ESTE MEDICAMENTO PROPORCIONA? 

 
 

Cápsulas verdes: ativam as áreas do cérebro responsáveis pelo 

reconhecimento de categorias de pessoas, animais, relações espaciais e 

compreensão linguística que correspondem aos sete casos da Base XV 

do Acordo Ortográfico (Do hífen em compostos, locuções e 

encadeamentos vocabulares). Ativadas essas áreas, torna-se mais 

claro para você que todos os casos presentes na Base têm em comum o 

fato de que o hífen marca a formação de um novo significado através da 

junção de duas palavras simples que já existem na língua. 

Exemplos desses casos são: rainha-cláudia (ameixa), quebra-freios 

(valentão), dois-sem (modalidade de remo que não tem timoneiro), 

paula-souza (bala de grosso calibre), bem-lançada (mulher de corpo 

bem feito), bem-pensante (conservador). 
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Cápsulas amarelas: ativam as áreas do cérebro responsáveis pela 

compreensão prosódica (ortoépica) e pela fala que estão diretamente 

ligadas à Base XVI do Acordo (Do hífen nas formações por 

prefixação, recomposição e sufixação). Ativadas essas áreas, você 

passa a ter maior clareza de que o motivo comum do uso do hífen para 

ligar os prefixos a palavras simples é de ordem ortoépica, ou seja, o 

hífen servirá como guia para a pronúncia das palavras no registro culto 

da língua, evitando os erros de prosódia ou cacoépias. Ele mostra para o 

leitor que prefixo e palavra simples devem ser pronunciados cada um na 

íntegra. A necessidade de evidenciar que prefixo e palavra simples 

devem ser pronunciados na íntegra se dá em quatro casos:  

 

1) Quando o prefixo termina por elemento igual ao início da palavra. 

Ex: contra-ataque, sub-base, ad-digital, anti-idade, etc. O hífen mostra 

que não deve haver a junção do elemento do final do prefixo com o 

elemento do início da palavra.  

 

2) Quando o segundo elemento começa por h, pois o h precisa ficar 

visível no início da palavra. 

Ex: anti-higiênico, pan-helênico, mal-humorado 

 

3) Quando o prefixo termina por b, d e a palavra começa por r. O hífen 

mostra que se deve evitar a formação dos encontros consonantais br e 

dr. 

Ex: sub-reitor, ad-rogar 

 

4) Quando ocorrem os sufixos açu, guaçu, mirim. 

Ex: anajá-mirim, capim-açu  

 

Advertências:  

- as cápsulas amarelas são ainda indicadas para os casos de compostos 

formados por prefixos terminados em vogal e palavras iniciadas por “r” 

ou “s”. No entanto, em tal contexto, o Bimolato de Hífen sofre alteração 

química e passa a Digrafato, causando duplicação do R ou S, para evitar 

que você pronuncie o r e o s do mesmo modo que em “caro” e “casa”. 

 Ex: antirrábico, ultrassonografia. 

- em todos os outros casos não listados aqui, em que não ocorre a 

formação de sílaba intermediária, mascarando a integridade fonética 

nem do prefixo nem da palavra simples, não será preciso que você 

utilize o hífen para fazer a junção. 

Ex: automedicação, antiácido, superdosagem. 
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Cápsulas azuis: reduzem a potência da carga mnemônica causada pela 

excessoína, tornando-a facilmente assimilável. Agem nos seguintes 

casos: 

1) certos compostos em que se perdeu a noção de composição: girassol, 

madressilva, mandachuva, pontapé, paraquedas. 

2) bem antes dos verbos dizer, fazer e querer e seus derivados: 

bendição, bendizente, benfazer, benquerença, benquerer etc. 

3) os prefixos co, des, re, in , ainda que se juntem a palavras iniciadas 

pela mesma letra do final do prefixo ou por H, que neste caso será 

suprimido: coocorrer, coerdeiro, dessalgar, desabituar, reeditar, 

reabilitar, inumano. 

 

7. QUANDO NÃO USAR ESTE MEDICAMENTO?  

Sempre que se trate de locuções em que haja a presença de elemento de 

ligação, unindo as palavras, desde que não seja nome de animal, planta 

ou lugar. Nesses casos, recomendamos ainda que você consulte os 

dicionários, já que há alguns exemplos em que o hífen se manteve. 

Ex:  pé de moleque, papo de anjo, dia a dia, vai e vem. 

 

 

8. O QUE FAZER SE PERSISTIREM DÚVIDAS? 

Consulte os dicionários e o Vocabulário Ortográfico. 

 

 

 Como dissemos anteriormente, a transposição didática que fizemos ficará no 

limite entre o modelo-padrão e a sua ruptura, adicionando, sempre que possível, 

ludicidade ao texto como estratégia para lidar com a artificialidade constitutiva desse 

tipo de formulação. Preservamos, entretanto, a preocupação em manter sempre 

uma correlação entre forma/significado, conforme explicitaremos a seguir. 

 

a) Nome do medicamento: Cápsulas Hifênicas, pois se relacionam à metodologia 

criada por SILVA, já que as cápsulas são a forma de apresentação que permitem 

uma absorção mais rápida do princípio ativo. 

 

b) Princípios ativos:  

- Bimolato de Hífen: o prefixo bi refere-se ao fato de, na teoria de SILVA, haver dois 

critérios motivadores do uso de hífen (semântico e ortoépico). Molato vem de mola, 

molar mais um sufixo ato que em química denomina substâncias ácidas; 
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- Hipossucatil: na abordagem molar, o termo "sucata mnemônica" se refere ao que 

resta sem possibilidade de sistematização e, por isso, requer memorização. Como 

há muito menos exceções do que pode parecer,   hipo, que quer dizer menor, 

menos, se liga ao radical de sucata acrescido de um sufixo (-il) para dar a ideia de 

que se trata de uma substância controladora da dosagem dos reduzidos itens a 

serem memorizados (mnemo - memória).  

  

c) Apresentação: a apresentação do medicamento corresponde à forma com que  

ele é produzido. As cápsulas são invólucros que contêm as substâncias ativas; no 

caso descrito aqui, estarão contidos os princípios motivadores da utilização do hífen 

e as exceções que serão explicitados mais adiante. Por isso, temos 3 tipos de 

cápsulas: verdes, amarelas e azuis. A escolha das cores remeteu à sua simbologia, 

bastante utilizada em linguagens não verbais que nos cercam, tais como sinais de 

trânsito, placas e até mesmo em decoração de interiores.  

 

 Assim, utilizamos a cor verde para as cápsulas que contêm os exemplos do 

critério semântico de uso do hífen, porque a cor verde representa, entre outras 

coisas, a vitalidade, a abundância. Como no critério semântico de uso do hífen 

repousa a ideia de multiplicação do vocabulário, criação de novos vocábulos com 

novos significados, o verde nos pareceu a cor indicada.  

 O amarelo é estimulante, ativa a concentração e estimula o intelecto; por isso 

foi escolhida para o critério ortoépico de uso do hífen, já que nesse caso estão os 

vocábulos em que será necessário analisar o contexto formado na adjunção de um 

prefixo a uma palavra simples.  

 O azul representa a confiança, a calma e foi escolhido para as cápsulas que 

contém as exceções, pois a abordagem Molar transfere o foco do que não é 

apreensível (aqui, uma quantidade reduzida de casos) para a grande maioria dos 

casos em que a predição da grafia é possível utilizando os critérios propostos. O que 

se quer transmitir é a confiança necessária para entender que as exceções não 

constituem um caos, mas, de alguma forma, até mesmo confirmam a regra. 

 

d) Forma de administração do medicamento: para os fármacos reais, em geral, a 

forma mais comum de administrar é a via oral, ou seja, o remédio deve ser engolido. 

Ocorre que, em descrição linguística, oral se refere a uma modalidade de registro de 
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língua, bem como a escrita. Como o hífen é um diacrítico eminentemente do domínio 

escrito da linguagem, cujas origens de uso remontam ao processo de translineação 

com o qual os monges copistas medievais marcavam a continuidade da palavra na 

outra linha, a recomendação de uso escrito pareceu-nos a indicada.  

 

e) Público a que se destina: por ter seu uso ligado à escrita, a hifenação requer um 

certo grau de letramento que não coaduna com as fases iniciais de escolarização. 

Por isso, as Cápsulas são recomendadas para adultos. 

 

 f) Composição: nesse espaço entram as substâncias da fórmula, especificando a 

proporção que cada uma tem no composto. De acordo com a abordagem Molar, três 

quartos dos casos de uso do hífen são apreensíveis, enquanto menos de um quarto 

causarão ainda alguma dúvida. Por isso, dos 100mg da fórmula, o Bimolato de Hífen 

representa 75gr, enquanto o Hipossucatil Mnemorex, 20 mg. Os 5 mg restantes são 

compostos por Excipientes. 

 Os excipientes são as substâncias em que se propagam os princípios ativos 

da fórmula. Por isso, foram designadas algumas atitudes necessárias ao 

aprendizado das regras de hifenação pela metodologia Molar, tais como: 

predisposição ao estudo, curiosidade, percepção do componente afetivo da atitude 

molar. Qualquer aprendizagem só acontece quando estamos receptivos, pois, por 

mais eficiente que seja qualquer metodologia, de nada valerá sem o necessário 

envolvimento do sujeito a que se destina. 

 Na seção informações ao paciente, seguimos a nova estrutura de bulas, 

recomendada pela ANVISA, em forma de perguntas e respostas: 

 

1) Como este medicamento funciona?  

 

 Aqui, priorizamos dar destaque ao bem-estar proporcionado pela 

aprendizagem reflexiva, ou seja, aquela em que se é levado a raciocinar sobre as 

motivações do uso das regras, gerando uma capacidade preditiva desenvolvida. 

Com isso, reduz-se a consulta a manuais ou a memorização de regras, pois em seu 

lugar entra a análise qualitativa dos formantes no contexto de composição ou de 

prefixação.  
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2) Para que este medicamento é indicado?  

 

 Como em todas as seções da nossa bula, procuramos utilizar vocabulário 

comum a bulas de fármacos reais. Termos como disfunção, ansiedade e transtorno 

obsessivo-compulsivo foram usados para situar nossas cápsulas no grupo dos 

medicamentos ansiolíticos, ou seja, aqueles que combatem a ansiedade. Ao 

considerarmos o que já foi exposto sobre as apreensões do público, tanto o 

especializado em estudos linguísticos quanto o geral, em relação especificamente às 

regras do hífen no Acordo, nosso “medicamento” precisava agir como um 

distensionador.  Reforçamos ainda a ideia de substituir a memorização pela reflexão. 

 

3) Quem não deve usar este medicamento? 

 

 Em quase todas as bulas, há a definição de grupos de pacientes que não 

devem utilizar o medicamento por terem este ou aquele histórico de doenças ou por 

usarem alguma substância que lhe anularia a ação. Por isso, delimitamos o público 

para o qual as Cápsulas Hifênicas não surtirão efeito. Obviamente, traçamos um 

perfil alegórico de pacientes aos quais se contraindica a Metodologia Molar, para 

ressaltar duas ideias que subjazem a essa teoria:  

- a do hífen como instrumento de economia linguística ao proporcionar a criação de 

novos vocábulos com novos significados sobre as bases do léxico já existente; 

- a do hífen como guia de pronúncia ao evitar possíveis problemas ortoépicos na 

junção de prefixos a palavras simples. 

 

4) O que devo saber antes de usar este medicamento? 

 

 Nas bulas em geral, essa é a seção em que se fala das precauções que se 

deve tomar antes de ingerir o medicamento. No nosso caso, falamos dos implícitos 

indispensáveis para entender o estudo das regras do Hífen sob a abordagem Molar: 

- entender o fundamento da regra é a chave para utilizá-la de forma mais acertada; 

- perceber que subjaz às mudanças propostas no AOLP o ideal da escrita reta, sem 

interrupções. 
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5) Que benefícios este medicamento proporciona? 

 

 Quisemos aqui retomar o conceito de que as Cápsulas Hifênicas agem no 

cérebro, promovendo o raciocínio, estimulando a reflexão. Por isso, relacionamos as 

funções cognitivas e sua disposição no cérebro aos critérios semântico e ortoépico 

de uso do hífen.  

 O verbo central nessa seção é “ativar”, pois as cápsulas estimulariam a 

percepção por parte do usuário, não só dos critérios, mas de sua especificação nas 

bases XV e XVI do Acordo. Próximo ao cerebelo, região onde se concentra a função 

de armazenamento de informações, foram situadas as exceções, indicando que, 

embora de forma reduzida, é necessária a capacidade de memorizar. 

 Nessa parte da bula, por fim, estão explicitados os casos em que cada critério 

de uso do hífen se aplica, sendo distribuídos nas cápsulas de acordo com as cores: 

- verde: critério semântico; Base XV e um caso da Base XVI; 

- amarelas: critério ortoépico, Base XVI; 

- azuis: exceções. 

 Nessa seção colocamos uma “advertência ao paciente” para falar dos casos 

em que o hífen é substituído pelo recurso da duplicação das consoantes “r” e “s”. 

Para manter a estrutura simulando o jargão técnico, introduzimos a “substância” 

Digrafato (dígrafo + ato) que se relaciona ao fato de que a duplicação das 

consoantes tem a função ortoépica de evitar que tais consoantes sejam 

pronunciadas como em posição intervocálica. 

 

6) Quando não usar este medicamento?  

 

 Quisemos aqui destacar um contexto em que o hífen foi praticamente abolido: 

as locuções. Por sinal, essa é a situação que suscitará muitas dúvidas sempre. 

Embora haja um pressuposto de que os elementos de ligação como as preposições 

substituem o hífen nesses contextos, algumas locuções tiveram em sua grafia 

mantido o diacrítico, como é o caso de cor-de-rosa. E neste caso, as dúvidas se 

resolvem com a consulta aos dicionários que, aliás, é um procedimento usado em 

todas as áreas do saber. 

 

7) O que fazer se persistirem as dúvidas? 



87 
 

 

 Deixamos claro, com a indicação de consulta ao dicionário, que não há 

contrassenso em fazê-lo, se esgotadas as possibilidades de reflexão com base nos 

parâmetros propostos. Entretanto, o desejável é que a consulta seja restrita a 

poucas situações.  

 

 

4.4 - Cápsulas  

 Conforme explicitado anteriormente, a inspiração para a criação das Cápsulas 

Hifênicas vieram das cápsulas poéticas que tivemos oportunidade de conhecer em 

uma feira de artesanato em Brasília. A partir dessa referência, idealizamos embalar 

pequenos papéis com uma formulação sintética da regra de hifenação utilizada e um 

exemplo.  

 Para servir de invólucro, em princípio, pensamos em utilizar cápsulas de 

gelatina, as mesmas usadas para fármacos reais. Entretanto, elas não se prestariam 

ao manuseio repetidas vezes, então optamos por utilizar tubetes de eppendorf38, 

pois são de plástico e possuem tampas que fecham sob pressão. Além disso, esses 

pequenos tubos são comercializados em diversas cores, como as três que 

utilizamos nesta pesquisa.  

Figura 3 - Cápsulas 

 

                                                             
38 Trata-se de um microtubo plástico, bastante utilizado em laboratórios. 
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Fonte: acervo da autora 

 

 

Figura 4 - Caixa, frasco, cápsulas 

 

Fonte: acervo da autora. 

 

 Assim, configuramos as cápsulas da seguinte forma: 

 

a) verdes (critério semântico): o hífen marcando a criação do novo significado. 

Formulação 1 - “Juntei palavras independentes, gerei um novo significado: usei 

hífen.” 

Exemplos: céu-estrelado (flor) 

                  porta-retrato (objeto) 

                  bem-apanhado (bonito) 

                  quebra-freios (valente) 

                  sem-teto (desabrigado) 

 

Formulação 2 - “Juntei -sota, -soto, -vice, -vizo, a palavras independentes, gerei o 

novo significado de suplência: usei hífen.” 

Exemplos: sota-pilota 

                 vice-governador 

                 vizo-rei 
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                 ex-presidente 

 

Formulação 3 - “Juntei - grão, -grã, verbos ou artigo de ligação a uma palavra 

independente, criei o  novo significado de lugar: usei hífen.” 

Exemplos: Grã-Bretanha 

                   Varre-Sai (município do Estado do Rio de Janeiro) 

                    Baia de Todos-os-Santos 

 

Formulação 4 - “Juntei palavras independentes, criei o novo significado de mescla 

de conceitos: usei hífen.” 

Ex: Histórico-social 

 

Formulação 5 - “Juntei palavras independentes, criei o novo significado de percurso: 

usei hífen” 

Ex: Ponte Rio-Niterói 

 

b) cápsulas amarelas: critério ortoépico, isto e, o hífen mostra que prefixo e palavras 

simples devem ser pronunciados cada um na íntegra. Neste caso, o hífen é um guia 

da pronuncia culta.  

 

Formulação 1 - “Juntei um prefixo a uma palavra independente: usei o hífen para 

evitar a silaba intermediária.” 

Exemplos: anti-idade 

                  micro-ondas 
                  ultra-aquecido 
                 sub-reino 
                 ad-renal 
                 aquém-túmulo 
                 anti-horário 
                 pan-helênico 
                 mal-humorada 
                 além-mar 
                 recém-chegado 
 
 
 
Formulação 2 - “Juntei um prefixo terminado em vogal a uma palavra independente 

iniciada por r ou s: dobrei o r e o s para evitar a silaba intermediária.” 
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Exemplo: contrarreforma, antessala 

Formulação 3 - “Juntei um prefixo ou sufixo a uma palavra independente, evitei a 

silabada, pronunciei cada um por inteiro: usei hífen.”  

Exemplos:  pré-natal 

                   Andá-açu 

                   anajá-mirim 

                   amoré-guaçu 

 

c) cápsulas azuis: as exceções. 

Formulação 1: “Exceção à regra é para decorar: compostos em que se perdeu a 

noção de composição.” 

Exemplos: paraquedas (e derivados) 

                  girassol 

                  passatempo 

                 madressilva 

                 mandachuva 

                 pontapé 

                  

Formulação 2: “Exceção à regra é preciso decorar: bem antes de fazer, dizer, querer 

e seus derivados.” 

Exemplos: benfeitoria, benquisto, bendizer 

 

Formulação 3: Exceção à regra é preciso decorar: Guiné-Bissau e Timor-Leste.  

                                       

Formulação 4: “Exceção à regra é preciso decorar: co-, des-, re-, in- mais palavra 

começando por letra igual à do seu final ou por H.”  

 

Exemplos: coerdeiro/ coocorrer 

                  dessalgar/desabituar 

                  reeditar/reabilitar 

                  inumano 
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4.5 Suportes 

 Além dos gêneros citados anteriormente, é preciso citar alguns elementos que 

entram na composição do material e dialogam com os mediandos. 

 

4.5.1 Caixa  

 Com base no tratamento visual dado ao nosso medicamento fictício, foi 

elaborada a caixa das Cápsulas Hifênicas, se aproximando o mais possível da 

estética de fármacos reais. Assim, algumas informações foram recriadas para 

manter o diálogo com as embalagens de produtos comercializados:  

- a indicação de uso adulto e a tarja vermelha que indica medicamento de uso 

controlado; 

- a advertência quanto ao manuseio por crianças, não por causa de perigo de 

intoxicação química, mas pela presença de peças pequenas como são as cápsulas; 

- os dados do Laboratório KM LTDA., como o endereço, situado à Rua do 

Conhecimento, s/nº, e a indicação de que se trata de uma indústria brasileira; 

- o código de barras foi colocado verticalmente; nele se vê a imagem de um 

bonequinho erguendo outro que caía como se fosse de um precipício, reforçando a 

ideia do “resgate de sanidade mental 

dos estudos gramaticais” 

(SILVA, 2010). 

Figura 5 - lateral da caixa 1 
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Fonte: acervo da autora 

 
Figura 6  - Lateral da caixa 2 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: acervo da autora 

4.5.2  Frasco 

 O frasco é uma embalagem de plástico transparente com tampa branca, onde 

são contidas as cápsulas. Um rótulo apresenta o nome do “medicamento”. 

Figura 7 - Rótulo 

 

Fonte: acervo da autora. 
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4.5.3 Pasta portfólio e bloco 

 Como forma de contextualizar a propaganda, neste caso, uma peça 

promocional de medicamentos, procuramos reproduzir o tipo de material distribuído 

por laboratórios em consultórios médicos, pois assim garantimos que o texto esteja 

veiculado em seu  suporte mais usual. 

Figura 8 - Pasta portfólio e bloco 

 

  

Fonte: acervo da autora 

 

Figura 9 - Pasta portfólio aberta  
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Fonte: acervo da autora 

4.6 Os mediandos e as três “trans” 
 
 Para concluir a apresentação dos mediandos, julgamos importante falar de 

um aspecto fundamental no processo de aprendizagem: a retenção do 

conhecimento. Esse é um dos pontos em que muitos estudiosos do ensino de língua 

materna repisam ao tecer suas críticas à forma como a escola trabalha as questões 

de linguagem. Não se trata de apenas memorizar, mas de estabelecer vínculos entre 

o aprendido e aquilo que ainda iremos aprender. 

 Entre os alunos do PROEJA, essa parece ser uma questão central, pois para 

adultos cujo processo de escolarização é intermitente e para os quais as  

atribulações cotidianas já se configuram sobrecarga à mente, reter o conhecimento e 

dele se utilizar em diferentes contextos é algo complexo. Por isso, a mediação 

didática através de gêneros contextualizados, com apelo a várias habilidades 

cognitivas, precisava ser feita de forma a criar referências, pontos de apoio na 

memória à mobilização de saberes.  

 Assim, para além de tudo o que já foi por nós exposto sobre os objetivos da 

presente tese, cabe acrescentar que a criação dos mediandos também tem por fim: 

 

“Transformar conceitos abstratos em objetos. O objeto como prova do 
que foi entendido. O objeto como detonador anamnésico, cada detalhe 
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de sua construção a lembrança do propósito, o lembrar da situação, o 
recordar do passo a passo, das idas e vindas e até das sensações.” 
(SILVA, 2014) 

  

 Para isso, seguimos o que SILVA (2014) chama de “as três trans”: a 

transterritorialização, a transconceitualização e a transgeneração. O primeiro 

conceito trata do alargamento das fronteiras entre os contextos comunicativos, 

sociais e culturais; fazer com que diferentes mensagens, conteúdos, textos circulem 

por vários espaços sociais. Ao olhar a caixa das Cápsulas Hifênicas numa prateleira 

em sua casa, por exemplo, o estudante terá levado consigo a memória da atividade 

que se desenvolveu no contexto escolar. 

 O segundo, a transconceitualização, é a própria materialização de um 

conceito, uma abstração que ganha vida através de um objeto. As Cápsulas 

Hifênicas, a propaganda, a pasta, enfim, todos os objetos que compõem o conjunto 

guardam relação simbólica com a teoria hifênica.  

 A transgeneração, o terceiro conceito, já foi bastante detalhada neste 

capítulo, pois mostramos justamente como operamos a transposição das regras de 

uso do hífen para os gêneros utilizados, sobretudo a bula. Dessa forma, em lugar de 

insistir na leitura de textos que apresentam dificuldades quase intransponíveis aos 

alunos, ofereceremos textos mais amigáveis, mais ricos em vários aspectos e mais 

próximos de sua vivência social. 

 Com todos esses procedimentos, julgamos ter cumprido nossas intenções 

com  a criação dos mediandos, conseguindo, por fim, objetos que: 

 

“1) ultrapassem a circunscrição intramuros escolar para começar 

efetivamente a fazer parte da vida da pessoa escolarizada; 2) oportunizem o 

exercício subjetivo de criação e fixação do que se estuda; 3) possibilitem a 

manipulação do material de forma subjetiva e consequente retenção do que 

se estuda.” (SILVA, 2014) 

 

 Enfim, temos a esperança de que os mediandos ajudem a tornar didático o 

nosso desejo de que a educação seja aquela que nos faz pensar e não apenas 

reproduzir. 
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4. CONCLUSÃO 

 

“E é como se então de repente eu chegasse 
Ao fundo do fim 
De volta ao começo 
Ao fundo do fim 
De volta ao começo” (Gonzaguinha)  

 

 

 Esta conclusão, longe de anunciar o fim, prenuncia o começo. Agora, 

percorridas as etapas de trabalho, desde a inquietação que nos levou de volta ao 

ambiente acadêmico até a entrega desta tese, virá o tempo de levar o que 

construímos para outros aprendizes. Inicia-se o tempo de ouvir as vozes dos 

estudantes, procurar-lhes um brilho nos olhos ou uma interrogação, eles que nos 

empurraram sempre para além das certezas confortáveis e das apostilas 

esmaecidas pelo uso. 

 Em um país em que mais de 7 milhões de jovens estão fora do sistema 

educativo e do mercado de trabalho, é mais do que imprescindível repensarmos as 

práticas de ensino a fim de sejamos capazes de receber o público da EJA e mantê-

lo conosco. A Educação de jovens e adultos precisa ser vista não mais como um 

segmento à margem, mas como um desafio à conjugação de políticas públicas mais 

eficientes e metodologias mais apropriadas. Nesse sentido, o presente trabalho se 

insere também em uma perspectiva maior de visibilidade do segmento, um convite a 

generosamente ouvirmos e falarmos mais sobre esses homens e mulheres os quais 

têm sido relegados pelo sistema escolar a experimentos descontínuos e erráticos de 

Educação. 

 Mas para além do desafio institucional e pedagógico de lidar com um  público 

composto por jovens e adultos, há também o componente de afetividade nas 

relações em sala de aula que pode significar, para eles, a diferença entre seguir e 

desistir mais uma vez. E a desistência para esses alunos é a assunção da pecha de 

“incapazes de aprender”, “fracassados”, com que algumas vezes se depararam 

antes. Por isso, é importante encontrar metodologias que traduzam a afetividade 

necessária em práticas democratizantes do saber. 

 Nesse sentido, a tarefa de ensinar língua portuguesa no PROEJA exige de 

nós a reflexão contínua. Assim, passados 6 anos da implementação dessa 
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modalidade de ensino no Pedro II, já se fazia necessário um balanço das 

experiências didáticas a fim de aprimorá-las. Avançar na elaboração das que se 

mostraram acertadas, reestruturar o que carece ser burilado. 

 O trabalho de leitura e interpretação de textos com base na abordagem por 

Gêneros Textuais está entre os acertos que este estudo nos propiciou fazer avançar. 

Embora muito disseminada nos meios acadêmicos e presente nos livros escolares, 

sobretudo por influência dos Parâmetros Curriculares Nacionais, a teoria de Gêneros 

Textuais, a nosso ver, ainda precisa ser mais explorada do ponto de vista prático na 

formação de docentes de língua portuguesa. 

   A experiência de estudar a aplicação de gêneros não mais do ponto de vista 

teórico, mas do ponto de vista de construção do objeto didático, mostrou-nos que a 

apreensão de um gênero e o seu uso não são operações tão fáceis como muitas 

vezes supomos. No momento em que se vai além do que é normalmente 

considerado dizível por determinada macroestrutura textual surgem vicissitudes que 

põem em cheque nossos conhecimentos sobre esse gênero. Isso nos coloca diante 

das possíveis dificuldades enfrentadas pelos estudantes durante o desenvolvimento 

de sequências didáticas e, sobretudo, no momento em que lhes é solicitado que 

produzam textos a partir do conhecimento adquirido. 

 Nesse sentido, a experiência de criação de modelos didáticos de gênero nos 

levaram à constatação de que é necessário investir mais nos estudos de como fazer 

a transição das teorias para a sua aplicação prática no ensino. Essa operação é por 

demais delicada e complexa porque requer que se façam escolhas, muitas vezes 

abrindo mão de purismos acadêmicos e ortodoxias teóricas. Requer, igualmente, ao 

professor, reflexão constante sobre os objetivos, os limites e as intencionalidades do 

trabalho que deseja desenvolver. Sobretudo, requer o entendimento de que qualquer 

metodologia precisa ter em conta que Educação é um processo envolvendo sujeitos 

com diferentes experiências, sonhos, expectativas. Por isso, muitas vezes é 

necessário deixar de lado a pretensão de ser completo para abraçar a perspectiva 

da maior abrangência possível. 

 Essa é a perspectiva da abordagem Molar de organização de conteúdos. A 

descrição gramatical tem, desde sempre, obedecido à lógica de compartimentação 

do saber, à lógica classificatória, expressa em listagens e taxonomias, a ótica 

molecularizada em que a memorização é o recurso mais utilizado. Entretanto, é 
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possível promover a reflexão e resgatar o uso de hipóteses  como atitude científica 

nos estudos gramaticais.  

 As regras de uso do hífen no AOLP, nesse sentido, constituíram um excelente 

corpus para a aplicação da metodologia. Conforme mostramos no corpo deste 

trabalho e como disse recentemente, em palestra proferida na UERJ, o Prof. 

Evanildo Bechara, o hífen “foi pego para Cristo do Acordo”. Muito por causa de uma 

tradição de considerá-lo um tema cujas regras são inapreensíveis e, por isso, 

condenando os usuários da língua a sempre recorrerem à memorização ou à 

consulta de dicionários. 

 O fato, entretanto, é que muitos têm se dedicado a “facilitar” a apreensão das 

novas regras, mas poucos, ou quase ninguém, têm se dedicado a estudar o texto 

das Bases de forma aprofundada, procurando encontrar as motivações e 

fundamentos dos critérios de uso do hífen. Em geral, o que se vê entre os críticos do 

Acordo é a pinçagem de exemplos em que justamente houve mistura de critérios ou 

concessões a uma difusa tradição lexicográfica para desqualificar todas as 

mudanças propostas. A abordagem Molar, ao contrário, destaca o que é 

categorizável, mostrando que, enfim, não há tantas exceções quanto fazem parecer 

os críticos.  

 A metodologia elaborada pelo Prof. Dr. Maurício da Silva permitiu que 

compreendêssemos as duas motivações que subjazem à proposta do Acordo de 

1990 no que tange ao diacrítico aqui estudado: a parcimônia na hifenação como 

forma de obter uma escrita mais reta, menos interrompida, e o uso do hífen com fins 

ortoépicos de servir de guia à pronúncia dos vocábulos compostos. A primeira se 

relaciona em muito ao projeto de tornar o português um idioma globalizado, em um 

mundo em que a computação e seus recursos tornaram-se indispensáveis. A 

segunda visa à manutenção da integridade gráfico-fonética das palavras compostas 

por prefixo, prevenindo a incidência de  metaplasmos.  

 Outra contribuição da abordagem molar para nós foi a compreensão dos 

critérios de uso do hífen presentes na distribuição dos contextos previstos nas Bases 

XV e XVI, quais sejam: o semântico e o ortoépico. O uso desse diacrítico é um 

recurso não só de economia linguística com a geração de novos itens lexicais com 

significados também novos, mas também um recurso de encaixe de elementos em 

uma composição, evitando a formação de sílabas de alguma forma desconfortáveis 

à pronúncia ou desestabilizadoras da distribuição de tonicidade nos vocábulos 
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criados. O entendimento desses critérios, sem dúvida, modificou nossa percepção 

quanto ao assunto, sobretudo ao relegar as exceções a um papel menos destacado, 

para o qual será necessária a memorização. 

 Mas a experiência relatada neste estudo, não se restringe ao que aqui foi 

apresentado. Avançamos rumo a uma proposta didática de abordagem de 

conteúdos gramaticais (aqui entendidos como regras e prescrições da norma 

padrão), reconhecendo que tais conteúdos não são incompatíveis com a perspectiva 

de letramento amplo de estudantes jovens e adultos. Desde que não sejam 

ensinados de forma desvinculada das atividades de leitura e produção de texto, ou 

seja, ensinadas sem objetivos de expandir a competência leitora e comunicativa dos 

educandos. 

 Nesse sentido, a criação dos “mediandos” nos mostrou um caminho possível 

para romper com a delimitação frustrante entre atividades de leitura, tendo os 

gêneros textuais como fundamentação, e as atividades de       exploração das 

estruturas linguísticas. Sobretudo por mostrar-nos a transgeneração como 

possibilidade de veicular o texto de teoria gramatical em outras estruturas mais 

contextualizadas nas práticas de sala de aula. 

 A contextualização, conceito fundamental às atividades de leitura com base 

em gêneros, também nos fez alcançar outro nível ao encontrarmos um ponto 

equidistante entre a naturalização de um gênero ao contexto escolar e sua 

artificialidade constitutiva. Ao criarmos um produto fictício e, a partir dele, 

reproduzirmos uma situação comunicativa concreta com objetos-textos, adicionamos 

tridimensionalidade à leitura. O texto corporificado exige não só a visão para ser lido, 

mas também o tato. Por isso, sua leitura mobiliza diversos conhecimentos 

paralinguísticos, promovendo uma exploração semiótica. Imagens, cores, texturas, 

formas, textos verbais que compõem a mensagem multiplicam as possibilidade de  

criação de sentidos a serem explorados pelos estudantes. Em uma sociedade, 

considerada por muitos, pós-letrada, em que a virtualidade tem tomado proporções 

inimagináveis, o resgate da materialidade pode ser surpreendente. 

 Aliás, o termo surpreendente em lugar de original, bem como o termo 

abrangente em lugar de completo estiveram em nossa orientação para a feitura 

desta tese.  Sendo assim, não pretendemos explorar todos os aspectos das diversas 

teorias que nos deram suporte, mas optamos por ser o mais abrangente possível, 

dentro do recorte teórico que fizemos. Igualmente, escolhemos ser surpreendentes o 
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mais possível no que nos propusemos a fazer, em vez de buscar a originalidade, 

esta quimera em qualquer área do conhecimento.  

 Por fim, como se diz que o melhor da viagem é o próprio viajar, o percurso até 

aqui já teria valido só para confirmar que, como afirma Paulo Freire, não há docência 

sem discência. Para ensinar, é preciso ser aprendiz. 
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