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RESUMO 

 

O presente trabalho pretende identificar, descrever e avaliar dessemelhanças nas 

principais estruturas sintáticas do período entre os vernáculos e a escrita culta do 

Português Brasileiro (PB), usando como base teórica a teoria de representação e 

aquisição da língua proposta por Roeper (1999), a teoria das Múltiplas Gramáticas. Há 

parametrizações que diferenciam as modalidades de língua falada e escrita, que 

conferem o caráter de segunda língua à variedade escrita na mente de brasileiras e 

brasileiros, o que gera implicações no letramento escolar, que se desdobra na 

participação social desses indivíduos. Baseando-se nas hipóteses de Kato (2005), 

Roeper (1999) e Kenedy e Othero (2018), entendendo que há regras linguísticas 

excludentes entre as variedades vernaculares do PB e a escrita culta, é presumível que 

uma das causas para “fracasso” escolar seja, justamente, a dificuldade na eficiência da 

compreensão e da produção desse tipo de escrita, pois esse é um conhecimento que 

sustenta e se relaciona de modo mais ou menos estreito com todas as outras disciplinas 

escolares.  

 

 

PALAVRAS-CHAVE: Múltiplas gramáticas, Bilinguismo universal, Psicolinguística, 

Articulação entre as orações.  
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ABSTRACT  

 

The present work intends to identify, describe and evaluate the main 

dissimilarities in sentence structures of the vernacular Brazilian Portuguese (BP) and 

Portuguese standard writing (PSW). As a theoretical basis, we assume the theory of 

language representation and acquisition proposed by Roeper (1999), the theory of 

Multiple Grammars. BP vernacular and PSW are so different in terms of grammar that 

the standard writing of the language must be considered a second language for most 

Brazilians. This fact has some implications for formal school literacy. Based on Kato’s 

(2005), Roeper’s (1999) and Kenedy and Othero’s (2018) hypothesis, we propose that 

one of the main causes of Brazilian students’ “failure” is precisely the difficulty of 

processing formal writing input. 

 

 

KEYWORDS: Multiple grammars, universal bilingualism, psycholinguistics. 
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INTRODUÇÃO 

O aprendizado da leitura começa, na maioria dos casos, já na primeira infância 

com estímulos visuais de letras, sílabas e palavras (no caso de crianças típicas), assim 

como o aprendizado da escrita, que começa com o desenvolvimento de habilidades 

psicomotoras que treinam a criança a lidar com o suporte da escrita (papel, lápis e 

caneta) muito antes do aprendizado da escrita em si. O ensino que valoriza o 

aprendizado precoce tem se mostrado, em alguma medida, limitado com o decorrer dos 

anos escolares, visto que, existe, além do grande desconforto do jovem com a escrita, a 

flagrante dificuldade em confeccionar um texto dentro do padrão formal de escrita com 

o domínio dos mecanismos linguísticos disponíveis na língua. É flagrante essa 

dificuldade por parte dos alunos e a origem dos problemas relativos ao aprendizado 

dessa habilidade são objetos de interesse de pesquisadores da língua há algum tempo.  

O processo de escrita traduz a organização de nossos pensamentos em códigos 

(símbolos, pictografias, letras etc.) que são registrados em algum suporte (pedra, papiro, 

papel etc.) e podem ser acessados posteriormente pela leitura, tanto do próprio autor 

quanto de outro indivíduo. A competência nessas habilidades, que são produtos do 

desenvolvimento humano, requer que seu ensino respeite e considere as diferenças 

existentes nesses processos, por isso se faz necessária uma investigação para explorar e 

descrever as particularidades e diferenças apresentadas nessas modalidades para, então, 

avaliar e correlacionar o impacto delas no ensino institucional.  

Dado que as modalidades vernaculares1 do português no Brasil utilizam 

largamente recursos linguísticos distintos da escrita formal (cf. KATO, 2005; 

KENEDY, 2016 e 2018; dentre outros), é possível que as diferenças entre a escrita culta 

e oralidade de jovens da educação básica estejam relacionadas, entre outros fatores, à 

configuração das sentenças e em como elas se articulam no discurso. De acordo com 

Kenedy (a sair), enquanto a hipotaxe e a parataxe são comuns à fala não letrada, a 

escrita formal se comporta de modo distinto, sendo nela superior a produção de 

construções encaixadas. A hipótese considerada neste trabalho é a de que a 

produtividade de orações encaixadas seja substancialmente inferior à produtividade de 

 
1 O termo “vernáculo” será usado, nesta dissertação, no sentido de Labov (1972), ou seja, denotará o uso 

espontâneo e não monitorado da língua, em situações familiares informais de interação face a face, cuja 

gramática subjacente foi adquirida inconscientemente durante a infância. 
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orações paratáticas e hipotáticas nos textos escritos por alunos oriundos de ambientes 

cuja principal variedade seja a vernacular do português. As relações de parataxe, 

hipotaxe e encaixamento serão desenvolvidas mais detalhadamente no capítulo três, que 

aborda os processos de articulação na estrutura dos períodos. 

Exemplos: 

1. Encaixamento  

Pesquisadores dizem [que investimento em educação é uma das soluções para a crise.]  

  

2. Hipotaxe  

Investimento em educação é essencial [para transformar a realidade brasileira]  

3. Justaposição  

Os problemas da educação pública preocupam as famílias. [O investimento em educação 

caiu 56% nos últimos anos.]   

A compreensão da configuração das estruturas sintáticas e de seus processos de 

articulação na escrita de jovens do ensino médio oriundos da rede pública podem 

auxiliar na percepção sobre como esses textos se diferenciam da escrita culta e em que 

medida se distanciam dela, a fim de propor uma direção para abordagem pedagógica 

que entenda e respeite as diferenças que envolvem o ensino-aprendizado da escrita 

formal em língua portuguesa, assim como o ensino de língua estrangeira precisa 

também entender e respeitar o aprendizado de uma segunda língua (L2). Saber como os 

períodos se constroem e se relacionam na arquitetura do texto é um passo para 

compreender as diferenças entre oralidade e escrita e como professores podem 

(re)pensar o ensino de produção textual a partir da compreensão das diferenças nas 

estruturas sintáticas relacionadas à articulação do período de cada modalidade, não 

tratando a escrita como meramente uma extensão da fala, mas,sim,como uma nova 

espécie de língua com suas especificidades. 

Segundo Roeper (1999), todos os falantes de uma língua são, em alguma medida, 

bilíngues por conseguirem dominar diferentes regras gramaticais aplicadas a distintos 

gêneros discursivos e diferentes modalidades socioculturais. Essas regras não seriam 

fruto do simples alargamento de repertório linguístico do falante, mas, sim, do domínio 

de regras linguísticas conflituosas e incompatíveis entre si, que coexistiriam dentro de 
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um mesmo sistema linguístico. A escrita, então, por sua divergência em relação às 

modalidades vernaculares da língua, corresponderia a uma espécie de L2 na cognição 

linguística dos falantes, uma língua adicional que se apõe ao vernáculo adquirido na 

infância (cf. KATO, 2015). Essa é a temática a ser explorada nesta presente dissertação.  

O presente trabalho relaciona linguística teórica com a análise de alguns dados 

extraídos de alunos oriundos de escolas de São Gonçalo, cidade metropolitana do 

Estado do Rio de Janeiro, com o intuito de evidenciar traços linguísticos presentes em 

uma modalidade (escrita culta) e ausentes em outra (vernáculo), com o objetivo de 

colaborar no avigoramento da discussão acerca de outras abordagens pedagógicas no 

ensino e aprendizagem da norma culta da língua portuguesa no espaço institucional de 

ensino. O objetivo último desta investigação é contribuir na tarefa de reduzir o 

analfabetismo e o analfabetismo funcional brasileiro, considerando a contextualização 

do indivíduo que engloba fatores de ordem biológica, linguística, cultural, histórica e 

socioeconômica. 

O texto desta dissertação se organiza conforme se segue. No primeiro capítulo, o 

contexto cognitivo da leitura, o processamento da escrita e a dimensão social dessas 

duas competências são o foco de abordagem. No segundo capítulo, o plano teórico de 

apoio para investigar o fenômeno da articulação das estruturas sintáticas é apresentado: 

a compreensão adotada sobre linguagem, a teoria gerativa, o programa minimalista, 

conceitos de bilinguismo, e a teoria das Múltiplas Gramáticas, espinha dorsal da 

fundamentação teórica. No capítulo três, o objeto de estudo, a estrutura do período,é 

delimitado, assim como os processos sintáticos de articulação da língua são descritos 

através das noções de encaixamento, hipotaxe e parataxe (cf. KENEDY & OTHERO, 

2018). No capítulo quatro, a metodologia de investigação é descrita, assim como o 

perfil socioeconômico dos participantes e os gráficos correspondentes às redações 

analisadas são expostos e no último capítulo da dissertação a análise dos dados 

encontrados e as conclusões parciais são apresentadas.    
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CAPÍTULO I: LEITURA E PROCESSAMENTO DA ESCRITA 

 

1.1. DIMENSÃO COGNITIVA DA LEITURA  

 

Quais os processos cognitivos que estão envolvidos na compreensão e na 

produção do texto escrito? Como essa habilidade humana de propor através da escrita e 

compreender através leitura se organiza individual e coletivamente? Tentando responder 

questões como essas, muitos estudiosos investigam como a leitura e a escrita se 

estruturam na cognição dos indivíduos e como as relações com o texto são estabelecidas 

nas sociedades letradas.    

A compreensão do texto escrito envolve uma série de processos que competem 

tanto a nossa biologia, como a capacidade dos olhos em receber sinais luminosos, por 

exemplo, quanto à concepção das unidades linguísticas envolvidas durante o ato da 

leitura, seja no nível da palavra (processos lexicais), no nível da sentença (processos 

sintáticos) ou no nível do texto (processos discursivos).   

Existe uma espécie de formatação biológica que nos torna aptos para 

desenvolvermos a atividade da leitura. Essa programação envolve estímulos visuais que 

chegam ao nosso cérebroatravés dos nossos olhos e a capacidade de reciclar neurônios 

que nos tornam competentes em diferenciar a direção dos traços das letras do nosso 

sistema alfabético – se uma diferença se orienta para a esquerda ou para a direita, para 

cima ou para baixo, como retas e curvas se relacionam, em alguma medida, com a 

escrita. A dificuldade no aprendizado da escrita pode ser resultado, inclusive, de algum 

conflito na configuração biológica do indivíduo, a exemplo da persistência de algumas 

crianças com a escrita espelhada (cf. SCLIAR-CABRAL, 2009). 

A fluência na leitura depende, portanto, de um complexo encadeamento de 

unidades que precisam ser estruturadas num processo bottom-up, em que níveis mais 

elementares vão se organizando progressivamente de modo multíplice. 

A primeira ordem é a dos traços articulados simultaneamente e não em cadeia, para 

formar cada letra, cuja função é a de realizar um grafema; a segunda ordem é a do 

grafema, associado ao fonema que representa e constituído de uma ou duas letras, cuja 

função é distinguir a significação básica das unidades puramente gramaticais ou que se 

referem à significação  externa; a terceira ordem, a dos morfemas, é a das unidades cuja 

função é referenciar a significação puramente gramatical ou externa; a quarta ordem é a 

das frases, com função nominal, verbal ou preposicional; a quinta ordem é a das orações, 

cuja função é proposicionar; a sexta ordem é a dos períodos, cuja função é articular as 
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proposições e a sétima ou última ordem é a do texto, cuja função é articular as ideias, de 

modo coerente, em torno de uma unidade temática.  

                                                                                                   Scliar-Cabral, p. 119. 2009.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Arquitetura cerebral da leitura (DEHAENE, p. 149. 2013) 

 

 

 

O aprendizado da leitura requer o desenvolvimento das habilidades perceptivas, 

da memória, da consciência fonológica, da ligação da forma escrita da palavra com a 

forma falada, do conhecimento das prescrições e exceções  de regras, da elaboração de 

inferências linguísticas e das demais habilidades que devem se agrupar quando as 

crianças começam a ler (cf. BRYANT & BRADLEY, 1987). Envolve atividades que 

dependem do automatismo no reconhecimento lexical e na compreensão do texto (cf. 

MERCER, CAMPBELL, MILLER, MERCER & LANE, 2000) e depende, também, de 

um conhecimento extralinguístico que se amalgama ao texto em sua confecção, que 

precisa ser decodificado para sua adequada interpretação. A fluência na leitura e na 

escrita é variável e depende de muitos fatores biológicos (se há alguma patologia ou 

condição neurológica específica, por exemplo) e sociais (classe social, motivação, 

contexto sócio-familiar etc.), que podem interferir na proficiência do leitor/escritor. O 

leitor com expertise desenvolvida pode criar suas próprias estratégias de leitura de 

acordo com a) seu grau de maturidade, b) nível de complexidade do texto, c) objetivo da 

leitura, d) grau de conhecimento prévio do assunto tratado, e) estilo individual do leitor 

(cf. KATO, 1986).  
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1.2. SABER COMPREENDER PARA SABER PRODUZIR 

 

Desde as épocas mais primitivas, o homem sente a necessidade de registrar suas 

experiências e de se expressar, tanto que há registros pré-históricos de desenhos sobre a 

superfície de objetos com o intuito de expressar visualmente ideias e ações (cf. KATO, 

1986). Com o passar do tempo, os sistemas de representação visuais se alteraram 

(pictogramas, ideogramas, surgimento da pontuação, sistema silabários e escrita 

alfabética) e foram variando de acordo com a cultura. A escrita como bem social e 

garantia de liberdade individual e igualdade entre os seres humanos é uma invenção 

do século XX e um direito garantido através da obrigatoriedade do ensino escolar, da 

qual a leitura e escrita são bases fundamentais.  

Art. 4º O dever do Estado com educação escolar pública será efetivado mediante a 

garantia de: 

I - educação básica obrigatória e gratuita dos 4 (quatro) aos 17 (dezessete) anos de idade, 

organizada da seguinte forma:              

a) pré-escola;  

b) ensino fundamental;  

c) ensino médio;             
 
Lei de Diretrizes de Base / LDB lei 9.394/96, p. 1. 1996 

 

Diretrizes para a superação das desigualdades educacionais: 

I – Erradicação do analfabetismo.  

II – Universalização do atendimento escolar.  

III – Superação das desigualdades educacionais, com ênfase na promoção da cidadania e 

na erradicação de todas as formas de discriminação.   

Metas: de 1 a 5; 9; 11 e 12; 14.  

 

Plano Nacional de Educação 2014-2024/ PNE lei 13.005/14, p. 14. 2014  

No Brasil, no início da república, por exemplo, somente os abastados 

financeiramente e funcionários do governo eram alfabetizados, o resto da população 

não dominava a leitura ou escrita, o que, obviamente, afetava a participação social do 

indivíduo desse tempo/espaço e no exercício de sua cidadania. Hoje, a leitura e a 

escrita fazem parte do ensino formal e da dinâmica de interação do indivíduo com a sua 

comunidade, assim como preconizam os documentos que sustentam a educação de 

nosso país.  
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Tabela 1. Analfabetismo na faixa etária de 15 anos ou mais – Brasil 1900/2010 

 (BRAGA & MAZZEO, 2017) 

 

O ensino de Língua Portuguesa compreende práticas de expressão oral, leitura e 

escrita para que as pessoas compreendam e possam ser compreendidas, que dominem a 

língua nas mais diferentes circunstâncias, que explorem as habilidades oferecidas pelos 

recursos oferecidos pela linguagem e se tornem eficientes na escrita, sendo capazes de 

determinar qual tipo de texto e quais recursos linguísticos lhes serão mais eficientes. 

 

A competência da leitura e a competência da escrita estão relacionadas, sendo a 

leitura um componente essencial para uma escrita proficiente, pois essa atividade exige, 

em termos de sua competência, a performance em leitura e domínio dos processos 

cognitivos envolvidos na ação de ler –  além do conhecimento de uma gama de fatores 

extralinguísticos, como, por exemplo, avaliação do contexto da tarefa, definição do 

objetivo principal do texto, avaliação do público alvo (empatia com o leitor), projeção 

da imagem que deseja transmitir etc. Um bom escritor, portanto, será um bom leitor, 

mas também um bom revisor e avaliador do seu conteúdo e do contexto no qual está 

inserido. Assim como uma criança antes de desenvolver plenamente a fala precisa 

compreender o que os adultos dizem para então começar a organizar as estruturas 

linguísticas, acontece de modo semelhante (mas guardadas todas as grandes diferenças) 

no aprendizado da escrita. Caso o indivíduo não saiba ler, não poderá compreender 

sequer o que produziu, pois o ato da leitura faz parte do processo de revisão da escrita, 

que tem como objetivo a melhora do próprio texto. Alguns estudos psicolinguísticos (cf. 
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SCLIAR-CABARAL 2009), já mostram que quanto maior a expertise do escritor, mais 

alterações sofre seu produto final, na tentativa de aprimoramento. 

 

1.2.1. O PROCESSAMENTO DA ESCRITA 

 

             O processamento da escrita envolve uma série de fatores linguísticos e 

extralinguísticos. Existem modelos teóricos clássicos, um deles o tradicional modelo de 

redação linear do texto, de Gordon Rohman (1965), composto por uma série de etapas 

organizadas sequencialmente.  

 

 

 

 

Figura 2. Modelo de redação linear do texto 

(ROHMAN, Gordon. 1965) 

 

O modelo processual da escrita proposto por Hayes & Flower (1980), revisado 

posteriormente (cf. HAYES, 1996 e 2004), rompe com os modelos tradicionais de 

sequência linear, sendo um importante marco nos estudos sobre compreensão da escrita, 

buscando descrever detalhadamente os processos mentais envolvidos no ato da 

escritura. O modelo proposto por Hayes e Flower (1980) busca esquematizar os 

processos e subprocessos envolvidos na composição do texto, assim como sua 

organização, incluindo as diferenças individuais envolvidas na escrita.  

 

Pré-texto Texto Revisão
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Figura 3. Modelo processual de escrita  

(HAYES & FLOWER, 1980) 

 

O modelo tem sua arquitetura dividida em três partes: o contexto de produção da 

tarefa, a memória de longo prazo do escritor e o processo de escrita propriamente dito. 

O contexto de produção inclui tudo o que é externo à mente do escritor e que, de alguma 

forma, influencia no desenvolvimento da produção, inclui-se também nesse bloco o 

texto que foi produzido até o momento, pois esse texto se torna um elemento externo ao 

escritor e o influencia na continuidade de sua produção. A memória de longo prazo, por 

sua vez, seria todo o saber que o escritor tem sobre determinado assunto, sua audiência 

e as formas de planejamento e estrutura da escrita. Já a última parte, o processamento da 

escrita, é dividida em três etapas: planejamento, tradução e revisão. Esses subprocessos 

englobam desde os processos mentais envolvidos na concepção e organização de ideias 

à transposição do campo das ideias para o plano da escrita e a revisão do texto pelo 

próprio escritor. 

 

Os modelos de processamento da escrita nos auxiliam na compreensão dos 

processos cognitivos envolvidos durante a produção do texto, mas é preciso associá-los 

a outros parâmetros mais objetivos na investigação dos fenômenos relacionados à 

construção do texto escrito. Tais parâmetros, nessa investigação, serão considerados de 
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acordo com o desenvolvimento das competências solicitadas pelo gênero textual 

redação do Exame Nacional do Ensino Médio, encaixados no tipo textual dissertativo-

argumentativo.  
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CAPÍTULO II: IMPLICAÇÕES SOCIAIS DA LEITURA E ESCRITA 

 

2.1. DIMENSÃO SOCIAL DO ATO DE LER E ESCREVER 

 

A dimensão cognitiva e individual do processo de leitura e de escrita se vincula 

estreitamente à dimensão social do ato de ler e escrever, sendo esses um meio de 

comunicação, socialização e um importante mobilizador de emoções, fundamentais em 

nossa sociedade para a transmissão de conhecimento e cultura. No processo de 

aprendizado escolar, a leitura e a escrita estão presentes subsidiando o aprendizado de 

quase todas as outras disciplinas do currículo escolar e a sua competência é fundamental 

para o sucesso na formação do indivíduo enquanto ser pensante, de senso crítico. 

 

Ao componente Língua Portuguesa cabe, então, proporcionar aos estudantes 

experiências que contribuam para a ampliação dos letramentos, de forma a possibilitar a 

participação significativa e crítica nas diversas práticas sociais permeadas/constituídas 

pela oralidade, pela escrita e por outras linguagens.  

 

Base Nacional Comum Curricular, p.67. 2017 

 

O texto, enquanto objeto linguístico e cultural, é capaz de formar e transformar a 

consciência cidadã, o que garante acesso a direitos básicos e fundamentais em uma 

sociedade tão desigual quanto a nossa (IBGE, 2014). 

 

Dada a diferença socioeconômicada população brasileira (10% dos mais ricos 

dominam mais de 40% da renda per capita total do país, segundo IBGE 

2014),considerando o fato do acesso à educação de qualidade estar restrito a uma 

pequena parcela da população, é preciso buscar compreender onde reside o fracasso 

escolar da população socialmente menos favorecida e identificar eventuais falhas 

político-pedagógicas a fim de repará-las. É evidente que a escola não se sustenta apenas 

em uma disciplina ou mesmo na administração local, mas depende de um sistema 

complexo que envolve investimento público, políticas públicas adequadas, interação 

entre escola família e comunidade, valorização dos profissionais etc. Nesse contexto, a 

relevância dos estudos em letramento/literacia permitem fazer previsões sobre 

diferenças relativas às habilidades de leitura e de escrita, indicar o que pode estar 

comprometendo essas habilidades e afetando a vida e a carreira escolar dos estudantes 

no que diz respeito à sua compreensão e produção textual, que é, inclusive, fundamental 
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para o desenvolvimento e desempenho em todas as outras disciplinas.O estudo 

psicolinguístico sobre o processamento da produção e da compreensão de textos 

escritos, usando modelos teóricos sobre leitura e escrita, busca caracterizar os processos 

cognitivos envolvidos nessas atividades, tipos de conhecimento utilizados, recursos 

mentais mobilizados para, a partir dos resultados obtidos, propor um caminho no 

ensino/aprendizagem da leitura e escrita.  

 

A escrita possui a capacidade de, entre outros aspectos, representar a linguagem 

oral através de um processo de codificação gráfica que é capaz de preservar dados e 

informações que poderão ser decodificados pelo ato da leitura. A falta de domínio sobre 

a leitura e a escrita pode ser fator crucial para a alienação social, considerando-se que as 

informações no mundo globalizado e conectado não podem ser acessadas e 

compartilhadas de modo consciente por quem não pode compreendê-las. Ora, se as 

informações estão codificadas com uma configuração estranha para quem as lê, como os 

dados poderão ser descriptografados adequadamente? A informação a ser transmitida 

certamente sofrerá algum comprometimento – ou sequer poderá ser decodificada e 

interpretada.  

Apropriar-se desse conhecimento é fundamental para o exercício pleno de nossa 

cidadania e evitar que deturpações e omissões de conteúdo prejudiquem nossa 

compreensão sobre o mundo que nos cerca. E para que o processo de aprendizado tenha 

sucesso é preciso, além de um amadurecimento das bases neurolinguísticas, 

psicológicas e cognitivas, um condutor externo operativo e efetivo na condução desses 

processos (cf. PELANDRÉ, 1998): a educação.  

 

        O Índice Nacional de Alfabetismo Funcional no Brasil (INAF, 2016) aponta,em 

um estudo sobre alfabetismo e mundo do trabalho, que cerca de 27% da amostra 

analisada se encontra no nível rudimentar e analfabeto (sendo o nível rudimentar aquele 

em que o indivíduo só é capaz de realizar tarefas simples que envolvam leitura de 

palavras e frases) de leitura, enquanto a maior parte (42%) se concentra no nível 

elementar e apenas 8% está no nível proficiente da língua e é capaz de dominar a leitura 

e escrita de textos mais elaborados e linguisticamente mais complexos. Outros dados 

apresentados pelo IBGE (2015) também ratificam esse preocupante cenário.  
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Tabela 2. Distribuição da população pesquisada por grupo de alfabetismo. (INAF 2016) 

 

 

 

 

 

 

Tabela 3. Distribuição da população pesquisada em analfabetos funcionais e alfabetizados 

funcionalmente. (INAF 2016) 

 

O Brasil possui um elevado número de pessoas com idade acima de 15 anos que 

não sabem ler e escrever. Utilizando dados (IBGE, 2015) da Pesquisa Nacional por 

Amostra de Domicílios (Pnad), realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE) estima-se que em 2015 cerca de 8% da população seja analfabeta (12,9 

milhões de pessoas). Esse índice de analfabetismo varia bastante conforme a região 

geográfica, indo de 16,2% no Nordeste para cerca de 4% no Sudeste e no Sul, e também 

por idade, com uma taxa de 0,8% entre jovens de 15 a 19 anos e de 22,3% entre pessoas 

com 60 anos ou mais. Também há diferença significativa entre brancos (5% de 

analfabetos) e pretos (11,2%). Os dados indicam uma evidente correlação entre as taxas 

de analfabetismo e as situações de pobreza, exclusão e baixo desenvolvimento 

econômico. 

         Braga & Mazzeu, p. 25. 2017 

 

Com base em Kato (2005) e Kenedy (2018) e partindo do pressuposto de que 

existem diferenças consideráveis entre o vernáculo e a escrita culta (lexical, gramatical, 

fonológica etc.), em que a língua escrita adquire um status de segunda língua para a 

Grupo Porcentagem 

Analfabeto 4% 

Rudimentar 23% 

Elementar 42% 

Intermediário 23% 

Proficiente 8% 

Total 100% 

Analfabeto + rudimentar  

= 

 analfabetos funcionais 

 

27% 

Elementar + intermediário +proficiente 

= 

alfabetizados funcionalmente 

 

73% 
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maioria dos estudantes de origem popular, que a modalidade da escrita culta possui uma 

estrutura morfossintática e discursiva distinta da oral e que o ensino de língua materna 

já se provou limitado nos moldes prescritivos, é preciso investigar meios de reverter o 

quadro de analfabetismo e analfabetismo funcional no país. A restrição ao 

conhecimento e às informações por problemas de competência nas atividades de leitura 

e escrita são de natureza preocupante e desencadeiam, entre tantos graves fatores, a 

continuidade do segmento escolar. 

Considerando o levantamento de dados sobre o analfabetismo funcional no Brasil, 

procedemos, nesta dissertação, à coleta de dados de produções de textos de adolescente 

do terceiro ano do ensino médio. Assumimos que, na investigação da compreensão da 

estrutura do período (como eles se constroem e se relacionam na arquitetura do texto), é 

possível identificar e descrever as dessemelhanças nas estruturas sintáticas relacionadas 

à articulação do período na escrita de jovens em contraste com a produção de um 

escritor expert. Existem muitos estudos acerca do subletramento no Brasil, em especial 

estudos sociolinguísticos, que tentam traçar uma explicação para esse fenômeno, mas 

contemplaremos, aqui, a diferença gramatical entre as modalidades dos vernáculos do 

português brasileiro e o sistema de escrita padrão utilizando como base teórica o 

Bilinguismo Universal (cf. ROEPER, 1999), teoria encaixada na orientação gerativa dos 

estudos da linguagem.  

A nossa hipótese nesta dissertação é a de que tais estruturas são tão particulares 

em cada uma das modalidades da língua que poderiam configurar tipos diferentes de 

gramáticas internas com regras próprias capazes de atuar como L1 e L2 na cognição do 

falante, configurando uma situação diglóssica. Ou seja, haveria na mente do falante dito 

monolíngue um subconjunto de regras (L2) que seriam consideradas incompatíveis com 

as propriedades de sua L1, mas que coexistiriam e poderiam ser desencadeadas com 

elas. O sistema subjacente ao uso da escrita formal não seria o mesmo sistema que 

compreende o sistema vernacular dominado pelos falantes nativos de língua portuguesa 

que é expresso, na maioria das vezes, na escrita de estudantes oriundos de camadas 

populares. 
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CAPÍTULO III: PLANO TEÓRICO 

 

Quando falamos uma língua sabemos muito mais do que aquilo que aprendemos. 

Noam Chomsky 

 

3.1. O EVENTO COGNITIVO DA LINGUAGEM 

 

Uma língua natural é aquela que surge de maneira espontânea e não fabricada com 

algum determinado propósito, como é o caso, por exemplo, do Esperanto, língua 

artificial, planejada e manipulada com a finalidade de cumprir o papel das atuais línguas 

dominantes como língua-franca universal (cf. KENEDY, 2017). Uma língua é um 

fenômeno extremamente complexo e, devido à ainda recente tradição nos estudos 

científicos sobre linguagem, há lacunas e limitações na compreensão dos processos 

cognitivos que envolvem sua aquisição, produção e compreensão.   

 

         Sabemos que há uma tarefa psicológica de extrema complexidade envolvida nos 

atos de fala e escuta, situações em que o indivíduo realiza de modo extremamente veloz 

procedimentos de codificação e decodificação linguística que estão estruturados em 

diferentes níveis: nível fonético (articulação de sons no trato vocal), fonológico 

(organização de sons em fonemas), morfológico (fonemas que se combinam e se 

estruturam em morfemas, formando palavras), sintático (palavras que combinadas entre 

si, obedecendo determinadas regras, e constroem sintagmas e frases) e discursivo 

(sintagmas e frases que são enunciadas em determinado contexto, produzindo um 

deliberado sentido).  

É utilizando a língua como canal que o ser humano consegue transferir 

pensamentos e significados de uma mente para a outra (cf. KENEDY, 2017) e é esse um 

dos fatores mais expressivos que diferenciam a organização social humana dade outras 

espécies. Nenhum outro animal conhecido se comunica como nós nos comunicamos. O 

desenvolvimento da humanidade no curso da história muito provavelmente seria 

diferente sem a nossa capacidade de comunicação através da linguagem.   

Apesar de não sabermos exatamente como ocorrem e se estabelecem os processos 

relacionados à compreensão e à produção da língua, sabemos que, de alguma forma, 

eles estão alocados na mente humana. A habilidade de nos comunicarmos construindo 
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sentenças faz parte de um conhecimento implícito que pertence à cognição humana, 

uma notável competência que passa despercebida em nosso cotidiano. 

A cognição humana pode ser entendida com um conjunto de habilidades e 

conhecimentos relativos à inteligência. São esses conhecimentos, que pertencem ao 

estado cognitivo de um indivíduo, que possibilitam a interação com o meio material e 

sociocultural. A linguagem pertence ao arcabouço cognitivo humano, pois compreende 

um agrupamento complexo de capacidades relativas ao conhecimento linguístico que 

pode e deve interagir com outros módulos cognitivos (tomada de decisão, raciocínio, 

planejamento de ações etc.) desencadeando os processos de produção e compreensão da 

língua, possibilitando a interação entre os seres humanos. 

Tendo a metalinguagem como recurso, podemos, através de modelos teóricos, 

refletir acerca da realidade psicológica da língua formulando padrões abstratos, 

construindo proposições sobre a engenharia da linguagem para explicar e prever suas 

propriedades (cf. MIOTO, SILVA & LOPES, 2005). Assim como um cosmólogo busca 

rastrear uma explicação sobre a origem e funcionamento do universo, o linguista, 

utilizando bases filosóficas e/ou científicas, busca compreender a capacidade do ser 

humano de se comunicar através da língua.  Óbvio que os fenômenos do cosmo e da 

língua ainda se mostram além da nossa capacidade total de entendimento, portanto é 

preciso limitar o nosso objeto de estudo, recortando-o e adequando-o a um determinado 

ponto de vista teórico e metodológico, e compreender que nossas conclusões e respostas 

são apenas uma fatia da possibilidade sobre nossa natureza.  

 

3.2. GERATIVISMO  

 

Através de um delineamento do objeto de estudo, a teoria linguística preocupa-se em 

traçar possíveis caminhos que possibilitem respostas sobre o conhecimento linguístico 

dos seres humanos. É através da lente gerativa, que compreende aspectos linguísticos 

através de abstrações de representação mental da linguagem, que buscaremos os 

caminhos de respostas para as questões relativas à programação da linguagem humana, 

no que diz respeito às diferentes configurações de estruturas do período.  

O Gerativismo é um modelo teórico racionalista que ganha evidência em 1959, 

por se opor à então dominante visão behaviorista proposta por Skinner em seu trabalho 
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“Verbal Behavior” (1957). No trabalho do comportamentalista, é defendida a ideia de 

que a aquisição da linguagem acontece através do modelo comportamental estímulo-

resposta-reforço. Noam Chomsky, então, responde ao trabalho de Skinner com uma 

resenha na qual sistematiza críticas ao modelo por não oferecer respostas acerca da 

propriedade gerativa das línguas naturais. Anteriormente, no começo da mesma década, 

Chomsky já formulava suas ideias sobre a natureza mental da linguagem, em seu 

primeiro livro, Estruturas Sintáticas (1957), no qual considera as propriedades da mente 

humana e defende a sua relação com a organização biológica da espécie humana, 

amparando-se no pressuposto de que a linguagem seria inata, geneticamente 

determinada, inconsciente, modular e que faria parte da condição humana como produto 

da evolução. 

Chomsky se indagava, considerando a linguagem um tipo de conhecimento, sobre 

como poderíamos responder às questões apontadas pelo Filósofo Platão, que centenas 

de anos A.E.C. já se questionava acerca da capacidade humana de acumular tanto 

conhecimento apenas através da observação limitada de determinados eventos? A 

capacidade de generalização da nossa espécie já nessa época era razão de 

questionamentos.   

 

Problema de Platão 

De onde vem a capacidade humana de construir conhecimento de maneira tão rápida 

e precisa, se as evidências a que somos expostos no mundo são tão difusas e 

incompletas? 

 

 

Aplicado à aquisição da linguagem, o problema de Platão nos faz pensar sobre a 

capacidade de aprendizado e a origem dessa competência. A teoria gerativa considera a 

hipótese de que as construções linguísticas são criadas na mente humana por meio de 

aplicações de regras inconscientes, que “geram” os enunciados que produzimos. A 

faculdade da linguagem, por se tratar de uma competência cognitiva, estaria alocada no 

cérebro/mente em uma espécie de módulo, sendo específica e, portanto, com sua própria 

arquitetura para lidar com os elementos presentes na língua natural sem, 

necessariamente, depender de outros sistemas. Dentro desse módulo maior 
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especializado, haveria módulos menores, diferenciados para trabalhar com os distintos 

tipos de informações linguísticas. Cada módulo corresponderia à geração de construções 

específicas (coordenadas, relativas, passivas etc.) e, apesar de independente, interagiria 

com outros módulos para a produção de sentenças. Todas as línguas do mundo, 

portanto, teriam algo em comum como, por exemplo, o fato de ser produto do código 

genético humano e suas diferenças corresponderiam às diferentes possibilidades de 

organização linguística, que seriam variáveis de língua para língua. As leis gerais que 

regem todas as línguas são os Princípios, universais linguísticos invariáveis, e os 

Parâmetros,que são as possibilidades de organização que podem ser aceitas em uma 

língua, mas não em outras. Princípios e Parâmetros são, para os gerativistas, os 

componentes fundamentais de uma Gramática Universal, como a todas as línguas 

naturais. 

 

3.2.1. GRAMÁTICA UNIVERSAL  

 

Neste primeiro momento, é fundamental distinguir os diferentes conceitos que a 

palavra Gramática pode ter. Usualmente, o termo Gramática está associado ao 

compêndio de normas e regras estabelecidas sobre o “bem falar” e o “bem escrever” e 

tem o propósito de prescrever e uniformizar o padrão ideal de uma língua. Essas regras 

surgem de reflexões conservadoras e elitizadas sobre a língua que, por vezes, não 

correspondem à realidade linguística da comunidade à qual se propõe ser modelo. 

Denominamos esse tipo de gramática de Gramática Tradicional (G.T), livro de 

referência instituído nas escolas de ensino formal (cf. DUARTE & SERRA, 2015). 

A Gramática Internalizada (G.I), ao contrário da Gramática Tradicional, não é 

determinada pela prescrição ou por padrões de correção, mas é,antes, um sofisticado 

sistema de regras que governa os princípios e distribui os parâmetros no nosso aparato 

cognitivo linguístico. Essa G.I seria formatada pelo ser humano de acordo com os 

estímulos linguísticos recebidos do seu meio externo ao longo do período da aquisição 

da língua materna. O marco zero dessa gramática interna é conhecido como Gramática 

Universal (G.U):universal pois diz respeito a uma propriedade exclusiva da mente 

humana, ou seja, presente em todo e qualquer ser humano saudável, sendo capaz de se 

modelar de acordo com os inputs recebidos de seu meio sociocultural. A G.U seria, 
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então, a particularidade específica presente no genoma humano responsável pela 

faculdade da linguagem de nossa espécie. 

As línguas naturais, portanto, teriam semelhanças por partirem do mesmo estágio 

inicial (S0, o início da aquisição da linguagem), não sendo, entretanto, a G.U, o 

conhecimento específico relativo a qualquer língua (Ss, o estágio estável, tardio no fluxo 

da aquisição), mas sim a disposição natural, biológica, do ser humano à aptidão da 

linguagem (cf. MAIA, 2006).  

 

 
Figura 4. Da Gramática universal para a Gramática internalizada 

Fonte: Elaboração própria 

 

Os princípios são, portanto, propriedades linguísticas universais, ou seja, se 

encontram em todas as línguas naturais, e os parâmetros são as possibilidades que a GU 

admite, considerando cada princípio. O valor de cada parâmetro é fixado pela criança, 

durante o processo de aquisição de linguagem, com base nas evidências de uso concreto 

da língua pelos falantes do meio em que a criança está inserida. Um exemplo de princípio 

é a existência da organização sintagmática hierárquica nas línguas; já a ordem linear em 

que os sintagmas aparecem em uma sentença é variável entre as línguas, configurando, 

assim, 26 uma marcação paramétrica para o princípio exemplificado.  

 

Pinto, p. 25. 2019 

 

Um exemplo de princípio universal é o princípio do encaixe, ou princípio da 

subordinação, que estabelece que uma oração sempre possa ser encaixada como 

constituinte de outra oração. Tal princípio será explorado ao longo desta dissertação. 

  

3.2.2. LÍNGUA-I E LÍNGUA-E  

 

O conceito de língua pode assumir pelo menos duas significações: (i) a faculdade 

cognitiva que fará com que os seres humanos sejam capazes de produzir e compreender 

enunciados, a “língua interna” ou (ii) determinada codificação linguística presente em 

G.U
(Gramática 
Universal) 

inputs

G.I
(Gramática 

Internalizada)

Ss 

(estágio de 

estabilização) 

S0 
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uma dada comunidade, a “língua externa”. Ou seja, um indivíduo saudável possui a 

habilidade cognitiva de natureza linguística (Língua-I) que foi constituída a partir de um 

sistema estruturado de comunicação presente em seu ambiente (Língua-E) (cf. 

CHOMSKY, 1994). 

Enquanto a língua-I está presente na mente de cada indivíduo típico, a Língua-E é 

o código linguístico de uma dada comunidade. Por exemplo, para além das dezenas de 

línguas indígenas nativas em nosso território, há no Brasil oficialmente dois códigos 

linguísticos instituídos, o Português e a LIBRAS, línguas faladas por mais de 200 

milhões de pessoas. Cada uma dessas línguas possui uma codificação específica e são 

cada uma delas, portanto, Línguas-E. A distinção entre esses dois termos (língua-I e 

língua-E) é fundamental para compreendermos as dimensões de cada conceito e 

definirmos o recorte necessário para análise. 

A Língua-E (língua do ambiente) é um fenômeno sociocultural com implicações 

históricas e políticas, que sofre influências das transformações eventuais da constituição 

da história da humanidade. Ela é mutável e suscetível às interações dos movimentos de 

interesses políticos. É através da língua externa que a mente humana tem acesso aos 

padrões do sistema linguístico, sendo capaz de desenvolver a produção e compreensão 

de enunciados inovadores. Enquanto isso, a Língua-I está relacionada ao conjunto de 

habilidades cognitivas individuais. 

Segundo Chomsky (1998), a língua interna se estrutura em uma composição 

formada por um núcleo forte, em que se encontram presentes os princípios universais 

que regem todas as línguas naturais, os parâmetros editados e o léxico (relação entre 

significante e significado, além das informações fonológicas, morfossintáticas e 

semânticas), além da marcação de uma periferia que contém as idiossincrasias relativas 

às exceções linguísticas como, por exemplo, regras específicas e itens lexicais raros, 

entre outras. 

Imagine, guardadas as devidas proporções, que a Faculdade da Linguagem seja 

como um átomo. A constituição de seu esqueleto seria como a Língua-I: a composição 

do núcleo concentraria a parte densa dessa estrutura, que abrigaria partículas divisíveis 

com as informações dos princípios, dos parâmetros e do léxico. O limite da eletrosfera 

corresponderia à marcação da periferia, composta pelas especificidades desse “átomo”.  

A constituição dessa estrutura formada por partículas fundamentais seria a responsável 
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por configurar o conjunto de padrões, tendências e exceções de uma determinada 

Língua.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Representação de Língua-I 

Fonte: Elaboração própria 

 

A Língua-I pode ser considerada a versão mental e individual da língua, enquanto 

uma Língua-E corresponde a uma versão mais abstrata, construída socialmente (cf. 

KENEDY, 2013). O conjunto de representações mentais (Língua-I) dessa(s) língua(s) 

do ambiente (Língua-E) seria o responsável por sua capacidade de variação, como uma 

espécie de algoritmo habilitado para gerar e reconhecer diferentes códigos. 

 

3.2.3. AQUISIÇÃO E RECURSIVIDADE LINGUÍSTICA 

 

 

A aquisição da linguagem (AL), sob análise dos moldes formalistas gerativistas, 

compreende a linguagem como uma idiossincrasia humana, que é transmitida 

geneticamente para seus descendentes. Em suas origens, essa visão inatista da língua se 

opunha ao modelo skinneriano, que entendia o ser humano como uma espécie de tabula 

rasa e encarava a linguagem como um comportamento verbal desenvolvido através do 

esquema [estímulo – resposta – reforço]. Numa concepção inatista, acriança nasceria 

Faculdade da Linguagem 
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equipada com uma espécie de dispositivo que a tornaria apta a aprender a falar e isso 

seria tão natural e biológico quanto a predisposição para andar. Essa gramática interna à 

criança seria acionada pelo contato com os inputs da língua a qual fosse exposta e o 

processo de aquisição seria, então, a soma dos princípios universais e a configuração 

dos parâmetros linguísticos.   

 

Esta visão, que coloca a linguagem num domínio cognitivo e biológico, admite que 

o ser humano vem equipado, num estágio inicial, com uma Gramática Universal (GU), 

dotada de princípios universais pertencentes à faculdade da linguagem, e de parâmetros 

“fixados pela experiência”, isto é, parâmetros não-marcados que adquirem seu valor (+ ou 

-) por meio do contato com a língua materna. 

Scarpa, p. 208. 2001 

 

Todos os seres humanos típicos nascem com a G.U “equipada” com os princípios 

universais.Um princípio universal comum a todas as línguas humanas é o princípio da 

subordinação. A subordinação é uma computação presente em nosso maquinário 

linguístico que estabelece que uma oração possa ser inserida como constituinte de outra 

oração (cf. KENEDY, 2013). É exatamente esse o princípio responsável pela 

propriedade da recursividade, que configura a característica criativa da linguagem. A 

recursividade é a capacidade que os seres humanos possuem de produzir um número 

infinito de expressões a partir de um conjunto finito elementos e princípios, propriedade 

conhecida como infinitude discreta. Para muitos estudiosos, a criança passa por um 

período sensível (anteriormente denominado período crítico) de aquisição da língua. Ao 

serem expostas, essas crianças apreenderiam os padrões linguísticos de uma língua-E e 

realizariam análises estatísticas e probabilísticas que desencadeariam o processo de 

aquisição. 

As operações recursivas, que sempre estão baseadas em merge, são universais. Por 

conta disso, é lógico pensar que o aprendizado de operações recursivas não seja 

necessário, uma vez que as estratégias das operações recursivas são fornecidas pela GU, 

como argumentam alguns pesquisadores. (cf. ROEPER, SNYDER, 2005; PÉREZ-

LEROUX, 2012; PÉREZ-LEROUX et al., 2018, entre outros). No entanto, em cada 

língua, certas formas de recursividade são permitidas e outras não. Isso significa que as 

estruturas linguísticas que admitem encaixes recursivos variam entre línguas. Por 

exemplo, a língua warlpiri não possui encaixes recursivos de sentenças, diferentemente 

do português e do inglês (cf. LEGATE, 2009). Por isso, argumenta-se que uma das 

tarefas da criança ao aprender uma língua materna seja identificar quais processos 

gramaticais recursivos são permitidos na língua e como eles acontecem. Tudo isso é 

corroborado pelo fato de que diferentes tipos de recursividade definem diferentes estágios 

de aquisição. 
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Pinto, p. 29. 2019 

 

Alguns trabalhos, como o de Roeper e Snyder (2005), indicam que crianças, 

durante o período de aquisição, não produzem ou compreendem genitivos possessivos 

recursivos, ou seja, apesar de se tratar de uma propriedade presente na GU, o princípio 

da recursividade tem sua implementação parametrizada. Crianças teriam uma maior 

dificuldade em produzir e compreender sentenças recursivas, dada a sua complexidade 

da operação (merge) e das demandas de seleção envolvidas no processo, mas nasceriam 

aptas para desenvolver plenamente a operação.  

 

3.3. BILINGUISMO STRICTO-SENSU x LATO-SENSU  

 

        Todas as pessoas típicas possuem a aptidão de adquirir a(s) língua(s) a(s) que(ais) 

sejam expostas durante a janela de aquisição da linguagem. Muitos indivíduos possuem 

a capacidade de se comunicar em dois ou mais idiomas, seja pelo processo de 

aprendizado, que ocorre posteriormente ao período sensível de aquisição, ou durante a 

aquisição da língua materna – no caso da aquisição de duas ou mais línguas maternas. 

O bilinguismo é a habilidade de desenvolver os conhecimentos relativos a duas línguas 

por um mesmo indivíduo em contextos sociais em que essas línguas sejam usadas 

diariamente por um grupo de pessoas ou em espaços formais de ensino-aprendizagem 

que possuam currículo bilíngue (cf. FINGER, 2015). Alguns estudiosos, ao longo do 

tempo, tentaram – e ainda tentam – definir as experiências bilíngues, buscando definir o 

funcionamento e as possíveis relações entre as línguas utilizadas pelo falante.  Hipóteses 

como a do Duplo Monolíngue (cf. SAER, 1922), que se propunha a junção de dois 

monolíngues em uma única pessoa foram por algum tempo consideradas e até mesmo 

reforçadas, acreditando-se em um “controle nativo de duas línguas” (cf. 

BLOOMFIELD, 1933). Segundo esse conceito, os bilíngues deveriam expressar o 

conhecimento, desempenhando de forma homóloga as funções linguísticas nas duas 

línguas, assim como os monolíngues. 

 

Posteriormente, pesquisadores se opuseram a essa concepção de bilinguismo, 

destacando que os indivíduos bilíngues podem adquirir diferentes línguas em distintas 

etapas da vida, com diversas motivações, o que geraria implicações na relação desse 

falante com as línguas adquiridas, que seriam usadas para alcançar objetivos distintos, 
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em contextos diversos, com alvos específicos, assumindo uma função determinada no 

uso de cada uma delas (cf. GROSJEAN, 1998), sendo extremamente raro o 

indivíduopossuir exatamente a mesma proficiência nas duas línguas e, portanto, 

procedente haver preferência numa comunicação específica por uma determinada 

língua. 

Mas o que é, de fato, ter conhecimento sobre duas ou mais línguas? Por vezes, as 

conflitantes concepções sobre o que é ser bilíngue/multilíngue são motivos de forte de 

discussão entre os estudiosos. Existe uma noção atual de bilinguismo que acredita que  

 

bilíngues possuem características únicas em termos de conhecimento e uso de 

linguagem que não estão presentes nos monolíngues, ao mesmo tempo em que é 

virtualmente impossível para um bilíngue se tornar monolíngue.  

O que parece ser consenso entre os pesquisadores do bilinguismo é que os 

bilíngues trazem consigo um tipo de conhecimento e uso da linguagem que muito se 

distingue do conhecimento e uso da linguagem que caracterizam os falantes monolíngues  

 

Zimmer, Finger & Scherer, p.53. 2008 
 

 

         Para Amaral e Roeper (2014), a competência linguística associada à formatação de 

duas ou mais Línguas-I (L1; L2; Ln) poderia ser definida como um exemplo de 

bilinguismo clássico, compreendendo um quadro de bilinguismo stricto-sensu. 

Retomando o modelo apresentado na seção 1.2.2 desse mesmo capítulo, poderíamos 

afirmar que cada uma dessas Línguas-I preserva sua estrutura, concorrendo na 

Faculdade da Linguagem do indivíduo bilíngue/multilíngue.  

 

 

 

 

Figura 7. Bilinguísmo clássico ou stricto-sensu 

 

 

 

 

 

 

Figur 

Figura 6. Bilinguismo stricto-sensu 

Fonte: Elaboração própria 

Faculdade da Linguagem 
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O bilinguismo lato-sensu, para os autores, seria a competência dos indivíduos em 

menear diferentes gramáticas nas fronteiras de uma dada Língua-E. “O que se assume é 

que essas pessoas possuiriam, em sua língua-I, uma periferia ampliada, dentro da qual 

um novo núcleo, na forma de uma minigramática, seria desenvolvido (cf. KATO, 2005 

apud KENEDY, 2017). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Bilinguismo latente ou lato-sensu 

Fonte: Elaboração própria 

 

Ao focalizar a hipótese do bilinguismo lato-sensu, é legítimo indagar: seria a 

nossa arquitetura gramatical a mesma nos contextos de fala e escrita em diferentes 

gêneros?  É sensível ao senso comum que fala e escrita sejam modalidades distintas e 

que exista uma distância significativa entre o vernáculo e a escrita culta em muitos 

níveis. Essas dessemelhanças em determinadas propriedades da língua podem ser 

consideradas incompatíveis, já que os valores gramaticais em competição são opostos 

na marcação dos valores paramétricos, caracterizando assim um caso prototípico de 

bilinguismo/multilinguismo universal ou bilinguismo lato-sensu. No entanto, não 

apenas a parametrização clássica parece se incluir nesse cenário de bilinguismo latente, 

mas também as variações gramaticais presentes na língua, como, por exemplo, a 

configuração dos períodos na modalidade da escrita culta da língua e no vernáculo do 

PB.  
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3.4. TEORIA DAS MÚLTIPLAS GRAMÁTICAS 

 

A teoria das Múltiplas Gramáticas é uma teoria linguística de representação e 

aquisição da língua que se propõe a traçar um caminho explicativo sobre como regras 

gramaticais incompatíveis poderiam coexistir na realidade mental de um mesmo falante 

prototipicamente monolíngue. 

Proposta por Roeper (1999), a teoria das Múltiplas Gramáticas sugere que os 

inputs linguísticos recebidos não necessariamente acarretam na alteração ou substituição 

de regras na gramática do indivíduo (Gx), mas, sim, que são organizados e distribuídos 

em um conjunto de regras paralelas que podem ser acessadas e utilizadas a depender da 

situação interacional e da produtividade de circunstância de fala ou escrita. A gramática 

de qualquer língua L1 licenciaria, para Roeper, a existência de sub-regularidades ou 

propriedades compatíveis com Ln. Ou seja, haveria na mente do falante “monolíngue” 

um subconjunto de regras (ou sub-gramáticas) correspondentes a outras línguas que 

coexistiriam e poderiam ser desencadeadas em sua Gx.  

Em língua inglesa, por exemplo, crianças passam um certo tempo produzindo 

simultaneamente dois tipos de sentenças:  

(1) Me want/ Him want  

(2) I want/ He wants  

As formas (1) e (2) nos aproximariam da abordagem do Bilinguismo Teórico para 

explicar que a criança teria consigo duas gramáticas: uma com flexão de número e 

pessoa e a outra não, sendo o seguinte esquema de representação:   

(1): TP = +/- flexão de modo e tempo; +/- flexão de número e pessoa  

(2): TP = +/- flexão de modo e tempo 

Chomsky (1995) argumenta que a flexão de número e pessoa é uma característica 

presente na projeção modo-temporal (TP), o que torna o cenário acima ainda mais 

plausível. Significa, simplesmente, que uma criança careceria de um recurso formal da 

língua, e não estaria ausente um nó inteiro, como apontaram alguns outros estudiosos ao 

levantarem que a gramática adulta poderia não possuir o traço AGR (flexão de número e 

pessoa) (cf. ROEPER & ROHRBACHER, 1994). Essa distinção expressa, para os 

autores, a presença de duas gramáticas, uma infantil ou estrangeira e a outra a gramática 

de um nativo adulto.  
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Uma das possibilidades das crianças abandonarem a construção do exemplo (1), é 

o fato dessa ser reconhecida como uma gramática infantil ou estrangeira (e, assim, son o 

estigma de incompleta), que deve ser abandonada à medida que a criança avança nas 

graduações escolares, ou seja, são motivadas por fatores sociais que são externos à 

gramática em si. Nesse caso, a gramática responsável pela estrutura do exemplo (1) 

continuaria presente na mente do falante, só não seria mais usada para a produção. Um 

dos indícios que suportam essa hipótese é o fato de falantes nativos de língua inglesa 

continuarem reconhecendo “me want” enquanto uma gramática de uso infantil ou 

estrangeria pouco fluente.As referências de associação entre gramática e interferência 

sociais ainda são escassas e surgem como uma expressão que busca compreender uma 

série de fatores que podem determinar as escolhas gramaticais dos falantes (cf. 

ROEPER, 2016).   

 

          Essa coexistência de distintas regras gramaticais pode ser também percebida se 

olharmos diacronicamente para nossa língua, por exemplo. No processo de 

implementação de mudança da representação pronominal do sujeito de terceira pessoa, é 

possível que os falantes do PB tenham construído duas representações em suas mentes. 

Análises de dados de fala contemporânea  (cf. BERLINCK, COELHO, CYRINO, 

DUARTE & MARTINS, 2016) têm confirmado que há uma mudança em curso na 

nossa língua e que os sujeitos pronominais de terceira pessoa têm alterado o seu 

comportamento (ou sua regra), passando a operar  como um sistema de realização 

fonética do sujeito referencial, sendo o PB, agora, uma língua considerada de sujeito 

nulo parcial e não mais de sujeito nulo.Como seria, então, parametrizado o sujeito nulo 

em uma criança que estivesse recebendo ao mesmo tempo inputs [+ pro-drop] e [– pro-

drop])?    

Há uma mudança sintática já na escrita brasileira do final do século XIX e início do 

XX que anuncia a gramática do PB: uma alteração no parâmetro do sujeito nulo associada 

principalmente à propriedade da ordem do sujeito [DP] na sentença. Essa mudança se 

reflete em determinados aspectos dos quatro fenômenos investigados, quando 

encontramos resultados que nos mostram: (i) o uso significativo de sujeitos expressos 

representados por pronomes pessoais com o traço [-humano] na ordem [DP]V; (ii) a 

restrição de paralelismo de estruturas em que o antecedente do objeto nulo se encontra; 

(iii) o enrijecimento da anteposição do sujeito [DP] aos verbos transitivos e intransitivos, 

com restrição na ordem V[DP] a verbos inacusativos; e (iv) o uso expressivo da próclise 

em sentenças com sujeito [DP] na ordem [DP]V. A análise do material empírico de 

amostras do PHPB permite atestar, assim, a hipótese de Tarallo [...] segundo a qual, 

‘mudanças dramáticas aconteceram na virada do século XIX para o século XX’. 
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 Berlinck, Coelho, Cyrino, Duarte & Martins, p. 183. 2016.  

 

Os falantes tenderiam, segundo Roeper (2016), então, a calcular taxas estatísticas 

para alterar a sua preferência sobre determinada regra, de acordo com o contexto 

linguístico de inserção.A teoria das Múltiplas Gramáticas (ROEPER, 1999, 2016; 

AMARAL & ROEPER, 2014) também contemplaria o aprendizado de novos gêneros e 

modalidades da língua, afinal, segundo os autores, trata-se de novos itens lexicais, 

novas regras gramaticais e novos gêneros textuais que devem ser aprendidos pelo 

falante e incorporados paralelamente ao know-how linguístico prévio do falante, que, 

para se tornar proficiente nas variedades de sua língua materna, precisará dominar 

distintas gramáticas, com regras computacionais que seriam exclusivas e incompatíveis 

entre si. 

 

Imaginemos, então, que a Faculdade da Linguagem seja como um jogo de quebra-

cabeças, o Tetris, em que há uma base correspondente ao núcleo da Língua-I e que cada 

tetraminó adicional correspondesse a um núcleo que pode ser encaixado nessa 

composição, formando, assim, nesse conjunto, a totalidade da Língua-I de cada 

indivíduo. Cada um desses tetraminós – ou núcleos expandidos – seriam, de acordo com 

a definição dos autores, as minigramáticas, que podem ser desenvolvidas no interior da 

periferia de uma Língua-I, caracterizando o bilinguismo/multilinguismo universal, em 

que as necessidades ocasionadas por demandas socioculturais determinadas fariam 

emergir uma gramática específica para cada contexto linguístico.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Representação das minigramáticas 

Fonte: Elaboração própria 
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3.5. MÚLTIPLAS GRAMÁTICAS: ORALIDADE E ESCRITA  

 

Escrever, talvez, seja a maior das invenções humanas, pois une pessoas estranhas que jamais se 

conheceram, cidadãos de épocas distantes. Os livros rompem os grilhões do tempo e são a prova 

de que os humanos são capazes de fazer mágica. 

Carl Sagan 

 

 

A escrita está presente e orienta vários setores da nossa vida social, precisamos 

dela para fazer anotações, listas, recados, redigir documentos, elaborar trabalhos, 

organizar e compartilhar ideias etc. A escrita é influenciada pelas diferenças de suporte 

(escrita em papel e ambientes digitais, por exemplo) e sofre com diferenças culturais 

que podem influenciar no seu sistema (da esquerda para direita, da direita para 

esquerda, de baixo para cima ou de cima para baixo). Trata-se de um constructo social, 

uma atividade que se executa em diferentes cenários com diferentes propósitos para 

distintos interlocutores, uma operação complexa que demanda muitos processos e 

subprocessos cognitivos, além de requerer um aprendizado sequencial associado a uma 

série de conhecimentos e competências bem diversos. Embora haja alguns modelos 

cognitivos que busquem compreender o tecimento do texto, existem elementos ligados a 

aspectos socioculturais e de interferência direta na produção da escrita (cf. HAYES, 

1996). A escrita depende de uma combinação apropriada de condições 

cognitivas,físicas, afetivas e sociais que têm reverberações importantes no produto do 

texto e dificilmente podem ser medidas objetivamente. 

 

Entendendo que há uma distância entre a norma culta do PB e as normas 

populares da língua, e que isso se evidencia de forma explícita quando se trata da 

escrita, a hipótese das Múltiplas Gramáticas se encaixa como uma proposta viável para 

tentarmos compreender as distinções e diferenças entre essas duas modalidades da 

língua que, por vezes, parecem estar abrigadas em uma torre de Babel. O PB tem como 

uma de suas características, assim como outras línguas, a diversidade linguística que 

envolve fatores diastráticos, diatópicos, diafásicos etc. e, entre essas variações, há uma 

variedade de modalidade que difere de todas as variações relacionadas à oralidade: a 

variedade da escrita culta da língua (VEC). A VEC possui estruturas gramaticais 

distintas da oral e, portanto, requer o uso de processos cognitivos diferenciados e 

especializados para sua implementação, tanto na produção, quanto na compreensão. É 

plausível inferir que leitores/escritores competentes do português tenham desenvolvido 
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habilidades para representar léxico, gramática e o contexto discursivo da língua em um 

dado momento interacional, como a fala informal, assim como outras representações em 

um contexto mais formal e indireto, como o da escrita. Sob essa ótica, brasileiros 

letrados seriam considerados, em sentido amplo, bilíngues, pois dominariam diferentes 

estruturas e conseguiriam codificar/decodificar estruturas muito distintas da língua, 

assim como preconiza a hipótese defendida por Roeper (1999).  

  

 

Figura 9. Contexto bilíngue do falante de Língua Portuguesa 

Fonte: Elaboração própria 

 

Para Roeper (1999), todos os falantes de uma língua são, em alguma medida, 

bilíngues, pois em qualquer língua natural existiriam regras gramaticais que se 

aplicariam em distintos gêneros discursivos e diferentes modalidades socioculturais, de 

modo excludente. Não se trataria apenas do alargamento do repertório ou contexto de 

uso do vernáculo durante o período crítico (existem regras computacionais que são 

conflituosas e, portanto, incompatíveis entre si), mas, sim, de regras que coexistiriam 

dentro de um mesmo sistema linguístico. Para Roeper, a criança, durante a janela de 

aquisição, vai desenvolvendo conhecimentos relativos a múltiplas gramáticas que são 

paralelas e independentes. 

 

A estrutura do período avaliada neste trabalho não corresponde a um parâmetro 

único, como, por exemplo, o pro-drop, um parâmetro chomskiano clássico, mas, antes, a 

diferenças gramaticais que existem na realidade mental do falante. Na estrutura do 

período há três maneiras básicas e universais de estruturação das orações: parataxe, 

hipotaxe e subordinação. Essas são as 3 diferenças gramaticais relacionadas à 

configuração dos períodos e ao seu comportamento sintático. Uma mesma língua pode 

dispor dessas distintas organizações e usá-las diferentemente em contextos linguísticos 

VERNÁCULO

ESCRITA

L1
Capacidade inata 

desenvolvida 
naturalmente

L2
Constructo social 

aprendido 
formalmente
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específicos, como parece ser o caso do PB– e é exatamente essa dessemelhança que esse 

trabalho investiga. Tanto na oralidade quanto na escrita, é possível encontrar essas 

formatações na articulação do texto, porém é possível que haja a predileção de uma 

sobre a outra, a depender da circunstância situacional envolvida no ato de comunicação. 

 

  



42 

 

CAPÍTULO IV: A ESTRUTURA DO PERÍODO 

 

4.1. OS PROCESSOS SINTÁTICOS DE ARTICULAÇÃO DA LÍNGUA  

  

               O período é uma frase com uma ou mais orações que articuladas formam um 

sentido completo. Segundo Castilho (2010), as sentenças complexas podem ser 

derivadas de três processos de articulação (e não duas como afirmam as GTs): (i) a 

coordenação, (ii) a subordinação e (iii) correlação. 

 

Exemplos: 

 

i) Discutir política é importante, mas também discutir sobre religião.  

ii) Disseram que podemos discutir sobre política e religião. 

iii) É preciso discutir tanto política quanto discutir religião.  

 

Essa compreensão tripartite não é considerada pelas Gramáticas Tradicionais, que 

exclui do seu escopo de análise parte dessas definições, considerando apenas as relações 

de coordenação e subordinação, dividindo-as em: (i) oração coordenada assindética, em 

que não há a presença de conjunção; (ii) orações coordenadas sindéticas, em que há a 

presença de conjunção, subdivididas em aditivas, adversativas, alternativas, conclusivas 

e explicativas; (iii) orações subordinadas substantivas que se expandem em subjetivas, 

objetivas diretas, objetivas indiretas, predicativas, completivas nominais e apositivas; 

(iv) orações subordinadas adjetivas, que se expandem em explicativas e restritivas; (v) 

orações subordinadas adverbiais, expandidas em causais, concessivas, condicionais, 

conformativas, finais, proporcionais, consecutivas, temporais e comparativas. Ainda, 

para alguns autores as sentenças complexas se apresentam em  

 

Coordenação ou independência (sentenças coordenadas conjuncionais ou 

justapostas), Subordinação ou dependência (sentenças encaixadas, em que uma oração é 

argumento de outra) e Correlação ou interdependência (em que na primeira sentença 

aparece uma expressão que se correlaciona com outra expressão da segunda, verbalizando 

dois atos de fala que possuem relação recíproca). As correlativas, desconsideradas pela 

GT, são aquelas que, de acordo com Módolo (1999), apresentam uma forma de conexão 

por meio de dois elementos, o que as diferem das coordenadas, já que não ocorre 

independência entre as sentenças/orações, e as diferem, também, das subordinadas, já que 

não ocorre dependência de uma sentença/oração à outra. Dessa forma, estabelecem-se 

relações de interdependência, ou seja, “a estrutura frásica das duas sentenças que se 

correlacionam está estreitamente vinculada por expressões conectivas.” (MÓDOLO, 

1999, p. 3). Ainda segundo o autor, das orações consideradas coordenadas pela GT, são 
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correlatas as sindéticas aditivas e alternativas; daquelas consideradas subordinadas pela 

GT, são correlatas as adverbiais consecutivas e comparativas.  

 

Silva, Carla Catarina, p. 81. 2017 

 

A observação sobre os fenômenos sintáticos transvaza a linguística desde sua 

instituição como ciência. Filósofos como Platão e Aristóteles, na Grécia Antiga, já se 

debruçavam sobre a relação entre a linguagem e o mundo nomeado convertido em 

conhecimento por meio das palavras (cf. AZEREDO, 2015). Para os gramáticos 

normativos tradicionais, a sintaxe representa os meios formais organizados da língua 

que são utilizados no arranjo de palavras com a finalidade de construir proposições. A 

compreensão sobre as relações entre os termos da oração e sua relação com a 

organização do pensamento chegaram aos manuais didáticos através de modelos de 

análise sintática, considerados basilares na compreensão da língua materna e sua relação 

com a organização do pensamento e processos de raciocínio e constituem o currículo 

escolar, mas ainda é, mesmo em escolas de referência, tomado de forma equivocada, 

privilegiando uma análise pouco reflexiva sobre o processo metalinguístico e distante 

do contexto do aluno, o que gera, na maioria das vezes, uma sensação de estudar um 

conteúdo alienígena à realidade.  

 

2. Conteúdos [...] 

Sintaxe – o estudo das relações entre as palavras: – estrutura, relações e funções; – frase, 

oração, período; – termos da oração; – concordância nominal e verbal. 

Colégio Pedro II, p. 250. 2002  

 

Tratando-se de um evento biossocial, responsável tanto pela organização de 

pensamentos quanto pela estrutura social que nos sustenta enquanto sociedade 

organizada, a língua cumpre um importante papel no desenvolvimento da espécie 

humana. Para alguns estudiosos da língua, como os gerativistas, o arcabouço que 

sustenta a nossa capacidade de produzir e compreender enunciados ilimitadamente 

através do acesso a um número limitado de conteúdo lexical é a sintaxe. Se não fosse 

essa capacidade de estruturar e gerar sentidos através da língua, muito provavelmente 

nossa caminhada evolutiva poderia ter seguido outros rumos. Dois aspectos gerais 

podem caracterizar as nossas atividades: as ideias e combinação de ideias, ou seja, as 

ideias e os pensamentos; assim como dois aspectos gramaticais podem corresponder ao 
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estudo da língua corno instrumento das manifestações de nossas atividades: a palavra e 

a frase, a palavra como expressão da ideia e a frase como expressão do pensamento (cf. 

PEREIRA, 1942 apud AZEREDO, 2015). 

 

Nesses moldes tradicionais, a estrutura do período tem sido objeto de observação, 

análise e explicação para muitos linguistas, que tentam ultrapassar os manuais de 

gramática enquanto meros instrumentos prescritivos do ensino da língua para buscar 

entender a sua natureza e razão de ser. 

 

4.2. PARATAXE, HIPOTAXE E ENCAIXAMENTO 

 

Considerando essa perspectiva mais tradicional de análise da formulação da 

sentença, é possível compreender que existem algumas lacunas e divergências 

apresentadas pelos autores normativos, por isso uma abordagem mais descolada das 

incongruências da tradição gramatical e mais atenta às idiossincrasias linguísticas se faz 

necessária, tomando como base as relações estabelecidas dentro dos períodos e a 

articulação entre eles.  

Uma língua natural é composta por unidades mínimas que se articulam em um 

processo que parte de unidades mais básicas para unidades mais complexas, indo desde 

o fonema até a articulação entre as orações, nível mais complexo de análise sintática, 

para dar origem e sentido ao discurso. A produtividade linguística, essa capacidade de 

produzir e compreender sentenças, é composta exatamente pela aptidão que temos de 

articular estruturas linguísticas elementares construindo blocos cada vez maiores para 

expressar ou entender todos os tipos de conceitos e proposições que formam os 

pensamentos humanos (cf. KENEDY & OTHERO, 2018). Os tipos de articulação entre 

as orações, nesse trabalho, foram analisados sob a luz dos processos de encaixamento, 

hipotaxe e parataxe descritos em Kenedy & Othero (2018).  

  

 

 

 

 



45 

 

 

Figura 10. Articulação das estruturas linguísticas 

Fonte: Elaboração própria 

 

O encadeamento sintático por encaixamento ocorre quando uma oração pertence à 

estrutura sintática de uma oração matriz, ou seja, quando a oração encaixada 

desempenha uma função sintática (objeto direto, objeto indireto, complemento nominal, 

predicativo do sujeito ou sujeito) selecionada pelo verbo da oração principal.  

Exemplo: 

 

a) [O governo disse [que o Ministério da Educação cortará verbas das Universidades]] 

 

É possível perceber que existem dois verbos na sentença, o primeiro é o verbo 

dizer e o segundo é o verbo cortar. No caso desses verbos, há uma propriedade neles 

constituída pela relação que os verbos estabelecem com seus complementos – que 

solicita uma predicação, a sua transitividade é um desses aspectos.  

 

b) O governo disse [ISSO]  

c) O Ministérios da Educação cortará[ISSO]   

 

Na estrutura sintática de a) podemos perceber que a predicação da oração 

encaixada c) acontece dentro da estrutura da primeira b) e que as duas orações se 

vinculam para construírem uma frase. Ou seja, [verbas das Universidades] é o 

complemento selecionado pelo verbo cortar e a oração encaixada [que o Ministério da 

ORAÇÃO

SINTAGMA

PALAVRA

MORFEMA

SÍLABA

FONEMA
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Educação cortará verbas das Universidades] é complemento do verbo dizer. É a seleção 

de uma oração, que ocupa o lugar do constituinte selecionado pelo verbodizer, que 

constitui a proposição final da sentença. Uma observação importante é de que a 

recursividade, propriedade da língua que nos permite criar sentenças teoricamente 

ilimitadas (cf. HAUSER; CHOMSKY; FITCH, 2002), admite sucessivos encaixes 

sintáticos. 

 

d) [O governo disse [que o Ministério da Educação confirmou [que os cortes estão 

mantidos]]] 

 

Para os gramáticos normativos, a articulação da oração pelo processo de 

encaixamento é apresentada como um processo de subordinação em que uma oração 

subordinada (encaixada) se torna dependente de uma oração principal (matriz). As 

orações encaixadas podem se apresentar desenvolvidas, introduzidas por conectivos 

subordinativos (que, se, o qual, quem, onde e cujo) como as apresentadas acima, ou 

podem ser reduzidas, encaixadas diretamente a oração matriz com anexação da 

subordinada com verbo em sua forma infinitiva (sem marcas de tempo ou pessoa 

gramatical) ou infinitiva flexionada. O infinitivo é a forma nominal do verbo que se 

assemelha às características morfossintáticas de N.   

 

e) [O Ministro da Educação confirmou [cortar verbas das Universidades 

públicas]] 

f) [Professores e alunos lutam [resistindo aos cortes de verbas nas Instituições]] 

 

As orações articuladas através do processo de hipotaxe exibem uma configuração 

sintática mais “frouxa” do que as articuladas por encaixamento. Enquanto as orações 

encaixadas apresentam uma relação sintática explicita de dependência em relação à 

oração matriz por atuarem na estrutura da sentença como argumentos tendo uma 

posição mais “rígida”, nas orações hipotáticas percebemos um efeito mais sintático-

discursivo: sintático por desempenharem as funções sintáticas de adjunto adverbial ou 

aposto e discursivo por dependerem da intenção de seus produtores e do contexto de 

produção. A flexibilidade das orações hipotáticas à direita, à esquerda ou dentro da 

oração matriz são um exemplo claro de que as possibilidades de posicionamento das 

orações dependem de fatores que extrapolam a compreensão restritamente sintática e 
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recaem sobre o propósito comunicativo do falante.   

 

g) [[O juiz deixou a toga] [para ser ministro]]  

h) [[Para ser ministro], [o juiz deixou a toga]]  

i) [[O juiz, [para ser ministro], deixou a toga]]]  

 

No caso das orações hipotáticas apositivas, haverá a apresentação de uma nova 

informação que poderá explicar, especificar, retomar ou fazer referência a um termo 

anteriormente apresentado, “o aposto é uma função naturalmente hipotática, pois 

consiste na introdução de um constituinte à parte de outro” (cf. KENEDY & OTHERO, 

2018).  

 

j) [[Sérgio Moro], [juiz de primeira instância que determinou prisão de principal 

adversário político do atual presidente da república], [foi nomeado ministro da 

Justiça.]]]  

 

As orações hipotáticas são introduzidas por conectivos (aditivos, adversativos, de 

causa, consequência, pronomes etc.), que atuam como demarcadores de fronteiras 

sintáticas ou operadores de significado. As orações hipotáticas também podem se 

articular à oração matriz, assim como as encaixadas, sem a amálgama de conectivos e 

com o verbo em sua forma nominal, são as ditas hipotáticas reduzidas de infinitivo, 

gerúndio e particípio.  

 

k) [[A população votou] [para mudar o país]]  

l) [[Insistindo em mentiras] [muitos candidatos convencerão eleitores]] 

m) [[ Eleitos novos representantes] [ Brasília permanecerá a mesma]] 

 

Na articulação por parataxe não é possível encontrar relação sintática entre as 

orações, que se apresentam justapostas ou conectadas por conjunções coordenativas, 

uma ao lado da outra, cada uma com sua própria estrutura sintática, assentadas de forma 

livre e com maior flexibilidade do que as orações hipotáticas e encaixadas. A ordenação 

dessas orações obedece muito mais a critérios discursivos, que podem envolver 

elementos de gradação (tempo, ação, ordem numérica etc.).  
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n) [[O juiz prendeu o adversário político], [ajudou a eleger o seu aliado],[se 

tornou ministro após as eleições]].  

o) [[ O juiz negou parcialidade na sentença], [mas orientou a acusação do réu]] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11. Configurações do período 

Fonte: Elaboração própria 

 

Para tentarmos compreender melhor a relação diglóssica existente entre as 

modalidades vernaculares do PB e a escrita padrão culta, recortaremos como objeto de 

estudo a estrutura do período presente na produção textual de candidatos ao Exame 

Nacional de Ensino Médio, considerando as avaliações das competências I e IV que 

pesam sobre, respectivamente, as convenções da escrita da Língua Portuguesa e o uso 

de mecanismos linguísticos de coesão. Veremos como, na articulação do período da 

escrita mais formal, predominam recursos de encaixamento sintático, ao passo que, na 

Configuração do Período 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oração  
Matriz 

Oração  
Encaixada 

Oração  
Matriz 

Oração  
Matriz 

Oração  
Matriz 

Oração  
Encaixada 

Oração  
Encaixada 

Oração  
Paratática 

Oração  
Hipotática 

Oração  
Hipotática 

Oração  
Matriz 

Oração  
Matriz 

Oração  
Hipotática 

Oração  
Matriz 



49 

 

oralidade espontânea, outros tipos de articulação entre orações (como a parataxe) são 

mais produtivos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 4. Competências de avaliação do ENEM 

  

COMPETÊNCIA 1 Demonstrar domínio da modalidade escrita formal da 

Língua Portuguesa 

COMPETÊNCIA 2 Compreender a proposta de redação e aplicar conceitos 

das várias áreas de conhecimento para desenvolver o 

tema, dentro dos limites estruturais do texto dissertativo-

argumentativo em prosa 

COMPETÊNCIA 3 Selecionar, relacionar, organizar e interpretar 

informações, fatos, opiniões e argumentos em defesa de 

um ponto de vista. 

COMPETÊNCIA 4 Demonstrar conhecimento dos mecanismos linguísticos 

necessários para a construção da argumentação 

COMPETÊNCIA 5 Elaborar proposta de intervenção para o problema 

abordado, respeitando os direitos humanos. 
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CAPÍTULO V: METODOLOGIA  

 

5.1. ANÁLISE SOCIOECONÔMICA 

 

Para verificar os tipos de articulações presentes no comportamento da escrita, 

foi necessário realizar a análise de uma amostra de redações de alunos oriundos do 

Ensino Médio público da cidade de São Gonçalo, com o intuito de verificar a 

produtividade das articulações entre os períodos nas redações desses estudantes. Os 

textos foram seccionados em sentenças para que fosse possível avaliar a natureza das 

articulações e constatar se havia a realização do encaixamento de orações, algo típico 

da escrita culta, assim como a sua proporção em relação à produtividade da parataxe 

e hipotaxe, comuns à fala mais espontânea. 

 

Idade 17 anos (5 informantes) 

18 anos (3 informantes) 

19 anos  (4 informantes) 

23 anos (1 informante) 

32 anos (1 informantes) 

TOTAL (15 informantes)  

Repetentes Sim (5 informantes) 

Não (9 informantes) 

Gênero Masculino (6 informantes) 

Feminino (8 informantes) 

Trabalho Sim (4 informantes) 

Não (10 informantes) 

Religião Protestante (9 informantes) 

Católico (2 informantes) 

Espírita (1 informantes) 

Outro (2 informantes) 

Praticante Não (11 informantes) 

Sim (3 informantes) 

Cor/Etnia Negro (8 informantes) 

Caucasiano (5 informantes) 

Outro (1 informantes) 

Renda familiar Até 1 salário mínimo  

(1 informante) 

De 1 a 2 salários mínimos  

(7 informantes) 

De 2 a 3 salários mínimos  

(4 informantes) 

3 ou mais salários mínimos  

(2 informantes) 

Nível de escolaridade da 

mãe 

Fundamental incompleto  

(4 informantes) 
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Fundamental completo  

(3 informantes) 

Ensino médio incompleto  

(1 informantes) 

Ensino médio completo  

(3 informantes) 

Ensino Superior completo  

(3 informantes) 

Nível de escolaridade do 

pai 

Fundamental incompleto  

(3 informantes) 

Ensino médio incompleto  

(2 informantes) 

Ensino médio completo  

(6 informantes) 

Ensino Superior completo  

(3 informantes) 

Já leu algum livro 

completo 

Sim (12 informantes) 

Não (2 informantes) 

Se acha capaz de 

escrever mais de uma 

página em um dia 

Sim (5 informantes) 

Não (3 informantes) 

Depende (6 informantes) 

 

Tabela 5. Perfil socioeconômico dos alunos   

 

Os textos foram confeccionados durante uma aula de redação em um pré-

vestibular comunitário mantido pelo projeto social Sou Gonçalo, sediado no bairro do 

Laranjal, com seu pólo de ensino no bairro Antonina, ambos bairros periféricos da 

cidade de São Gonçalo, que sofrem com o acentuado aumento da violência urbana na 

cidade, segundo dados do ISP (Instituto de Segurança Pública)2. 

 

Segundo dados do IBGE, o Índice de desenvolvimento da educação básica 

(IDEB), indicador de qualidade da educação que considera o fluxo escolar e as médias 

de desempenho nas avaliações do Sistema de avaliação da educação básica (Saeb) e 

Prova Brasil, nos anos finais do ensino fundamental é de 3,4 na rede pública de ensino 

da cidade, ocupando a 16ª posição na região metropolitana do estado do Rio de Janeiro, 

composta por 16 cidades no ano de avaliação (2017), 90ª no Estado e 4.697ª no país. O 

estado do Rio de Janeiro conta, atualmente, com 92 municípios e na pesquisa foram 

analisados 5.570 municípios da Federação. Esses dados refletem muito a realidade que 

pode ser encontrada na escola, seja na cultura escolar, que é permeada pela temática da 

 
2 Os dados podem ser conferidos no site do Instituto de Segurança Pública do Estado do Rio de Janeiro 

<http://www.ispvisualizacao.rj.gov.br/> 
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violência, assim como na autoestima acadêmica. Cerca de 65% dos alunos questionados 

não se sentiam aptos a escrita mais expandida que a convencional (mais que 30 linhas).  

 

No primeiro momento da aula, houve uma reapresentação dos tipos e gêneros 

textuais, seguido por um debate acerca do tema “A mulher e o espaço público”, 

inspirado pelo tema cobrado pela banca do vestibular CEDERJ 2019.2, assim como a 

ascensão do feminismo como bandeira de luta pela equidade entre homens e mulheres. 

Apesar do domínio sobre a condição da mulher na sociedade, o termo “espaço público” 

parece ter gerado um pouco de desconforto pelo desconhecimento do conceito e 

exemplos foram dados para definir o espaço público e diferenciá-lo de outros espaços. 

Os alunos tiveram cerca de sessenta minutos para elaborar o material, foram orientados 

a seguir o padrão de redação do ENEM (número mínimo e máximo de linhas, título, 

texto em prosa etc.) e conversas paralelas não foram inibidas para evitar a estafa no 

processo de escrita.  
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CAPÍTULO VI: ANÁLISE DE DADOS E DISCUSSÃO 

 

6.1. ANÁLISE DE DADOS 

 

Participaram da pesquisa 14 alunos entre 17 e 32 anos, que produziram 1 texto 

sobre o tema “A mulher e o espaço público”, com média de 18 linhas. Os dados 

obtidos foram contrastados com a amostra de uma redação controle, tomada como 

representativa da escrita culta, produzida por um pós-graduando 

 

Licenciado em História pela Universidade Estadual de Santa Cruz - UESC (2014) e 

mestre em Memória: Linguagem e Sociedade pela Universidade Estadual do Sudoeste da 

Bahia - UESB (2017) [...] autor do blog e do livro Rainhas Trágicas: quinze mulheres que 

moldaram o destino da Europa (2016), publicado pela Vogais Editora, em Portugal [...] 

funcionário público da Secretaria de Educação do Estado da Bahia (SEC) e professor 

efetivo de História no Colégio Estadual Lauro Farani Pedreira de Freitas (Iaçu-Ba).  

  

        Texto escrito pelo autor/ID Lattes: 1207310575748565.  

 

Os resultados a seguir são frutos da análise das amostras para fins de 

exemplificação e sugestões acerca das configurações sintáticas estudadas. Analisando os 

dados encontrados é possível perceber que as estruturas se articulam, na escrita dos 

textos, segundo a tabela abaixo: 

 

REDAÇÃO ENCAIXAMENTO HIPOTAXE PARATAXE 

Redação 1 20%, 27% 53% 

Redação 2 16% 17% 67% 

Redação 3 20% 25% 55% 

Redação 4 43% 14% 43% 

Redação 5 26% 39% 35% 

Redação 6 29% 40% 31% 

Redação 7 23% 31% 46% 

Redação 8 29% 25% 46% 

Redação 9 34% 33% 33% 

Redação 10 28% 33% 39% 

Redação 11 31% 25% 44% 

Redação 12 30% 10% 60% 
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Redação 13 40% 40% 20% 

Redação 14 30% 35% 35% 

 

Tabela 6. Distribuição das porcentagens das estruturas na redação   

 

 

 

 

Gráfico 1) 

 

Na redação 01 houve a ocorrência de 8 orações paratáticas, 4 hipotáticas e 3 

encaixadas, distribuídas em 23 linhas.  

 

Exemplos: 

Oração Encaixada “só conseguiram trabalhar por uma necessidade 

socioeconômica” 
Oração Hipotática “políticas públicas [...] demoraram para serem estabelecidas” 
Oração Paratática “mulheres não eram inseridas no mercado de trabalho e só 

conseguiram trabalhar por uma necessidade 

socioeconômica da época” 

 

Gráfico 2) 

 

 

Na redação 02 houve a ocorrência de 4 orações paratáticas, 0 hipotática e 1 

encaixada, distribuídas em 11 linhas. 
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Exemplos: 

Oração Encaixada “É notório que há uma desigualdade de gênero” 
Oração Hipotática “há uma desigualdade de gênero, seja na área de trabalho, 

política, futebol e entre outras” 
Oração Paratática “seja na área de trabalho, política, futebol e entre outras. 

Vemos a luta por seus direitos” 

Gráfico 3) 

 

 

Na redação 03 houve a ocorrência de 11 orações paratáticas, 5 hipotáticas e 4 

encaixadas,distribuídas em 21 linhas.  

Exemplos: 

Oração Encaixada “Entende-se que ainda existe desigualdade”” 
Oração Hipotática “Elas [...] foram inferiorizadas servindo só para suprir as 

necessidade dos homens” 
Oração Paratática “ só para suprir as necessidade dos homens e arrumar a casa” 

 

 

Gráfico 4) 

 

Na redação 04 houve a ocorrência de 3 orações paratáticas, 1 hipotática e 3 

encaixadas, distribuídas em 9 linhas.  

 

Exemplos: 

Oração Encaixada “Conclui-se que para tudo à (sic) uma solução” 
Oração Hipotática “Elas exigem um pouco mais de necessidade em ter seus 

próprios objetivos [...] para elas terem um pouco mais de 
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independência” 
Oração Paratática “para tudo a (sic) uma solução e que nem tudo está em poder 

dos homens” 

 

Gráfico 5) 

 

 

Na redação 05 houve a ocorrência de 8 orações paratáticas, 9 hipotáticas e 6 

encaixadas, distribuídas em 19 linhas.  

Exemplos: 

Oração Encaixada “Podemos dizer que [...] vivemos em um mundo machista 

opressor” 
Oração Hipotática “Demoramos muito para conseguir” 
Oração Paratática “Vivemos em um mundo machista opressor.Isto está tão 

comum” 

 

Gráfico 6) 

 

 

Na redação 06 houve a ocorrência de 11 orações paratáticas, 14 hipotáticas e 10 

encaixadas, distribuídas em 22 linhas.  

Exemplos: 

Oração Encaixada “As mulheres não podem desistir da luta” 
Oração Hipotática “Dar toda atenção, quando esse chegava em casa” 
Oração Paratática “cuidar da casa, dos filhos e dar toda atenção ao marido” 

Gráfico 7) 
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Na redação 07 houve a ocorrência de 6 orações paratáticas, 4 hipotáticas e 3 

encaixadas, distribuídas em 20 linhas.  

Exemplos: 

Oração Encaixada “Sabe-se que as mulheres não tem as mesmas 

oportunidades” 
Oração Hipotática “quando as mulheres tem a oportunidade, elas são 

discriminadas” 
Oração Paratática “Sabemos que é nítida a desigualdade [...] mas o 

contentamento que devemos” 

 

Gráfico 8) 

 

 

 

Na redação 08 houve a ocorrência de 11 orações paratáticas, 6 hipotáticas e 7 

encaixadas, distribuídas em 22 linhas.  

Exemplos: 

Oração Encaixada “deveria ter os mesmos direitos” 
Oração Hipotática “Não se sabe ao certo até quanto essas diferenças irão 

perpetuar” 
Oração Paratática “é algo que é falado mas, infelizmente, não é feito na 

prática” 

 

Gráfico 9) 
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Na redação 09 houve a ocorrência de 10 orações paratáticas, 4 hipotáticas e 4 

encaixadas, distribuídas em 21 linhas.  

Exemplos: 

Oração Encaixada “As mulheres acabam moldando os jeitos”  
Oração Hipotática “moldando os jeitos, gostos, opiniões para se adequar as 

exigências” 
Oração Paratática “Afirmando e defendendo a ideia” 

 

Gráfico 10) 

 

 

 

Na redação 10 houve a ocorrência de 7 orações paratáticas, 6 hipotáticas e 5 

encaixadas,distribuídas em 18 linhas.  

Exemplos: 

Oração Encaixada “doutora Giulia de Melo diz que ainda é muito difícil” 
Oração Hipotática “Há muito preconceito por parte dos homens quando veem 

uma representação feminina” 
Oração Paratática “pessoas capazes de pensar e criar” 

Gráfico 11) 
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Na redação 11 houve a ocorrência de 7 orações paratáticas, 4 hipotáticas e 5 

encaixadas, distribuídas em 15 linhas.  

Exemplos: 

Oração Encaixada “mostrando que são capazes” 
Oração Hipotática “são capazes para exercer funções” 
Oração Paratática “empoderar e encorajar mais e mais” 

 

 

Gráfico 12) 

 

 

 

 

Na redação 12 houve a ocorrência de 6 orações paratáticas, 1 hipotática e 3 

encaixadas,distribuídas em 15 linhas.  

Exemplos: 

Oração Encaixada “Todo mundo sabe que é muito difícil”  
Oração Hipotática “Sabendo de acordo com a pesquisa, no país ibero-

americano (sic) 72% com mais artigos publicados” 
Oração Paratática “No espaço público não existe igualdade entre homens e 

mulheres, as mulheres são tratadas como inferior (sic)” 
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Gráfico 13) 

 

 

Na redação 13 houve a ocorrência de 1 oração paratática, 2 hipotáticas e 2 

encaixadas, distribuídas em 11 linhas.  

Exemplos: 

Oração Encaixada “Sabe-se que a mulher sofre” 
Oração Hipotática “a mulher sofre quando se trata da inclusão” 
Oração Paratática Houve uma enorme revolução [...] porém mesmo com tudo 

isso não alcançaram” 

 

 

 

Gráfico 14) 

 

 

Na redação 14 houve a ocorrência de 6 orações paratáticas, 6 hipotáticas e 5 

encaixadas,distribuídas em 14 linhas.  

Exemplos: 

Oração Encaixada “Vemos que há muita exclusão” 
Oração Hipotática “as mulheres vão dando pontapés nas portas da Universidade 

para entrar” 
Oração Paratática “homem se achar superior a mulher e ver o sexo feminino 

como objeto” 
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Gráfico 15 - Comparação entre os fenômenos de articulação nos textos 

 

Comparando as produções, os números indicam uma diferença entre as 

construções paratáticas (maior frequência) e as construções hipotáticas em posição 

canônica e encaixadas (menor frequência), apontando uma preferência pelas orações 

articuladas pelo processo de parataxe. 

 

 

Gráfico 16 – Total de estruturas articuladas 

 

No total de estruturas, apresentaram-se 61 construções articuladas pelo processo 

de encaixamento, 67 construções articuladas por hipotaxe e 97 construções paratáticas, 

compondo as porcentagens de 27%, 30% e 43%, respectivamente. Para comparar os 

dados de escrita analisados com a VEC, um trecho de cerca de 20 linhas do 
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desenvolvimento de um texto dissertativo argumentativo em prosa sobre o mesmo tema 

escrito por um mestre3 foi analisado e esses foram os dados encontrados: 

 

Gráfico 18) 

 

No trecho selecionado da redação controle houve a ocorrência de 3 orações 

paratáticas, 4 orações hipotáticas e 8 orações encaixadas com uso diverso e amplo de 

conjunções ou locuções conjuntivas.  

Exemplos: 

Oração Encaixada “podemos identificar uma mudança nesse quadro” 
Oração Hipotática “o palco para as mudanças sociais desencadeadas pela 

Revolução Francesa já estava armado, tendo como base (ao 

menos em parte), o pensamento liberal inglês” 
Oração Paratática “participaram ativamente no processo de tomada da Bastilha 

[...] e marcharam até o Palácio” 

 

 

Gráfico 19 - Comparação entre RC e MRE 

 

 

 
3O texto foi retirado do site: <https://rainhastragicas.com/2014/05/31/a-mulher-no-espaco-publico/> e foi 

escrito pelo autor Renato Drummond Tapioca Neto, lattes:< http://lattes.cnpq.br/1207310575748565>, 

em 2014.Todas as informações são públicas e podem ser verificadas.     
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6.2. DISCUSSÃO 

 

É possível perceber no trecho selecionado da redação controle uma preferência 

pelos processos articulatórios realizados por encaixamento e uma maior complexidade 

nas estruturas sintáticas desenvolvidas, se comparadas com as redações dos estudantes. 

 

A diferença entre as relações de encaixamento, hipotaxe e parataxe se revelam 

expressivas, chamando a atenção para o fato de haver uma produção superior e uma 

aparente predileção dos alunos informantes pelas estruturas paratáticas e hipotáticas, 

enquanto, na redação controle, o autor do texto preferiu estruturas encaixadas, havendo, 

inclusive, a presença de múltiplos encaixamentos, fenômeno quase inexistente nas 

redações avaliadas. 

Exemplo:  

 

[ressaltando [que foi na fase do radicalismo seiscentista em Inglaterra [que elas tiveram 

‘maiores oportunidades de participação, [que lhes permitiu uma experiência de maior 

ativismo político sem precedentes, [cujas repercussões foram muito além [do que alguma 

vez essas mulheres poderiam [imaginar’ ]]]]]]]]  

 

Os dados sugerem que a articulação mais produtiva no vernáculo dos alunos é a 

parataxe, enquanto a hipotaxe em ordem canônica e o encaixamento manifestam-se de 

forma concorrente, o que parece ser reflexo de práticas orais. As orações encaixadas 

encontradas nesses  textos se apresentam como recursos introdutórios e/ou conclusivos 

(sabe-se que; podemos concluir que) ou mesmo foram retirados de trechos dos textos de 

referência utilizados durante a atividade, enquanto as orações paratáticas e hipotáticas 

(em ordem canônica) se apresentaram de forma dominante nos períodos originais.  Na 

redação controle, utilizada como referência da norma culta, há maior ocorrência de 

articulações por encaixamento e, pelo menos no trecho analisado, as orações articuladas 

por hipotaxe foram ligeiramente mais expressivas do que as paratáticas.  

 

O levantamento dos dados aponta para a direção de que seria plausível que a 

Teoria das Múltiplas Gramáticas (diferentes programações disponíveis na cognição do 

indivíduo, que são selecionadas de acordo com a sua necessidade e o seu contexto de 

interação) possa ser uma abstração admissível para explicar os processos cognitivos 
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relativos à linguagem, principalmente no que diz respeito às diferenças gramaticais 

relativas à configuração do período. 

 

CAPÍTULO VII: CONCLUSÕES  

 

Há uma complexa rede cognitiva que é associada ao processo de elaboração do 

texto escrito, assim como no ato da produção e compreensão da língua oral. Ainda é 

complexo fazer afirmações rigorosas, mas os dados nos sugerem que há um 

preterimento por períodos articulados por encaixamento nos textos dos alunos. A 

ocorrência de encaixamentos, por ser a menos produtiva na escrita, pode indicar 

dificuldades de processamento dessas estruturas durante a leitura. 

Os textos VEC apresentam o uso dos três mecanismos de articulação entre as 

orações: a parataxe, hipotaxe e o encaixamento, sendo mais expressivo, no 

desenvolvimento do texto escrito, o processo de encaixamento. Os alunos, em sua 

escrita, refletem muito mais o comportamento vernacular da língua que, diferentemente 

da VEC, se caracteriza mais tipicamente pelos processos de articulação por hipotaxe e 

parataxe. A articulação por parataxe no texto dos alunos informantes é bastante 

produtiva e as orações se apresentam tanto justapostas quanto conectadas por um 

limitado grupo de conjunções aditivas e/ou adversativas, demonstrando uma continência 

no uso dos mecanismos linguísticos dispostos na língua, que, em tese, por conta do 

currículo escolar, são trabalhados em sala.  

Apesar do grande desafio metodológico na investigação do processo de escrita, os 

resultados das investigações obtidos até hoje, ainda que limitados, juntamente com a 

análise de corpora, podem  influenciar na compreensão da atividade da escrita, sendo 

possível considerar que existem diferenças altamente significativas no ato de fala e 

escrita em todos os níveis da língua. Metodologicamente, o ensino/aprendizagem da 

leitura e escrita deveria considerar as distintas realidades de cada uma dessas 

variedades, ponderando as profundas distinções entre elas para que não houvesse 

traumas relacionados ao ensino formal da língua portuguesa e para que a taxa de 

sucesso na alfabetização seja maior. No que tange aos aspectos relacionados ao 

letramento/literacia escolar e social, parece que há uma relação estreita entre a expertise 

nas atividades de leitura e de escrita e o letramento/literacia social do indivíduo 
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enquanto cidadão, portador de direitos e deveres. Óbvio que existem diversos fatores 

que são responsáveis pela formação da consciência cidadã, mas o letramento/literacia é, 

sem dúvidas, um instrumento de grande importância para o estabelecimento da justiça 

social. Uma sociedade mais letrada possui memória e é capaz de formar cidadãos com 

maior capacidade de estabelecer relações complexas.  

O ato de educar não é simples e o seu desenvolvimento requer uma série de 

fatores, entre eles, a formação e o perfil profissional, relação que o docente constrói 

com a sua comunidade acadêmica, seja direção, coordenação, colegas ou alunos, sua 

visão sobre educação, o material disponível, a estrutura do ambiente escolar, a cultura 

escolar vigente, a valorização e o bem-estar profissional – ou seja, a segurança de estar 

em sala cumprindo o seu dever em um ambiente saudável de aprendizado com trocas 

afetivas e convivência social, afinal a escola é um ambiente que reflete muito as 

estruturas da nossa sociedade e, como tal, é também espaço de conflito e resolução de 

conflito. O professor é um profissional como outro qualquer, que precisa de dignidade 

para exercer sua profissão (a profissão que forma os profissionais de todas as 

profissões), mas depende também de fatores externos à sua individualidade docente e ao 

ambiente escolar, como, por exemplo, o desenvolvimento científico das áreas de 

conhecimento relacionadas à educação. 

 

A educação brasileira passa atualmente por um momento muito particular em que 

os resultados expressos nos rankings mundiais dizem muito, mas revelam pouco, sobre 

o contexto educacional no país. O que acaba contribuído para o uso desses dados na 

defesa de modelos educativos que se distanciam de todo o desenvolvimento e avanço da 

área no mundo, seja com políticas contraditórias ou práticas ultrapassadas, como, por 

exemplo, o projeto “escola sem partido”, ou na aversão a modelos reconhecidos, mas 

historicamente associados a períodos que deixaram imensas cicatrizes, como o caso do 

método fônico de alfabetização e sua relação com os modelos educacionais defendidos 

pela ditadura militar brasileira.  

 

As políticas educacionais devem ser feitas considerando a realidade do país, que 

tem visto o número de matrículas despencar no ensino médio, desestimulando os nossos 

jovens ao ingresso na Universidade ou mesmo na conclusão do segmento, o que é de 

uma gravidade sem precedentes! A educação não deve ser apenas a formação de mão-
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de-obra para giro da economia, a educação faz parte do processo de formação do 

indivíduo, garante-lhe acesso ao autoconhecimento e ao conhecimento de sua 

comunidade, aos conhecimentos produzidos pela humanidade para que tragédias como a 

que matou uma família inteira em Guarulhos, que para se aquecer acendeu uma 

churrasqueira no quarto antes de dormir, não aconteçam mais. A educação é capaz de 

formar e transformar a consciência cidadã e garante acesso a direitos básicos e 

fundamentais, principalmente em uma sociedade tão desigual quanto a nossa e não é 

uma reforma simplificada que enxuga currículo e sucateia o ensino que vai transformar 

qualitativamente a educação. É preciso encarar os dados sobre a situação educacional no 

país, porque eles são o sinal de alerta de que algo não vai nada bem e que é preciso 

voltar nossos olhos para a correção dos erros, considerando as dimensões e diferenças 

que envolvem a educação de nossa nação e toda a rede que a cerca: formação de 

professores, valorização e adequação profissional, políticas públicas educacionais 

desenvolvidas por pessoas especializadas e com base na realidade do país, investimento 

público, controle do repasse de verbas, infraestrutura, estímulo para o desenvolvimento 

de projetos que gerem impacto na escola e/ou na comunidade a qual a escola pertence e 

o desenvolvimento científico, que se atrela estreitamente às práticas educacionais. É 

exatamente o que este trabalho pretende: tentar preencher uma pequena parte dessas 

muitas e imensas lacunas que dizem respeito ao ensino de língua portuguesa, para tentar 

auxiliar na superação de uma dificuldade escolar histórica que é o ensino da modalidade 

escrita da língua.  

 

É inevitável não lembrar do Darcy Ribeiro que há tempos denunciava que “a crise 

na educação brasileira não é crise, é projeto”, por isso é preciso repensarmos 

constantemente o nosso papel enquanto pesquisadores (na ciência) e educadores (na sala 

de aula) e qual ensino que queremos para nossa comunidade – um ensino que respeite as 

diferenças biológicas, linguísticas, socioeconômica, culturais e históricas dos 

indivíduos. 
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ANEXOS 

REDAÇÃO Nº 01 

Informante AOA 

Data de nascimento 07/03/2001 Idade 18 

Escola em que concluiu/concluirá o E.M DIAZ ANDRÉ 

Ano de conclusão 2018 Etnia NEGRO Gênero MASCULINO 

Religião PROTESTANTE Praticante SIM 

Trabalho SIM 

Repetência NÃO Ano de repetência XXXX 

Qual a sua renda familiar? (   ) até 1 salário mínimo  

( x ) de 1 a 2 salários mínimos 

(   ) de 2 a 3 salários mínimos 

(   ) 3 salários ou mais 

Quem é o maior responsável pela renda familiar? ( x ) mãe(   ) pai(   ) você(   ) outro 

Quantas pessoas residem na sua casa?  

2 (DUAS) 

Nível de escolaridade da mãe (   ) Fundamental incompleto(   ) Fundamental completo 

(   ) Ensino médio incompleto(   ) Ensino médio completo 

(   ) Ensino superior incompleto ( x) Ensino superior completo 

Origem da renda da mãe (   ) Empresária                 (   ) Autônoma  

(   ) Empregada pública    ( x) Empregada de empresa privada 

(   ) Do lar                          (   ) Desempregada  

Nível de escolaridade do pai (   ) Fundamental incompleto(   ) Fundamental completo 

( x  ) Ensino médio incompleto(   ) Ensino médio completo 

(   ) Ensino superior incompleto ( ) Ensino superior completo 

Origem da renda do pai (   ) Empresário( x ) Autônomo  

(   ) Empregado pública(   ) Empregado de empresa privada 

(   ) Do lar(   ) Desempregado 

O que você lê durante a semana (  x ) Livros(   ) Revistas( x  ) Jornais 

(   ) Blogues( x  ) Postagens em redes sociais 

Já leu algum livro completo? ( x ) Sim 

(   ) Não 

(   ) Não, mas pretendo 

Com que frequência você escreve? 

 

Troca de mensagens (messenger, whatsapp, telegram 

etc.) 

( x  ) Frequentemente 

(   ) Ocasionalmente 

(   ) Raramente 

(   ) Nunca 

Postagens e textos curtos em redes sociais (facebook, (  x ) Frequentemente 
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twitter, instagram etc.) (   ) Ocasionalmente 

(   ) Raramente 

(   ) Nunca 

Textos longos (redações, resumos, cartas, 

documentos, trabalhos escolares etc.) 

(   ) Frequentemente 

(x  ) Ocasionalmente 

(   ) Raramente 

(   ) Nunca 

Você acha que seria capaz de escrever mais de uma 

página em um dia?  

( x  ) Sim 

(   ) Não 

(   ) Depende 

 

DADOS DA REDAÇÃO 

 

Orações encaixadas 3 

Orações hipotáticas 4 

Orações paratáticas 8 

Total de linhas 23 
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REDAÇÃO 1 
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REDAÇÃO Nº 02 

Informante SGP 

Data de nascimento 11/04/1996 Idade 23 

Escola em que concluiu/concluirá o E.M FREDERICO AZEVEDO  

Ano de conclusão 2015 Etnia NEGRO Gênero MASCULINO 

Religião PROTESTANTE Praticante SIM 

Trabalho NÃO 

Repetência NÃO Ano de repetência XXXX 

Qual a sua renda familiar? (   ) até 1 salário mínimo  

( x ) de 1 a 2 salários mínimos 

(   ) de 2 a 3 salários mínimos 

(   ) 3 salários ou mais 

Quem é o maior responsável pela renda familiar? (  ) mãe( x  ) pai(   ) você(   ) outro 

Quantas pessoas residem na sua casa?  

5 (CINCO) 

Nível de escolaridade da mãe ( x  ) Fundamental incompleto(   ) Fundamental completo 

(   ) Ensino médio incompleto(   ) Ensino médio completo 

(   ) Ensino superior incompleto (  ) Ensino superior completo 

Origem da renda da mãe (   ) Empresária                 (   ) Autônoma  

(   ) Empregada pública    ( ) Empregada de empresa privada 

(   ) Do lar                          ( x  ) Desempregada  

Nível de escolaridade do pai ( x  ) Fundamental incompleto(   ) Fundamental completo 

(   ) Ensino médio incompleto(   ) Ensino médio completo 

(   ) Ensino superior incompleto (  ) Ensino superior completo 

Origem da renda do pai (   ) Empresário( x ) Autônomo  

(   ) Empregado pública(   ) Empregado de empresa privada 

(   ) Do lar(   ) Desempregado 

O que você lê durante a semana (   ) Livros(   ) Revistas(   ) Jornais 

(   ) Blogues( x  ) Postagens em redes sociais 

Já leu algum livro completo? ( x ) Sim 

(   ) Não 

(   ) Não, mas pretendo 

Com que frequência você escreve? 

 

Troca de mensagens (messenger, whatsapp, telegram 

etc.) 

( x  ) Frequentemente 

(   ) Ocasionalmente 

(   ) Raramente 

(   ) Nunca 

Postagens e textos curtos em redes sociais (facebook, (   ) Frequentemente 
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twitter, instagram etc.) (   ) Ocasionalmente 

( x  ) Raramente 

(   ) Nunca 

Textos longos (redações, resumos, cartas, 

documentos, trabalhos escolares etc.) 

(   ) Frequentemente 

(  ) Ocasionalmente 

(  x ) Raramente 

(   ) Nunca 

Você acha que seria capaz de escrever mais de uma 

página em um dia?  

(  ) Sim 

(   ) Não 

( x  ) Depende 

 

DADOS DA REDAÇÃO 

 

Orações encaixadas 1 

Orações hipotáticas 0 

Orações paratáticas 4 

Total de linhas 9 
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REDAÇÃO 2 
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REDAÇÃO Nº 03 

Informante KSS 

Data de nascimento 24/09/1999 Idade 19 

Escola em que concluiu/concluirá o E.M JOAQUIM TÁVORA  

Ano de conclusão 2017 Etnia CAUCASIANA Gênero FEMININO 

Religião PROTESTANTE Praticante SIM 

Trabalho SIM 

Repetência NÃO Ano de repetência XXXX 

Qual a sua renda familiar? (   ) até 1 salário mínimo  

(  ) de 1 a 2 salários mínimos 

(   ) de 2 a 3 salários mínimos 

( x  ) 3 salários ou mais 

Quem é o maior responsável pela renda familiar? (  x ) mãe(   ) pai(   ) você(   ) outro 

Quantas pessoas residem na sua casa?  

4 (QUATRO) 

Nível de escolaridade da mãe (   ) Fundamental incompleto(   ) Fundamental completo 

(   ) Ensino médio incompleto( x ) Ensino médio completo 

(   ) Ensino superior incompleto (  ) Ensino superior completo 

Origem da renda da mãe (   ) Empresária                 (   ) Autônoma  

(   ) Empregada pública    (x ) Empregada de empresa privada 

(   ) Do lar                          (   ) Desempregada  

Nível de escolaridade do pai (   ) Fundamental incompleto(   ) Fundamental completo 

(   ) Ensino médio incompleto(   ) Ensino médio completo 

(  ) Ensino superior incompleto ( x ) Ensino superior completo 

Origem da renda do pai (   ) Empresário(  ) Autônomo  

(   ) Empregado pública(   ) Empregado de empresa privada 

(  x ) Do lar (   ) Desempregado 

O que você lê durante a semana (  x ) Livros(   ) Revistas(   ) Jornais 

(   ) Blogues( x  ) Postagens em redes sociais 

Já leu algum livro completo? ( x ) Sim 

(   ) Não 

(   ) Não, mas pretendo 

Com que frequência você escreve? 

 

Troca de mensagens (messenger, whatsapp, telegram 

etc.) 

( x  ) Frequentemente 

(   ) Ocasionalmente 

(   ) Raramente 
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(   ) Nunca 

Postagens e textos curtos em redes sociais (facebook, 

twitter, instagram etc.) 

(   ) Frequentemente 

(   ) Ocasionalmente 

(   ) Raramente 

( x  ) Nunca 

Textos longos (redações, resumos, cartas, 

documentos, trabalhos escolares etc.) 

(   ) Frequentemente 

(  ) Ocasionalmente 

(  x ) Raramente 

(   ) Nunca 

Você acha que seria capaz de escrever mais de uma 

página em um dia?  

(  ) Sim 

(  x ) Não 

(   ) Depende 

 

DADOS DA REDAÇÃO 

 

Orações encaixadas 4 

Orações hipotáticas 4 

Orações paratáticas 12 

Total de linhas 21 
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REDAÇÃO 3 
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REDAÇÃO Nº 04 

Informante MNBA 

Data de nascimento 11/06/1999 Idade 19 

Escola em que concluiu/concluirá o E.M FREDERICO AZEVEDO  

Ano de conclusão 2017 Etnia CAUCASIANO Gênero FEMININO 

Religião CATÓLICA Praticante SIM 

Trabalho NÃO 

Repetência NÃO Ano de repetência XXXXXX 

Qual a sua renda familiar? (  x ) até 1 salário mínimo  

(   ) de 1 a 2 salários mínimos 

(   ) de 2 a 3 salários mínimos 

(   ) 3 salários ou mais 

Quem é o maior responsável pela renda familiar? (   ) mãe(x ) pai(   ) você(  ) outro 

Quantas pessoas residem na sua casa?  

4 (QUATRO) 

Nível de escolaridade da mãe ( x ) Fundamental incompleto(   ) Fundamental completo 

(   ) Ensino médio incompleto(  ) Ensino médio completo 

(   ) Ensino superior incompleto ( ) Ensino superior completo 

Origem da renda da mãe (   ) Empresária                 (  x ) Autônoma  

(   ) Empregada pública   (  ) Empregada de empresa privada 

(   ) Do lar                          (   ) Desempregada  

Nível de escolaridade do pai ( x ) Fundamental incompleto(   ) Fundamental completo 

(   ) Ensino médio incompleto(   ) Ensino médio completo 

(   ) Ensino superior incompleto (  ) Ensino superior completo 

Origem da renda do pai (   ) Empresário(  ) Autônomo  

(x  ) Empregado público(   ) Empregado de empresa privada 

(   ) Do lar(  ) Desempregado 

O que você lê durante a semana (   ) Livros(   ) Revistas(   ) Jornais 

(   ) Blogues( x  ) Postagens em redes sociais 

Já leu algum livro completo? (   ) Sim 

( x  ) Não 

(   ) Não, mas pretendo 

Com que frequência você escreve? 

 

Troca de mensagens (messenger, whatsapp, telegram 

etc.) 

( x  ) Frequentemente 

(   ) Ocasionalmente 

(   ) Raramente 

(   ) Nunca 

Postagens e textos curtos em redes sociais (facebook, 

twitter, instagram etc.) 

( x ) Frequentemente 

(   ) Ocasionalmente 
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(  ) Raramente 

(   ) Nunca 

Textos longos (redações, resumos, cartas, 

documentos, trabalhos escolares etc.) 

(   ) Frequentemente 

(  ) Ocasionalmente 

( x  ) Raramente 

(   ) Nunca 

Você acha que seria capaz de escrever mais de uma 

página em um dia?  

(   ) Sim 

(x  ) Não 

(   ) Depende 

 

DADOS DA REDAÇÃO 

 

Orações encaixadas 3 

Orações hipotáticas 1 

Orações paratáticas 3 

Total de linhas 9 
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REDAÇÃO 4 
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REDAÇÃO Nº 05 

Informante JTC 

Data de nascimento 26/09/2000 Idade 18 

Escola em que concluiu/concluirá o E.M ADINO XAVIER  

Ano de conclusão 2019 Etnia NEGRA Gênero FEMININO 

Religião CATÓLICA Praticante NÃO 

Trabalho NÃO 

Repetência SIM Ano de repetência 2ª SÉRIE; 3º ANO 

Qual a sua renda familiar? (   ) até 1 salário mínimo  

(  x ) de 1 a 2 salários mínimos 

(   ) de 2 a 3 salários mínimos 

(   ) 3 salários ou mais 

Quem é o maior responsável pela renda familiar? (   ) mãe( x ) pai(   ) você(  ) outro 

Quantas pessoas residem na sua casa?  

8 (OITO) 

Nível de escolaridade da mãe (  ) Fundamental incompleto( x  ) Fundamental completo 

(   ) Ensino médio incompleto(  ) Ensino médio completo 

(   ) Ensino superior incompleto ( ) Ensino superior completo 

Origem da renda da mãe (   ) Empresária                 (   ) Autônoma  

(   ) Empregada pública   (x) Empregada de empresa privada 

(   ) Do lar                          (   ) Desempregada  

Nível de escolaridade do pai (  ) Fundamental incompleto(   ) Fundamental completo 

(   ) Ensino médio incompleto(x   ) Ensino médio completo 

(   ) Ensino superior incompleto (  ) Ensino superior completo 

Origem da renda do pai (   ) Empresário(  ) Autônomo  

(  ) Empregado pública(   ) Empregado de empresa privada 

(   ) Do lar(x  ) Desempregado 

O que você lê durante a semana (   ) Livros(   ) Revistas(   ) Jornais 

(   ) Blogues( x  ) Postagens em redes sociais 

Já leu algum livro completo? (  x ) Sim 

(   ) Não 

(   ) Não, mas pretendo 

Com que frequência você escreve? 

 

Troca de mensagens (messenger, whatsapp, telegram 

etc.) 

( x  ) Frequentemente 

(   ) Ocasionalmente 

(   ) Raramente 

(   ) Nunca 

Postagens e textos curtos em redes sociais (facebook, 

twitter, instagram etc.) 

(  ) Frequentemente 

(   ) Ocasionalmente 
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( x ) Raramente 

(   ) Nunca 

Textos longos (redações, resumos, cartas, 

documentos, trabalhos escolares etc.) 

(  ) Frequentemente 

(x  ) Ocasionalmente 

(   ) Raramente 

(   ) Nunca 

Você acha que seria capaz de escrever mais de uma 

página em um dia?  

(  x ) Sim 

(   ) Não 

(   ) Depende 

 

DADOS DA REDAÇÃO 

 

Orações encaixadas 7 

Orações hipotáticas 7 

Orações paratáticas 7 

Total de linhas 19 
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REDAÇÃO 5 
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REDAÇÃO Nº 06 

Informante DMSB 

Data de nascimento 06/01/2002 Idade 17 

Escola em que concluiu/concluirá o E.M C.E.W.O.  

Ano de conclusão 2019 Etnia CAUCASIANO Gênero MASCULINO 

Religião ESPÍRITA Praticante SIM 

Trabalho NÃO 

Repetência NÃO Ano de repetência XXXXXX 

Qual a sua renda familiar? (   ) até 1 salário mínimo  

(   ) de 1 a 2 salários mínimos 

(  x ) de 2 a 3 salários mínimos 

(   ) 3 salários ou mais 

Quem é o maior responsável pela renda familiar? (  x ) mãe( ) pai(   ) você(  ) outro 

Quantas pessoas residem na sua casa?  

4 (QUATRO) 

Nível de escolaridade da mãe (  ) Fundamental incompleto(   ) Fundamental completo 

(   ) Ensino médio incompleto(  ) Ensino médio completo 

(   ) Ensino superior incompleto ( x) Ensino superior completo 

Origem da renda da mãe (   ) Empresária                 (   ) Autônoma  

(  x ) Empregada pública   () Empregada de empresa privada 

(   ) Do lar                          (   ) Desempregada  

Nível de escolaridade do pai (  ) Fundamental incompleto(   ) Fundamental completo 

(   ) Ensino médio incompleto(x   ) Ensino médio completo 

(   ) Ensino superior incompleto (  ) Ensino superior completo 

Origem da renda do pai (   ) Empresário(  ) Autônomo  

(  ) Empregado pública(   ) Empregado de empresa privada 

(   ) Do lar(x  ) Desempregado 

O que você lê durante a semana (  x ) Livros(   ) Revistas( x  ) Jornais 

(   ) Blogues( x  ) Postagens em redes sociais 

Já leu algum livro completo? (  x ) Sim 

(   ) Não 

(   ) Não, mas pretendo 

Com que frequência você escreve? 

 

Troca de mensagens (messenger, whatsapp, telegram 

etc.) 

( x  ) Frequentemente 

(   ) Ocasionalmente 

(   ) Raramente 

(   ) Nunca 

Postagens e textos curtos em redes sociais (facebook, 

twitter, instagram etc.) 

(  ) Frequentemente 

( x  ) Ocasionalmente 
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(  ) Raramente 

(   ) Nunca 

Textos longos (redações, resumos, cartas, 

documentos, trabalhos escolares etc.) 

(x  ) Frequentemente 

(  ) Ocasionalmente 

(   ) Raramente 

(   ) Nunca 

Você acha que seria capaz de escrever mais de uma 

página em um dia?  

(  x ) Sim 

(   ) Não 

(   ) Depende 

 

DADOS DA REDAÇÃO 

 

Orações encaixadas 10 

Orações hipotáticas 7 

Orações paratáticas 18 

Total de linhas 22 
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REDAÇÃO 6 
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REDAÇÃO Nº 07 

Informante GMSL 

Data de nascimento 28/01/2000 Idade 19 

Escola em que concluiu/concluirá o E.M WALTER ORLANDINI  

Ano de conclusão 2019 Etnia NEGRA Gênero FEMININO 

Religião PROTESTANTE Praticante SIM 

Trabalho SIM 

Repetência SIM Ano de repetência 3ª SÉRIE 

Qual a sua renda familiar? (   ) até 1 salário mínimo  

(   ) de 1 a 2 salários mínimos 

(  x ) de 2 a 3 salários mínimos 

(   ) 3 salários ou mais 

Quem é o maior responsável pela renda familiar? (x  ) mãe(   ) pai(   ) você(  ) outro 

Quantas pessoas residem na sua casa?  

3  (TRÊS) 

Nível de escolaridade da mãe (  ) Fundamental incompleto(   ) Fundamental completo 

(   ) Ensino médio incompleto(  ) Ensino médio completo 

(   ) Ensino superior incompleto ( x) Ensino superior completo 

Origem da renda da mãe (   ) Empresária                 (   ) Autônoma  

(   ) Empregada pública   (x) Empregada de empresa privada 

(   ) Do lar                          (   ) Desempregada  

Nível de escolaridade do pai (  ) Fundamental incompleto(   ) Fundamental completo 

(   ) Ensino médio incompleto(  x ) Ensino médio completo 

(   ) Ensino superior incompleto (  ) Ensino superior completo 

SEM RESPOSTA 

Origem da renda do pai (   ) Empresário(  ) Autônomo  

(  ) Empregado pública(   ) Empregado de empresa privada 

(   ) Do lar(x ) Desempregado 

SEM RESPOSTA 

O que você lê durante a semana (   ) Livros(   ) Revistas(  ) Jornais 

(   ) Blogues( x  ) Postagens em redes sociais 

Já leu algum livro completo? ( x  ) Sim 

(   ) Não 

(   ) Não, mas pretendo 

Com que frequência você escreve? 

 

Troca de mensagens (messenger, whatsapp, telegram ( x  ) Frequentemente 

(   ) Ocasionalmente 
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etc.) (   ) Raramente 

(   ) Nunca 

Postagens e textos curtos em redes sociais (facebook, 

twitter, instagram etc.) 

( x ) Frequentemente 

(   ) Ocasionalmente 

(   ) Raramente 

(   ) Nunca 

Textos longos (redações, resumos, cartas, 

documentos, trabalhos escolares etc.) 

(   ) Frequentemente 

( x ) Ocasionalmente 

(   ) Raramente 

(   ) Nunca 

Você acha que seria capaz de escrever mais de uma 

página em um dia?  

(   ) Sim 

(   ) Não 

( x  ) Depende 

 

DADOS DA REDAÇÃO 

 

Orações encaixadas 4 

Orações hipotáticas 4 

Orações paratáticas 5 

Total de linhas 20 
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REDAÇÃO 7 
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REDAÇÃO Nº 08 

Informante RCCJ 

Data de nascimento 15/06/? Idade 17 

Escola em que concluiu/concluirá o E.M WALTER ORLANDINI   

Ano de conclusão 2019 Etnia NEGRA Gênero FEMININO 

Religião PROTESTANTE Praticante SIM 

Trabalho NÃO  

Repetência NÃO Ano de repetência XXXXXX 

Qual a sua renda familiar? (   ) até 1 salário mínimo  

( x  ) de 1 a 2 salários mínimos 

(   ) de 2 a 3 salários mínimos 

(   ) 3 salários ou mais 

Quem é o maior responsável pela renda familiar? (  ) mãe(  x ) pai(   ) você(  ) outro 

Quantas pessoas residem na sua casa?  

4  (QUATRO) 

Nível de escolaridade da mãe (  ) Fundamental incompleto( x  ) Fundamental completo 

(   ) Ensino médio incompleto(   ) Ensino médio completo 

(   ) Ensino superior incompleto ( ) Ensino superior completo 

Origem da renda da mãe (   ) Empresária                 (   ) Autônoma  

(   ) Empregada pública   () Empregada de empresa privada 

( x  ) Do lar                          (   ) Desempregada  

Nível de escolaridade do pai (  ) Fundamental incompleto(   ) Fundamental completo 

(   ) Ensino médio incompleto(  x ) Ensino médio completo 

(   ) Ensino superior incompleto (  ) Ensino superior completo 

Origem da renda do pai (   ) Empresário(  ) Autônomo  

(  ) Empregado pública(   ) Empregado de empresa privada 

(   ) Do lar (x ) Desempregado 

O que você lê durante a semana (  x ) Livros(   ) Revistas(  ) Jornais 

(   ) Blogues( x  ) Postagens em redes sociais 

Já leu algum livro completo? (  x) Sim 

(   ) Não 

(   ) Não, mas pretendo 

Com que frequência você escreve? 

 

Troca de mensagens (messenger, whatsapp, telegram 

etc.) 

( x  ) Frequentemente 

(   ) Ocasionalmente 

(   ) Raramente 
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(   ) Nunca 

Postagens e textos curtos em redes sociais (facebook, 

twitter, instagram etc.) 

(   ) Frequentemente 

(   ) Ocasionalmente 

(  x) Raramente 

(   ) Nunca 

Textos longos (redações, resumos, cartas, 

documentos, trabalhos escolares etc.) 

(x) Frequentemente 

( ) Ocasionalmente 

(   ) Raramente 

(   ) Nunca 

Você acha que seria capaz de escrever mais de uma 

página em um dia?  

(x  ) Sim 

(   ) Não 

(   ) Depende 

 

DADOS DA REDAÇÃO 

 

Orações encaixadas 9 

Orações hipotáticas 3 

Orações paratáticas 11 

Total de linhas 22 
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REDAÇÃO 8 
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REDAÇÃO Nº 09 

 

Informante DSO 

Data de nascimento 21/09/2001 Idade 17 

Escola em que concluiu/concluirá o E.M WALTER ORLANDINI   

Ano de conclusão 2019 Etnia CAUCASIANO Gênero MASCULINO 

Religião PROTESTANTE Praticante SIM 

Trabalho NÃO 

Repetência NÃO Ano de repetência XXXXXX 

Qual a sua renda familiar? (   ) até 1 salário mínimo  

(   ) de 1 a 2 salários mínimos 

(   ) de 2 a 3 salários mínimos 

(  x ) 3 salários ou mais 

Quem é o maior responsável pela renda familiar? (  ) mãe(  x ) pai(   ) você(  ) outro 

Quantas pessoas residem na sua casa?  

3  (TRÊS) 

Nível de escolaridade da mãe (  ) Fundamental incompleto(   ) Fundamental completo 

(   ) Ensino médio incompleto( x  ) Ensino médio completo 

(   ) Ensino superior incompleto ( ) Ensino superior completo 

Origem da renda da mãe (   ) Empresária                 (   ) Autônoma  

(   ) Empregada pública   (   ) Empregada de empresa privada 

(   ) Do lar                          (  x ) Desempregada  

Nível de escolaridade do pai (  ) Fundamental incompleto(   ) Fundamental completo 

(   ) Ensino médio incompleto( x  ) Ensino médio completo 

(   ) Ensino superior incompleto (  ) Ensino superior completo 

Origem da renda do pai (   ) Empresário(  ) Autônomo  

(  ) Empregado pública(  x ) Empregado de empresa privada 

(   ) Do lar() Desempregado 

O que você lê durante a semana (   ) Livros(   ) Revistas(  ) Jornais 

(   ) Blogues ( x  ) Postagens em redes sociais 

Já leu algum livro completo? (   ) Sim 

(  x ) Não 

(   ) Não, mas pretendo 

Com que frequência você escreve? 

 

Troca de mensagens (messenger, whatsapp, telegram 

etc.) 

( x  ) Frequentemente 

(   ) Ocasionalmente 

(   ) Raramente 
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(   ) Nunca 

Postagens e textos curtos em redes sociais (facebook, 

twitter, instagram etc.) 

(  x ) Frequentemente 

(   ) Ocasionalmente 

(  ) Raramente 

(   ) Nunca 

Textos longos (redações, resumos, cartas, 

documentos, trabalhos escolares etc.) 

() Frequentemente 

(x) Ocasionalmente 

(   ) Raramente 

(   ) Nunca 

Você acha que seria capaz de escrever mais de uma 

página em um dia?  

(  ) Sim 

(   ) Não 

(  x ) Depende 

 

DADOS DA REDAÇÃO 

 

Orações encaixadas 4 

Orações hipotáticas 5 

Orações paratáticas 7 

Total de linhas 21 
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REDAÇÃO 9 
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REDAÇÃO Nº 10 

Informante GSS 

Data de nascimento 21/08/2001 Idade 17 

Escola em que concluiu/concluirá o E.M WALTER ORLANDINI   

Ano de conclusão 2019 Etnia NEGRO Gênero MASCULINO 

Religião PROTESTANTE Praticante NÃO 

Trabalho NÃO 

Repetência NÃO Ano de repetência XXXXXX 

Qual a sua renda familiar? (   ) até 1 salário mínimo  

(  x ) de 1 a 2 salários mínimos 

(   ) de 2 a 3 salários mínimos 

(   ) 3 salários ou mais 

Quem é o maior responsável pela renda familiar? (  ) mãe(x ) pai(   ) você(  ) outro 

Quantas pessoas residem na sua casa?  

4  (QUATRO) 

Nível de escolaridade da mãe (  ) Fundamental incompleto(   ) Fundamental completo 

(   ) Ensino médio incompleto( x) Ensino médio completo 

(   ) Ensino superior incompleto ( ) Ensino superior completo 

Origem da renda da mãe (   ) Empresária                 (   ) Autônoma  

(   ) Empregada pública   (   ) Empregada de empresa privada 

(   ) Do lar                          ( x  ) Desempregada  

Nível de escolaridade do pai (  ) Fundamental incompleto(   ) Fundamental completo 

( x  ) Ensino médio incompleto(   ) Ensino médio completo 

(   ) Ensino superior incompleto (  ) Ensino superior completo 

Origem da renda do pai (   ) Empresário( x  ) Autônomo  

(  ) Empregado pública( x  ) Empregado de empresa privada 

(   ) Do lar (   ) Desempregado 

O que você lê durante a semana (   ) Livros(   ) Revistas(  ) Jornais 

(   ) Blogues( x  ) Postagens em redes sociais 

Já leu algum livro completo? (  x ) Sim 

(   ) Não 

(   ) Não, mas pretendo 

Com que frequência você escreve? 

 

Troca de mensagens (messenger, whatsapp, telegram ( x  ) Frequentemente 

(   ) Ocasionalmente 
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etc.) (   ) Raramente 

(   ) Nunca 

Postagens e textos curtos em redes sociais (facebook, 

twitter, instagram etc.) 

( x ) Frequentemente 

(   ) Ocasionalmente 

(   ) Raramente 

(   ) Nunca 

Textos longos (redações, resumos, cartas, 

documentos, trabalhos escolares etc.) 

(   ) Frequentemente 

( x) Ocasionalmente 

(   ) Raramente 

(   ) Nunca 

Você acha que seria capaz de escrever mais de uma 

página em um dia?  

(   ) Sim 

(   ) Não 

(  x ) Depende 

 

DADOS DA REDAÇÃO 

 

Orações encaixadas 5 

Orações hipotáticas 3 

Orações paratáticas 9 

Total de linhas 18 
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REDAÇÃO 10 
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REDAÇÃO Nº 11 

Informante AAS 

Data de nascimento 21/02/1987 Idade 32 

Escola em que concluiu/concluirá o E.M NÃO RESPONDIDO   

Ano de conclusão 2013 Etnia CAUCASIANA Gênero FEMININO 

Religião OUTRO Praticante NÃO 

Trabalho NÃO 

Repetência SIM Ano de repetência 2ª SÉRIE 

Qual a sua renda familiar? (   ) até 1 salário mínimo  

(   ) de 1 a 2 salários mínimos 

(  x ) de 2 a 3 salários mínimos 

(   ) 3 salários ou mais 

Quem é o maior responsável pela renda familiar? (  ) mãe(  ) pai(   ) você( x ) outro 

Quantas pessoas residem na sua casa?  

5  (CINCO) 

Nível de escolaridade da mãe (   ) Fundamental incompleto(  x ) Fundamental completo 

(   ) Ensino médio incompleto(  ) Ensino médio completo 

(   ) Ensino superior incompleto (  ) Ensino superior completo 

Origem da renda da mãe (   ) Empresária                 (   ) Autônoma  

(   ) Empregada pública   (  ) Empregada de empresa privada 

( x  ) Do lar                          (   ) Desempregada  

Nível de escolaridade do pai (  x ) Fundamental incompleto(   ) Fundamental completo 

(   ) Ensino médio incompleto(   ) Ensino médio completo 

(   ) Ensino superior incompleto (  ) Ensino superior completo 

NÃO RESPONDIDO 

Origem da renda do pai (   ) Empresário (x  ) Autônomo  

(  ) Empregado público  (   ) Empregado de empresa privada 

(   ) Do lar (  ) Desempregado 

O que você lê durante a semana ( x ) Livros(   ) Revistas(  ) Jornais 

(   ) Blogues( x  ) Postagens em redes sociais 

Já leu algum livro completo? (  x ) Sim 

(   ) Não 

(   ) Não, mas pretendo 

Com que frequência você escreve? 

 

Troca de mensagens (messenger, whatsapp, telegram ( x  ) Frequentemente 

(   ) Ocasionalmente 
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etc.) (   ) Raramente 

(   ) Nunca 

Postagens e textos curtos em redes sociais (facebook, 

twitter, instagram etc.) 

( x ) Frequentemente 

(   ) Ocasionalmente 

(  ) Raramente 

(   ) Nunca 

Textos longos (redações, resumos, cartas, 

documentos, trabalhos escolares etc.) 

(  ) Frequentemente 

(  ) Ocasionalmente 

( x  ) Raramente 

(   ) Nunca 

Você acha que seria capaz de escrever mais de uma 

página em um dia?  

( x ) Sim 

(   ) Não 

(   ) Depende 

 

 

 

DADOS DA REDAÇÃO 

 

Orações encaixadas 5 

Orações hipotáticas 3 

Orações paratáticas 7 

Total de linhas 15 
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REDAÇÃO 11 
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REDAÇÃO Nº 12 

Informante MGRF 

Data de nascimento 12/12/1999 Idade 19 

Escola em que concluiu/concluirá o E.M ADINO XAVIER   

Ano de conclusão 2018 Etnia OUTRA Gênero MASCULINO 

Religião OUTRO Praticante SIM 

Trabalho NÃO 

Repetência SIM Ano de repetência 2ª SÉRIE 

Qual a sua renda familiar? (   ) até 1 salário mínimo  

(  x ) de 1 a 2 salários mínimos 

(   ) de 2 a 3 salários mínimos 

(   ) 3 salários ou mais 

Quem é o maior responsável pela renda familiar? (  ) mãe( x  ) pai(   ) você(  ) outro 

Quantas pessoas residem na sua casa?  

3 (TRÊS) 

Nível de escolaridade da mãe ( x ) Fundamental incompleto(   ) Fundamental completo 

(   ) Ensino médio incompleto(  ) Ensino médio completo 

(   ) Ensino superior incompleto ( ) Ensino superior completo 

Origem da renda da mãe (   ) Empresária                 (   ) Autônoma  

(   ) Empregada pública   () Empregada de empresa privada 

( x  ) Do lar                          (   ) Desempregada  

Nível de escolaridade do pai (x  ) Fundamental incompleto(   ) Fundamental completo 

(   ) Ensino médio incompleto(   ) Ensino médio completo 

(   ) Ensino superior incompleto (  ) Ensino superior completo 

Origem da renda do pai (  x) Empresário(  ) Autônomo  

(   ) Empregado pública(   ) Empregado de empresa privada 

(   ) Do lar() Desempregado 

O que você lê durante a semana (  ) Livros(   ) Revistas(  ) Jornais 

(   ) Blogues( x  ) Postagens em redes sociais 

Já leu algum livro completo? (  x ) Sim 

(   ) Não 

(   ) Não, mas pretendo 

Com que frequência você escreve? 

 

Troca de mensagens (messenger, whatsapp, telegram 

etc.) 

(   ) Frequentemente 

(   ) Ocasionalmente 

(   ) Raramente 

(  x ) Nunca 

Postagens e textos curtos em redes sociais (facebook, 

twitter, instagram etc.) 

(  ) Frequentemente 

(   ) Ocasionalmente 
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(  ) Raramente 

( x  ) Nunca 

Textos longos (redações, resumos, cartas, 

documentos, trabalhos escolares etc.) 

(  ) Frequentemente 

(  ) Ocasionalmente 

(   ) Raramente 

(  x ) Nunca 

Você acha que seria capaz de escrever mais de uma 

página em um dia?  

(  ) Sim 

(   ) Não 

( x  ) Depende 

 

DADOS DA REDAÇÃO 

 

Orações encaixadas 3 

Orações hipotáticas 0 

Orações paratáticas 5 

Total de linhas 15 
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REDAÇÃO 12 
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REDAÇÃO Nº 13 

Informante COS 

Data de nascimento 17/11/2000 Idade 18 

Escola em que concluiu/concluirá o E.M NILO PEÇANHA   

Ano de conclusão 2019 Etnia NEGRA Gênero FEMININO 

Religião PROTESTANTE Praticante SIM 

Trabalho NÃO 

Repetência SIM Ano de repetência 2º ANO 

Qual a sua renda familiar? (   ) até 1 salário mínimo  

(   ) de 1 a 2 salários mínimos 

(  x ) de 2 a 3 salários mínimos 

(   ) 3 salários ou mais 

Quem é o maior responsável pela renda familiar? (  ) mãe( x  ) pai(   ) você(  ) outro 

Quantas pessoas residem na sua casa?  

3  (TRÊS) 

Nível de escolaridade da mãe (  x ) Fundamental incompleto(   ) Fundamental completo 

(   ) Ensino médio incompleto(  ) Ensino médio completo 

(   ) Ensino superior incompleto ( ) Ensino superior completo 

Origem da renda da mãe (   ) Empresária                 (   ) Autônoma  

(   ) Empregada pública   () Empregada de empresa privada 

(   ) Do lar                          ( x  ) Desempregada  

Nível de escolaridade do pai (  ) Fundamental incompleto(   ) Fundamental completo 

(   ) Ensino médio incompleto(   ) Ensino médio completo 

(   ) Ensino superior incompleto (x ) Ensino superior completo 

Origem da renda do pai (  ) Empresário( x  ) Autônomo  

(  ) Empregado pública(   ) Empregado de empresa privada 

(   ) Do lar() Desempregado 

O que você lê durante a semana (  x ) Livros(   ) Revistas(  ) Jornais 

(   ) Blogues( x  ) Postagens em redes sociais 

Já leu algum livro completo? (  x ) Sim 

(   ) Não 

(   ) Não, mas pretendo 

Com que frequência você escreve? 

 

Troca de mensagens (messenger, whatsapp, telegram 

etc.) 

( x  ) Frequentemente 

(   ) Ocasionalmente 

(   ) Raramente 

(   ) Nunca 

Postagens e textos curtos em redes sociais (facebook, 

twitter, instagram etc.) 

(  ) Frequentemente 

(   ) Ocasionalmente 
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( x  ) Raramente 

(   ) Nunca 

Textos longos (redações, resumos, cartas, 

documentos, trabalhos escolares etc.) 

() Frequentemente 

(x ) Ocasionalmente 

(   ) Raramente 

(   ) Nunca 

Você acha que seria capaz de escrever mais de uma 

página em um dia?  

(  ) Sim 

(   ) Não 

( x  ) Depende 

 

 

DADOS DA REDAÇÃO 

 

Orações encaixadas 2 

Orações hipotáticas 1 

Orações paratáticas 1 

Total de linhas 11 
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REDAÇÃO 13 
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REDAÇÃO Nº 14 

Informante MCSP 

Data de nascimento 10/06/2002 Idade 17 

Escola em que concluiu/concluirá o E.M AMANDA VELASCO   

Ano de conclusão 2018 Etnia NEGRA Gênero FEMININO 

Religião PROTESTANTE Praticante SIM 

Trabalho SIM 

Repetência NÃO Ano de repetência XXXXX 

Qual a sua renda familiar? (   ) até 1 salário mínimo  

(  x ) de 1 a 2 salários mínimos 

(   ) de 2 a 3 salários mínimos 

(   ) 3 salários ou mais 

Quem é o maior responsável pela renda familiar? (  ) mãe( x  ) pai(   ) você(  ) outro 

Quantas pessoas residem na sua casa?  

4  (QUATRO) 

Nível de escolaridade da mãe (  ) Fundamental incompleto(   ) Fundamental completo 

(  x ) Ensino médio incompleto(   ) Ensino médio completo 

( ) Ensino superior incompleto (  ) Ensino superior completo 

Origem da renda da mãe (   ) Empresária                 (   ) Autônoma  

(   ) Empregada pública   () Empregada de empresa privada 

(  x ) Do lar                          (   ) Desempregada  

Nível de escolaridade do pai (  ) Fundamental incompleto(  ) Fundamental completo 

(  ) Ensino médio incompleto( x  ) Ensino médio completo 

(  ) Ensino superior incompleto (   ) Ensino superior completo 

Origem da renda do pai (  ) Empresário(  ) Autônomo  

(  x ) Empregado público  (   ) Empregado de empresa privada 

(   ) Do lar() Desempregado 

O que você lê durante a semana (  ) Livros(   ) Revistas(  ) Jornais 

(   ) Blogues( x  ) Postagens em redes sociais 

Já leu algum livro completo? (  x ) Sim 

(   ) Não 

(   ) Não, mas pretendo 

Com que frequência você escreve? 

 

Troca de mensagens (messenger, whatsapp, telegram 

etc.) 

( x  ) Frequentemente 

(   ) Ocasionalmente 

(   ) Raramente 

(   ) Nunca 

Postagens e textos curtos em redes sociais (facebook, 

twitter, instagram etc.) 

(  ) Frequentemente 

( x  ) Ocasionalmente 
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(  ) Raramente 

(   ) Nunca 

Textos longos (redações, resumos, cartas, 

documentos, trabalhos escolares etc.) 

() Frequentemente 

() Ocasionalmente 

( x  ) Raramente 

(   ) Nunca 

Você acha que seria capaz de escrever mais de uma 

página em um dia?  

(  ) Sim 

( x  ) Não 

(   ) Depende 

 

 

DADOS DA REDAÇÃO 

 

Orações encaixadas 3 

Orações hipotáticas 3 

Orações paratáticas 6 

Total de linhas 15 
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REDAÇÃO 15 
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ÍNTEGRA DO TEXTO CONTROLE 

 

 
A mulher no espaço público: sua militância política e suas lutas pela equidade de 

direitos 

 

O lugar das mulheres no espaço público é um assunto bastante polêmico, 

principalmente no mundo ocidental. Contudo, a recente pesquisa feminista contribuiu 

muito para uma reavaliação do poder feminino através dos anos. Vistas durante muito 

tempo como o “outro” na história, mulheres que pretendiam manter uma vida pública 

eram, na maioria das vezes, alvo de vergonha para a sociedade. Na Grécia antiga, o 

próprio Pitágoras dizia que “uma mulher em público está sempre deslocada” (apud 

PERROT, 1998, p. 8). Essa visão fora legitimada ao longo dos séculos, tendo como 

base a própria história de personalidades femininas que se intrometeram em assuntos 

que, a priori, não lhes dizia respeito, como na política. Nesse caso, o discurso misógino 

buscou no passado personagens consideradas como péssimas governantes, tais como 

Catarina de Médici, Maria I da Inglaterra, Maria Antonieta, entre outras, no intuito de 

embasar a crença de que esfera pública e sexo feminino eram dois domínios que não 

combinavam. Para Michelle Perrot, “essas representações, esses medos atravessaram a 

espessura do tempo e se enraizaram num pensamento simbólico da diferença entre os 

sexos” (1998, p. 9). 

Com efeito, podemos identificar uma mudança nesse quadro de submissão e 

vilipendiação da figura feminina na esfera pública já no contexto da Revolução 

Francesa, durante as últimas décadas do século XVIII. Porém, Maria Zina Gonçalves de 

Abreu, em sua tese de doutorado sobre a atuação feminina na revolução inglesa dos 

séculos XVI e XVII, data um maior envolvimento da mulher na esfera pública em pelo 

menos mais de 100 anos antes da Revolução Francesa, ressaltando que foi na fase do 

radicalismo seiscentista em Inglaterra que elas tiveram “maiores oportunidades de 

participação, que lhes permitiu uma experiência de maior ativismo político sem 

precedentes, cujas repercussões foram muito além do que alguma vez essas mulheres 

poderiam imaginar” (ABREU, 2003 p. 743). Diz esta autora, inclusive, que os entraves 

políticos e religiosos ocorridos naquele país durante as décadas de 1640 e 1650 

possibilitaram maior desempenho de indivíduos de ambos os sexos, mesmo entre os 

membros das classes baixas da sociedade, em papéis mais ativos naquele contexto de 

transformações. 

Sendo assim, o palco para as mudanças sociais desencadeadas pela Revolução Francesa 

já estava armado, tendo como base (ao menos em parte), o pensamento liberal inglês. O 

ressurgimento do ativismo político feminino foi expressado pela militância das 

chamadas tricoteuses, que além de apresentarem petições ao governo, participaram 

ativamente no processo de tomada da Bastilha, em 14 de Julho de 1789, e marcharam 

até o Palácio de Versalhes, em 5 de outubro daquele mesmo ano, para trazer a família 

real de volta à Paris. Foi a partir da Revolução Francesa que a atuação feminina adquiriu 

“uma prática de ação política organizada”. Ao reivindicar seus direitos de cidadania 

frente aos obstáculos que a sociedade impunha, “o movimento feminista, na França, 
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assumiu um discurso próprio, que afirmava a especificidade da luta da mulher” 

(ALVES; PITANGUY, 1991, p. 32). 

Incomodada com o fato de a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão (1789) 

não abordar em seu texto as prerrogativas da mulher, a dramaturga e revolucionária 

Olympe de Gouges (1748-1793) escreveu sua Declaração dos Direitos da Mulher e da 

Cidadã, onde professava a equidade legal e política entre os sexos. Apesar do seu 

exemplo de coragem, a atitude de Olympe foi mal vista pelos líderes da revolução e ela 

acabou sendo condenada à morte pela guilhotina. Mas sua militância não foi esquecida e 

meio século depois, em Março de 1848, um grupo de mulheres parisienses, composto na 

maioria por trabalhadoras, professoras, escritoras e atrizes, exigiu o direito feminino ao 

sufrágio. A partir daí, a história teve cada vez mais exemplos da participação das 

mulheres na vida pública, especialmente durante as revoluções pró-republicanas de 

1848, com a fundação de associações políticas e trabalhistas onde elas reivindicavam 

seus próprios direitos. 

Com efeito, o século XIX também intensificou as diferença entre os sexos, 

especialmente no âmbito da família (nuclear) burguesa: “um sólido ambiente familiar, o 

lar acolhedor, filhos educados e esposa dedicada ao marido, às crianças e desobrigada 

de qualquer trabalho produtivo representavam o ideal de retidão e probidade, um 

tesouro social imprescindível” (D’INCAO, 2001, p. 223). Nessa esfera, o papel das 

mulheres dentro do seio familiar seria o de uma educadora, mãe atenciosa e dedicada. 

Além disso, elas também assumiam uma importante função para o bom desempenho da 

família, visto que seus maridos dependiam da imagem que as esposa traduziam para o 

restante da sociedade. Manter uma vida de boas aparências era fundamental para que a 

classe burguesa obtivesse prestígio e respeito perante os demais. Nesse caso, qualquer 

mácula ou escândalo poderia prejudicar as ambições da família e, portanto, uma conduta 

irrepreensível (especialmente por parte das mulheres) se fazia indispensável. 

De acordo com Norma Telles, para tornar-se, portanto, criadora e não criatura, a mulher 

teria então que matar o anjo do lar para “enfrentar a sombra, o outro lado do anjo, o 

monstro da rebeldia e da desobediência”. Nas palavras de Michelle Perrot: 

O século XIX acentua a racionalidade harmoniosa dessa divisão sexual. Cada sexo tem 

sua função, seus papéis, suas tarefas, seus espaços, seu lugar quase predeterminados, até 

em seus detalhes. Paralelamente, existe um discurso dos ofícios que faz a linguagem do 

trabalho uma das mais sexuadas possíveis. ‘Ao homem, a madeira e os metais. À 

mulher, a família e os tecidos’, declara um delegado operários da exposição mundial de 

1867 (PERROT, 1992, p. 178). 

A própria economia política havia acentuado essa interpretação dos papéis masculinos e 

femininos, ao distinguir as categorias: produção, reprodução e consumo. Nesse caso, 

caberia ao homem assumir a primeira, enquanto a mulher ficara com a terceira. A 

segunda (a da reprodução), contudo, seria tarefa de ambos. 

Enquanto que o campo de atuação dos homens se concentrava na esfera pública, para as 

mulheres restava o domínio do privado e da casa, uma vez que “o homem público, 

sujeito eminente da cidade, deve[ria] encarnar a honra e a virtude”. Já a mulher pública, 

esta constituía “a vergonha, a parte escondida, dissimulada, noturna, um vil objeto, 
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território de passagem, apropriado, sem individualidade própria” (PERROT, 1998, p. 7). 

Isso não impediu, porém, que muitas mulheres abandonassem suas funções domésticas 

para aderir à militância feminina em prol da tão almejada igualdade de direitos. Um 

exemplo disso foi a luta das trabalhadoras de fábricas nos Estados Unidos: a data de 8 

de março de 1857 é lembrada como o dia em que as operárias da indústria têxtil de 

Nova Iorque se mobilizaram contra os baixos salários e requisitaram a redução da 

jornada de trabalho para 12 horas diárias. Tendo sido reprimidas pela polícia, as 

reivindicações destas operárias reapareceram no cenário nova-iorquino de 1908 

(também em um dia de 8 de março), quando outra geração de trabalhadoras de fábrica 

lutou contra a exploração que lhes era imposta. 

Não obstante, um grande marco na luta das mulheres por direitos igualitários foi a 

conquista do sufrágio feminino. Para TABOAS, 

A luta pelo sufrágio feminino foi o modo encontrado para reunir mulheres com opiniões 

políticas muito distintas, de classes sociais diferentes, em torno de um objetivo comum: 

o voto. Porém, de forma alguma essa era a única reivindicação feminina; elas lutavam 

por igualdade em todos os terrenos; optaram pela estratégia de usar o voto para unificar 

o movimento das mulheres e para terem acesso ao parlamento e, assim, transformar as 

leis discriminatórias e as instituições (TABOAS, 2011, p. 270). 

Entre os países que mais se destacaram por um sufragismo feminino radical, podemos 

identificar a Inglaterra e os Estados Unidos. Neste último, a luta pelo direito ao voto das 

mulheres se mesclou com o próprio movimento abolicionista. “As mulheres puderam 

observar as semelhanças da situação feminina com a de escravos, o que lhes trouxe uma 

medida de sua própria sujeição” (TABOAS, 2011, p. 270). 

Na Inglaterra, por sua vez, o liberalismo político se constituiu num fator relevante para a 

militância em prol dos direitos das mulheres. Em seu ensaio On the Subjection of 

Women, John Stuart Mill afirmava que a subordinação social feminina era uma 

discrepância dentro de uma nação que se pretendia liberal. Desse ponto em diante, o 

movimento pelo sufrágio feminino ganhou adeptos de várias partes do mundo. Contudo, 

é possível dizer que o pensamento de Mill foi, em grande parte, incentivado pelo de sua 

mulher, Harriet, que defendeu em seu ensaio, Enfranchisement of Women (1851), o 

direito de voto das mulheres e serviu de influência para o movimento sufragista 

feminino dos Estados Unidos. Segundo ABREU, “na articulação de seus argumentos 

em defesa dos direitos das mulheres, Harriet Taylor Mill invocou, ainda, os ideais de 

liberdade e igualdade expressos na Declaração de Independência da América como 

direitos inalienáveis do indivíduo” (2003, p. 751). Desse modo, a participação de 

Harriet Mill na campanha pelo sufrágio feminino em Inglaterra foi bastante significante 

para que uma década depois seu marido, John Stuart Mill, subisse à Câmara dos 

Comuns para promover esta causa. 

O século XX, entretanto, foi marcado por alterações significativas no lugar ocupado 

pelas mulheres na sociedade ocidental. “As décadas de 1930 e 1940 foram marcadas 

pelo refluxo da organização feminista, pois o movimento havia conquistado o direito ao 

voto e algumas reformas constitucionais que as reconheciam, formalmente, como 

cidadãs, o que provocou a sensação de que suas demandas haviam sido satisfeitas” 

(TABOAS, 2001, p. 272). No ano de 1949, a escritora Simone de Beauvoir laçou o seu 
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polêmico livro intitulado O Segundo Sexo, que discutia as desigualdades sexuais sob 

uma perspectiva voltada para o existencialismo e materialismo-histórico. Foi nessa obra 

em que a referida autora lançou as primeiras bases para a posterior definição do 

conceito de “gênero”, ao escrever que “ninguém nasce mulher, torna-se mulher”. 

Com o advento das Guerras Mundiais, muitos homens tiveram que se ocupar com 

deveres militares, deixando, portanto, espaço para que as mulheres desempenhassem 

tarefas até então concebidas como masculinas. Com o fim do período de guerras, e o 

consequente retorno dos homens às suas casas, se criou uma preocupação sobre o que 

fazer com aquelas mulheres que estavam ocupando cargos que antes eram destinados 

aos seus maridos. As empresas de publicidade, então, começaram a desenvolver 

propagandas que reforçavam o papel feminino de mãe e anjo do lar. Mas as coisas não 

saíram conforme o planejado. Segundo Eric Hobsbawm: 

A entrada em massa de mulheres casadas – ou seja, em grande parte mães – no mercado 

de trabalho e a sensacional expansão da educação superior formaram um pano de fundo, 

pelo menos em países ocidentais típicos, para o impressionante reflorescimento dos 

movimentos feministas a partir da década de 1960 (HOBSBAWM, 2012, p. 305). 

Todavia, é possível dizer que a ideologia feminista, durante as primeiras décadas do 

século XX, ficou restrita mais aos países ditos “desenvolvidos”. Foi a partir da década 

de 1960, e, sobretudo nas décadas de 1970 e 1980, que o pensamento político feminino 

começou a ter grande aderência entre as massas populares de outros países. “Na 

verdade, as mulheres como um grupo tornavam-se agora uma força política importante, 

como não eram antes” (HOBSBAWM, 2012, p. 305). Nesse contexto, a própria unidade 

da família, que no século XIX era concebida entre a classe burguesa como uma ordem 

nuclear (onde cada membro representava seu respectivo papel), sofreu uma profunda 

alteração. As mulheres, ao entrarem no mercado de trabalho, passaram a assumir 

funções masculinas dentro do ambiente doméstico. Com efeito, a mulher casada, que 

antes era concebida como uma espécie de apêndice do marido, começou a desejar maior 

liberdade e autonomia em suas decisões. Desse modo, surgiu na sociedade ocidental um 

novo tipo de família, na qual elas desempenhavam o papel de chefe da casa. Em outros 

casos, a presença masculina era deixada de lado, e a mulher passou a assumir tanto as 

funções de pai, quanto a de mãe. 

Com o tempo, a atuação da mulher no espaço público passou a ser uma coisa mais 

aceita na parte ocidental do mundo, com algumas delas chegando a ocupar altos cargos 

políticos, tais como o de prefeita, vereadora, presidente ou primeira-ministra. Porém, na 

maioria das vezes que uma mulher sobe ao palanque para discursar, ela vai 

acompanhada dos olhares de uma população que se pretende moderna, mas que no 

fundo ainda é apegada a valores tradicionalistas. Inclusive dentro do mercado de 

trabalho é um fato que muitas mulheres ganham menos que os homens, fazendo o 

mesmo serviço que eles. Nesse sentido, a revolução sexual iniciada por elas há mais de 

um século tem muito ainda que conquistar. Como disse a historiadora Michelle Perrot, 

ela é interminável. “Nesse ponto, como em todos os outros, não existe ‘fim da história’. 

É impossível, então, concluir o relato. Pode-se dizer ‘era uma vez’. Invocar começos 

obscuros. Dizer o princípio. Mas não o ‘fim” (2013, p. 169). 

 


