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RESUMO 

 

 

Este trabalho investiga recursos que locutores utilizam para introduzir diferentes vozes com 

que estruturam o discurso em retextualizações de uma obra literária. Nele, são apresentadas 

ocorrências que revelam diferentes recursos usados, configurando a heterogeneidade 

discursiva, reconhecíveis através de diversas marcas como as aspas, o itálico,  etc. O material 

de análise, ou seja, o corpus desta pesquisa, é composto por 65 redações elaboradas em sala 

de aula, a partir da leitura de uma obra literária – Ciumento de carteirinha, de Moacyr Scliar – 

produzidas por alunos do 8º ano do ensino médio, constituindo-se, assim, como uma atividade 

de retextualização. Os dados revelaram que o recurso mais usado pelos alunos foi o discurso 

indireto, havendo, ainda, o uso de outros recursos como o discurso indireto livre e as 

modalizações, em número menor de redações. É necessário destacar que a conotação 

autonímica se revelou através do uso de aspas, além do uso de parênteses.  A recorrência aos 

parênteses parece justificar-se devido à necessidade de esclarecer fragmentos que poderiam 

suscitar dúvidas ao leitor, visto que o protocolo de solicitação da retextualização estabelecia 

um texto com trinta linhas, o que certamente limitaria as possibilidades de expansão do texto. 

 

 

 

PALAVRAS-CHAVE: Gênero discursivo. Obra literária. Responsabilidade enunciativa.   

                                      Retextualização.   
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ABSTRACT 

 

 

  

This work investigates features that speakers use to introduce different voices during 

retextualization of a literary work. It presents events revealing different resources used, 

characterizing the discursive heterogeneity, recognized through various brands such as 

quotation marks, italics, etc. The material analyzed, ie,  the corpus of this research, consists of 

65 essays from the reading of a literary work - Jealous of Card, Moacyr Scliar - produced by 

students of the 8th year of high school while in the classroom. The data revealed that the 

resource most used by students was the indirect discourse, although there also occurred the 

use of other resources such as free indirect discourse and modalizations in fewer redactions.  

Notably, the autonym connotation was noted through the use of quotation marks, and the use 

of parentheses. The recurrence of the parentheses seem to be justified by the need to make 

clearer sentences that could raise questions to the reader, since the protocol request 

retextualization established a thirty lines of text, which would certainly limit the possibilities 

of expansion of the text. 

 

 

Key Words: Discourse genre. Literary work.   Enunciative responsibility. Retextualization. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

Entender o ser humano e a sua complexa relação com o meio social tem sido um 

grande desafio. Possivelmente, isso justifique o interesse de diferentes áreas do conhecimento 

pela complexidade das relações que se estabelecem através da linguagem, meio mais comum 

de que dispomos para a comunicação, e os problemas decorrentes da falta de domínio dessa, 

enquanto condição essencial à comunicação e, até mesmo, à própria sobrevivência.  Entre as 

disciplinas que se dedicam ao estudo do homem e da sua relação com o meio, destaca-se a 

Linguística Textual, cujo objeto de estudo é o texto.    

Pesquisas relacionadas à produção textual têm sido hoje uma das maiores 

preocupações de professores e pesquisadores nessa área, já que grande parte das pessoas não 

domina com propriedade os recursos próprios da modalidade escrita.    Grande parte da 

população brasileira, apesar de “passar pelos bancos escolares”, não desenvolve 

suficientemente sua capacidade de leitura e compreensão, demonstra aversão à escola, ao 

estudo e demais práticas comuns a essa instituição de transmissão do conhecimento. Em 

virtude disso, uma parcela significativa da população apresenta dificuldade para tomar 

decisões por conta própria ou até mesmo defender ideias comuns ao seu cotidiano. 

 Essa inadequação da escola à realidade pode ser comprovada através de pesquisas 

que denunciam a deficiência do ensino no Brasil. Dentre elas, o estudo apresentado pelo 

INAF – Índice Nacional de Alfabetismo Funcional – conforme esse instituto de pesquisa, o 

índice de analfabetismo funcional no Brasil pode ser evidenciado através de dados que 

classificam os falantes em alfabetizados e não alfabetizados. Os dados do INAF (2009) 

apontam que apenas 25% dos brasileiros são alfabetizados plenamente, isto é, têm a 

capacidade de ler textos relativamente longos, localizar e relacionar mais de uma informação, 

comparar vários textos e identificar fontes. (Esses dados são de uma pesquisa realizada pelo 

Ibope sob coordenação do Instituto Paulo Montenegro e da Ação Educativa, e são realizados 

desde 2001). O mais grave é que esse índice, comparado a índices anteriores, desde 2001, 

mantém-se, praticamente, o mesmo.  

No que se refere ao nível rudimentar ou básico, os percentuais também apresentaram 

pequena evolução, caíram de 27%, em 2001, para 21%, em 2009. Quanto ao nível de 
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analfabetismo, o percentual caiu de 12% para 7% em 2009.  O quadro um mostra a evolução 

dos indicadores no período 2001 a 2009.  

 

   QUADRO 1 -  EVOLUÇÃO DO INDICADOR DE ALFABETISMO - POPULAÇÃO DE 15 A 64 ANOS(%)  

 2001-2002 2002-2003 2003-2004 2004-2005 2007 2009 

ANALFABETO 12 13 12 11 9 7 

RUDIMENTAR 27 26 26 26 25 21 

BÁSICO 34 36 37 38 38 47 

PLENO 26 25 25 26 28 25 

FONTE: HTTP://EDUCACAO.REPORTERSOCIAL.COM. BR/INDICE-DE-ALFABETISMO-FUNCIONAL-

NO-BRASIL-NAO-SE-ALTERA-EM-4-ANOS. 

 

A função de desenvolver competências que tornariam os alunos capazes para 

interagir em um mundo em que o sucesso pessoal e profissional está diretamente ligado à 

capacidade de comunicação é tarefa atribuída à escola, segundo os Parâmetros Curriculares 

Nacionais (PCNs), como se pode observar a seguir: 

 

O domínio da língua tem uma estreita relação com a possibilidade de plena 

participação social, pois é por meio dela que o homem se comunica, tem acesso à 

informação, expressa e defende pontos de vista, partilha ou constrói visões de 

mundo, produz conhecimento. Assim, um projeto educativo comprometido com a 

democratização social e cultural atribui à escola a função e a responsabilidade de 

garantir a todos os seus alunos o acesso aos saberes linguísticos necessários para o 

exercício da cidadania, direito inalienável de todos. (PCNs, 1997, p.23). 

 

Infelizmente, a escola, hoje, ainda, parece distante de atingir seu objetivo. Além das 

poucas oportunidades que oferece, da inadequação à realidade social, somam-se ainda a 

pobreza econômica em que vive grande parte da população brasileira, o despreparo de muitos 

professores, a falta de comprometimento de toda a estrutura social do país. Até mesmo a 

maioria dos pais, privada de uma educação de qualidade, desconhece o direito de reivindicar 

para seus filhos as oportunidades que lhes foram negadas, vítimas de um sistema que reproduz 

o ciclo de pobreza em que vivem.  Consequentemente, a falta de oportunidades e o descaso 

condenam grande parcela da população a uma situação de pobreza que dificulta, ou mesmo 

impede o exercício autônomo da cidadania, direito inalienável a todos, impedindo-a de se 

estabelecer como sujeito, reivindicar direitos e reconhecer deveres, o que contraria o artigo 2º, 

da Constituição de 1988, segundo a qual “a pessoa humana é o sujeito central do 

desenvolvimento e deveria ser participante ativo e beneficiário do direito ao 

desenvolvimento”.   

De acordo com a Constituição, “os Estados têm o direito e o dever de formular 

políticas nacionais adequadas para o desenvolvimento, que visem o constante aprimoramento 
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do bem-estar de toda a população e de todos os indivíduos, com base em sua participação 

ativa, livre e significativa no desenvolvimento e na distribuição equitativa dos benefícios daí  

resultantes”. Esse direito, no entanto, não tem sido garantido.  Para que essa realidade seja 

mudada, é fundamental adaptar a escola à realidade, equipá-la, modernizá-la, valorizar e 

respeitar os professores e, sobretudo, desenvolver práticas pedagógicas adaptadas à 

especificidade de cada comunidade, valorizando suas experiências e, assim, desenvolver 

estratégias que permitam a aquisição do conhecimento respeitado socialmente, buscando 

minimizar desigualdades sociais e oportunizando a todos uma vida com dignidade.     

 As ações precisam se intensificar, há muito ainda a ser feito.  A metodologia adotada 

nas escolas e as diferentes atividades que têm sido propostas em sala de aula pela maioria dos 

professores, orientados, muitas vezes, por livros didáticos em sua maioria inadequados à 

realidade, parecem contribuir muito pouco para diminuir a desigualdade social – se é que se 

pode atribuir somente à escola essa responsabilidade – conforme os dados apresentados 

anteriormente, que demandam a atuação na da escola e, obviamente, dos métodos de ensino 

adotados até então.  Apesar da profusão de metodologias de ensino e de diversas pesquisas 

proporem soluções para reversão desse quadro em que se encontra a educação brasileira, os 

percentuais têm se mantido bastante semelhantes no transcorrer dessa década, como se 

comprovou no quadro1.  

Outro dado apontado pelo INAF, que merece atenção e confirma a fragilidade da 

escola, é a inadequação entre nível de escolaridade e grau de conhecimento esperado. O nível 

de escolaridade não garante o nível de habilidades mínimas correspondentes a cada série, 

conforme o INAF/2009. É surpreendente que 54% dos brasileiros que estudaram até a 4ª série 

atingem, no máximo, o grau rudimentar de alfabetismo, ou seja, possuem no máximo a 

habilidade de localizar informações explícitas, em textos curtos ou efetuar operações 

matemáticas simples, mas não são capazes de compreender textos mais longos, localizar 

informações que exijam alguma inferência ou mesmo definir uma estratégia de cálculo para a 

resolução de problemas.  Desses, 10% podem ser considerados analfabetos absolutos em 

termos de habilidades de leitura/escrita, não conseguindo nem mesmo decodificar palavras e 

frases, ainda que em textos simples, apesar de terem cursado um a quatro anos do Ensino 

Fundamental. 

 Quanto aos que completaram entre 5ª a 8ª séries do ensino fundamental, 24% ainda 

permanecem no nível rudimentar, com sérias limitações, tanto em termos de habilidades de 

leitura/escrita quanto em matemática. Desses, apenas 15% podem ser considerados 

plenamente alfabetizados. Apenas 38% dos que cursaram o Ensino Médio atingem o nível 
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pleno, esperado para 100% deste grupo, 56% ainda permanece no nível básico. Outro dado 

alarmante: 31% dos que cursaram o ensino superior estão ainda no nível básico.   Conforme 

quadro dois: 

 

QUADRO 2: NÍVEL DE ALFABETISMO, SEGUNDO A ESCOLARIDADE. POPULAÇÃO DE 15 

A 64 ANOS (%) 

 NENHUMA 
1ª A 4ª 

SÉRIE 

5ª A 8ª 

SÉRIE 

ENSINO 

MÉDIO 

ENSINO 

SUPERIOR 

ANALFABETO 66 10 0 0 0 

RUDIMENTAR 29 44 24 6 1 

BÁSICO 4 41 61 56 31 

PLENO 1 6 15 38 68 

ANALFABETOS FUNCIONAIS 95 54 24 6 1 

ALFABETIZADOS 

FUNCIONALMENTE 
5 46 76 94 99 

FONTE: HTTP://EDUCACAO.REPORTERSOCIAL.COM. BR/INDICE-DE-ALFABETISMO-FUNCIONAL-NO-BRASIL-

NAO-SE-ALTERA-EM-4-ANOS. 

 

As considerações que apresentamos sobre a situação da educação e da escola 

demonstram a preocupação que temos com a realidade do ensino no Brasil e justificam a 

escolha pelo nosso objeto de estudo: redações elaboradas em sala de aula como parte 

fundamental do processo ensino-aprendizagem da língua materna. 

Em nossa experiência com alunos do Ensino Fundamental e Médio e ainda, com 

alunos egressos do ensino médio, temos constatado a grande dificuldade apresentada pela 

maioria dos alunos na elaboração de textos escritos em comparação à facilidade com que se 

expressam na oralidade.  Partimos do pressuposto de que o aluno domina as estratégias 

necessárias à linguagem oral, porém apresenta dificuldades quanto ao domínio da modalidade 

escrita, no que se refere à adequação do texto escrito à norma padrão e quanto à observação 

dos princípios da textualidade, essenciais a qualquer texto.  Nesta direção, tentando entender 

como se dá o processo de apropriação do discurso alheio, procuramos identificar os recursos 

de que se utilizaram os enunciadores para a inserção das diferentes vozes com que introduzem 

em seu texto escrito o discurso do outro. Para isso, utilizamo-nos de uma atividade de 

produção textual escrita, um resumo, atividade de retextualização por excelência. Para esse 

estudo, seguimos alguns critérios que serão explicados, detalhadamente, no capítulo um, item 

1.5, procedimentos de análise. Acreditamos que não só reconhecer diferentes recursos de 

apropriação do discurso alheio no texto escrito como também utilizar-se, conscientemente, 

deles é fundamental para a construção de estratégias de leitura e interpretação de textos e, em 

especial, para a produção textual, pois não só facilita a organização das ideias para a 
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elaboração de um texto coerente como também, quando leitor, permite descobrir a 

intencionalidade de quem enuncia. 

 Práticas de produção textual têm sido uma das exigências dos PCNs, porém não é 

possível afirmar que essas reivindicações estejam sendo atendidas pelas escolas, dada a 

dificuldade generalizada para escrever, demonstrada pelos estudantes em concursos e 

vestibulares.   Se existe um trabalho de produção textual, parece-nos que os professores em 

geral, condicionados pelas exigências inerentes à profissão, cumprir currículos longos, 

“trabalhar o livro de capa a capa”, e outros problemas relacionados à atividade docente, não 

conseguem dedicar-se à produção textual em sala de aula como deveriam. Temos observado 

que as estratégias utilizadas pelos alunos em suas atividades de produtores de texto não são, 

em geral, “observadas” ou comentados pelo professor quando essas redações lhes são 

devolvidas, nem mesmo as “inadequações à língua culta” e a (des)organização das ideias, que 

comprometem, muitas vezes, o todo significativo que deve ser um texto são discutidas.  

Dentre as inúmeras exigências para a inserção na sociedade está a competência para 

elaborar textos adequados às mais diversas situações comunicativas.  Acreditamos que a 

escola desempenha papel fundamental nesse sentido, por isso, pesquisas que tratam do 

processo ensino-aprendizagem devem ser desenvolvidas e discutidas na tentativa de melhorar 

a qualidade da educação em geral. Essa razão justifica a nossa pesquisa: identificar os 

recursos que o aluno usa para atribuir a outro ou a si mesmo a responsabilidade pelo que 

enuncia na produção textual aqui analisada. Consideramos que ampliar as práticas voltadas 

para a leitura e produção textual são fundamentais para o desenvolvimento de competências 

linguísticas mínimas necessárias à socialização. 

Assim, considerando que há uma variedade de recursos de que o enunciador pode 

utilizar-se para assumir a responsabilidade pelo que enuncia ou para reportar o discurso 

alheio, procuraremos identificar, dentre as unidades da língua que permitem a atribuição da 

responsabilidade enunciativa, os indicadores de pessoa, os dêiticos temporais e espaciais, a 

recorrência ao discurso direto, discurso indireto e indireto livre, a modalização em discurso 

segundo e a modalização autonímica, através do uso de aspas ou outro sinal que caracterize 

esse tipo de heterogeneidade discursiva. Para isso, elaboramos às seguintes questões: 

 

a) Quais os recursos pelos alunos do 8º ano para assumir a responsabilidade pelo que 

enunciam ou mesmo atribuí-la a outro? 

 

b) Qual a função desses diferentes recursos para a construção da textualidade?   
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Para responder às questões, estabelecemos os seguintes objetivos: 

 

 Identificar, descrever, analisar e interpretar os diferentes recursos usados pelos 

alunos do 8º ano, considerando, de maneira geral, a finalidade em relação ao propósito 

comunicativo almejado. 

 Quantificar os diferentes recursos usados por esses alunos para atribuição da 

responsabilidade enunciativa em uma atividade escolar narrativa de retextualização de uma 

obra de ficção. 

 

Acreditamos que o conhecimento do professor pela escolha dos mecanismos usados 

pelo aluno para construir enunciados pode auxiliar o trabalho em sala de aula e o levar a 

discutir esse assunto com os alunos, tornando-os também conscientes de que a competência 

para produzir textos pode ser adquirida. Assim, a atribuição da responsabilidade enunciativa a 

outrem é uma estratégia bastante comum, não só nas relações diárias mais íntimas, mas, 

principalmente e, sobretudo, nos gêneros acadêmicos, nas exposições de professores em sala 

de aula, na área jornalística, entre outras esferas da atividade humana.  Entender os objetivos 

de quem se utiliza desse recurso é também condição para interpretar o mundo, socializar-se e, 

assim, tornar-se apto para exercer sua cidadania.  

Para a realização dessa pesquisa, organizamos nosso trabalho em capítulos. No 

primeiro, apresentamos os aspectos metodológicos da pesquisa. No segundo, a fundamentação 

teórica, em que discutimos alguns conceitos de texto na perspectiva de alguns teóricos, tais 

como Adam (2008), Bakhtin (1996), Koch (1997), Marcuschi (2008), Bronckart (1999) e 

Bazerman (2006). Na sequência desse capítulo, definimos os gêneros do discurso na 

perspectiva de Bakhtin (1992), Bronckart (1999), Bazerman (2006) e Marcuschi (2008).  

Tratamos, ainda, da retextualização, na perspectiva de Marcuschi (2001) e Matencio (2003).  

Discutimos também a memória discursiva a partir de um estudo de Beaugrande e Dressler 

(1997). 

No terceiro capítulo, tratamos do outro no discurso, na perspectiva de Adam (2008) e 

apresentamos os recursos que permitem ao enunciador responsabilizar-se ou não pelo que 

enuncia. O estudo de Adam (2008) é fundamentado nos estudos de Benveniste (1974) e de 

outros autores como Zlatka Guentchéva (1994; 1996) que trata da mediação epistêmica ou 

perceptiva.  De Adam (2008), apresentamos ainda alguns conceitos, tais como o de ponto de 

vista, de proposição-enunciado, entre outros. Para Adam, o sentido do texto está sempre 



17 
 

comprometido com o ponto de vista do enunciador.   Adam (2008) parte da teoria do princípio 

da heterogeneidade da linguagem de Bakhtin (1992, 1995, 1997) e também dos estudos de 

Authier-Revuz (1984, 1994, 1995). Discutimos alguns conceitos-chave de Bakhtin (1992, 

1995, 1997) como o conceito de língua, polifonia, dialogismo e discurso reportado. Além da 

heterogeneidade da linguagem na perspectiva de Jaqueline Authier-Revuz (1998, 2004), que 

discorre sobre as formas de heterogeneidade constitutiva do discurso, bem como algumas 

estratégias que permitem ao enunciador não só se apropriar do aparelho formal da enunciação, 

instituir-se como sujeito do que enuncia como também atribuir a responsabilidade enunciativa 

a outro, através de diversos recursos disponibilizados pela língua.  Subsidiamo-nos na teoria 

enunciativa de Benveniste (1976, 1989) e apresentamos alguns conceitos de acordo com seu 

ponto de vista, tais como o de subjetividade, enunciação, discurso, língua, linguagem, forma e 

sentido.  

No quarto capítulo, analisamos os dados e apresentamos as considerações finais. Para 

essa análise, partimos do pressuposto bakhtiniano de que a língua, em seu uso real, tem a 

propriedade de ser dialógica, não no sentido da interação face a face, mas na dialogização 

interna da palavra, que é sempre perpassada pela palavra do outro e é também a palavra do 

outro.   
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1  ASPECTOS METODOLÓGICOS DA PESQUISA  

 

 

          Nesse capítulo, discutiremos os procedimentos metodológicos utilizados na tentativa de 

atingir os objetivos a que nos propusemos para a realização desse trabalho.  

         Os dados descritivos que constituem o corpus foram elaborados em sala de aula, como 

mais uma das atividades de leitura e produção de textos, orientados pelo pesquisador, no caso, 

o professor da turma.  

           Vários textos foram elaborados pelos alunos durante o ano letivo, entre esses, alguns 

dependentes da leitura de obras literárias indicadas previamente. A comprovação da leitura 

das obras de ficção se deu de diferentes maneiras, tais como: a correlação entre passagens 

fundamentais para a compreensão da obra; a elaboração de resumos; a elaboração de textos 

argumentativos para defender um posicionamento pessoal sobre a atitude de determinadas 

personagens e, até mesmo, a apresentação oral e discussão do livro em aula.   

           Dentre os livros indicados para leitura, dois estavam relacionados a obras da literatura 

clássica. Um deles relembra Iracema, personagem e título da obra de José de Alencar. A 

história se desenrola na praia de Iracema, em Fortaleza.  Embora a autora a relacione à obra 

de José de Alencar, não a reconta. O outro livro indicado foi Ciumento de carteirinha, de 

Moacyr Scliar, obra em que o autor faz algumas inferências a Dom casmurro, de Machado de 

Assis.   Nele, Scliar relata fatos em que a personagem Francesco (Queco), no transcorrer da 

história, por ciúme de sua namorada Júlia, coloca em dúvida até sua amizade com Vitório, seu 

melhor amigo. Essa atitude prejudica a relação de amizade entre eles e demais que compõem 

seu grupo de amigos mais próximo. As personagens Francesco e Júlia, sua namorada, Vitório 

e Nanda, amigos de ambos, vivem conflitos sérios, devido ao ciúme doentio de Francesco, 

que compara Júlia a Capitu, Vitório e Nanda a Escobar e Sancha.  Queco, embora negue, 

identifica-se com Bentinho.  A obra de Scliar, portanto, caracteriza-se, de certa maneira, como 

uma retextualização de Dom casmurro, de Machado de Assis, razão pela qual a escolhemos 

dentre as obras literárias indicadas. A partir da leitura, os alunos deveriam recontá-la, 

resumidamente, selecionando eventos essenciais à construção da trama.   

           Nessa atividade de retextualização, procuramos identificar as diferentes estratégias de 

que se utilizaram os enunciadores para introduzir o discurso de outrem.   

         A abordagem de pesquisa seguida foi a de natureza interpretativista.  De acordo com 

Rampazzo (2002, p.52), “a pesquisa qualitativa busca uma compreensão particular daquilo 

que estuda: o foco da sua atenção é centralizado no específico, no peculiar, no particular, no 



19 
 

individual, almejando sempre a compreensão e não a explicação dos fenômenos estudados”.  

Conforme o autor, a abordagem qualitativa se baseia na teoria do conhecimento de Edmund 

Husserl (1859-1938). Nessa teoria, Husserl não privilegia nem o sujeito que conhece, nem o 

objeto conhecido, mas a relação entre ambos. Assim, o ser humano, nessa perspectiva, existe 

sempre em relação com algo ou alguém e constrói significados a partir da compreensão das 

suas experiências, a partir das quais dá sentido a sua existência. 

         Para a coleta do corpus foi necessário que seguíssemos alguns passos que serão 

descritos a seguir.  

 

  

 

1.1 COLETA DO CORPUS 

 

 

          Para a retextualização, partimos de um texto-fonte, a obra literária descrita na seção 

anterior, cuja leitura já fora solicitada anteriormente.  Os alunos não haviam sido informados 

da estratégia de cobrança, visto que poderiam trazer o trabalho já elaborado. A atividade de 

produção textual foi realizada com dois objetivos: comprovar-se a leitura do livro e atribuir 

uma nota ao aluno pela realização do trabalho.    No dia da realização dessa atividade, foi 

solicitado aos alunos que recontassem a história narrada no romance: Ciumento de carteirinha, 

procurando resumi-la em, no máximo, trinta linhas.   Foram alertados de que apenas os 

acontecimentos fundamentais deveriam ser descritos, mesmo que resumidamente, pois certos 

detalhes, se esquecidos, comprometeriam o entendimento da história, por isso o texto deveria 

ser bem estruturado para que fosse compreendido por quem o lesse. Os alunos dispuseram de 

1h40, ou seja, duas h/a para escrever tal resumo.    

          

 

1.2 LOCAL DA COLETA DO CORPUS   

 

           O trabalho foi realizado em um colégio da rede particular de ensino, considerado uma 

das escolas tradicionais de Natal/RN.  Foi fundado em 1932, situa-se no bairro do Alecrim. 

Atua em todos os níveis de ensino, desde o pré-escolar até o superior. 

          As três turmas de 8ºs anos de onde se coletou o corpus da pesquisa são bastante 

heterogêneas, no que diz respeito às escolas de origem, o que demanda diferenças quanto ao 
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desempenho individual, porém apresentam, em geral, um bom rendimento em sala de aula.  

Essa heterogeneidade se deve ao fato de a escola receber, anualmente, alunos de outras 

instituições, não só particulares como também da rede pública de ensino, o que acentua ainda 

mais a heterogeneidade já comum a uma sala de aula. A média da idade dos alunos é de 12 

anos.   

 

            

1.3 CONSTITUIÇÃO DO CORPUS  

 

          A atividade de retextualização, de acordo com Matencio (2002), pressupõe que o 

retextualizador parte de um texto-fonte, condição para a elaboração de um novo texto, que 

pode ser em um outro gênero do discurso. Para a elaboração do resumo, os enunciadores 

deveriam atender a alguns critérios tais como: relatar a sequência dos fatos de maneira a 

garantir a continuidade da história, apresentar as personagens envolvidas na trama, evitar 

detalhes excessivos para não tornar o texto muito extenso.   

           É necessário destacar que para a elaboração dessa atividade, os alunos não poderiam 

dispor do livro, tendo assim que recorrer  à sua memória discursiva.   Embora possa parecer 

simples recontar uma história, é necessário considerar alguns aspectos que influenciaram a 

produção textual, como o contexto de produção, que envolve toda a situação inerente a uma 

de sala de aula, inclusive a expectativa em relação à nota, o domínio de estratégias de 

sumarização, que determinam a seleção das passagens mais adequadas e significativas para 

construírem a ancoragem que garantiria a sequenciação adequada ao enredo, além da  

organização geral do texto e o tempo limitado.  

            O resumo que constitui nosso objeto de estudo é mais uma das diversas atividades 

elaboradas em aula, porém como seu objetivo era avaliativo, deveria ter sido realizada por 

todos os alunos que compõem as três turmas em que essa atividade foi proposta. No entanto, 

dentre os 106 alunos que compõem as três turmas, 12 não foram à aula no dia da atividade, o 

que os excluiu desse trabalho.  Dentre os 94 alunos que se encontravam em sala e deveriam 

ter elaborado o texto solicitado, 15 assumiram não ter lido a obra literária, o que os 

impossibilitaria de resumir a história, reduzindo-se assim para 79, número inicial de redações 

que constituiria o corpus.  

          Dentre os textos previamente selecionados pelos alunos, estabelecemos, ainda mais um 

critério para a seleção do corpus: o resumo deveria retratar a história contada no livro, ou seja, 

a organização do enredo deveria estar em conformidade com os fatos narrados no livro fonte, 
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em outras palavras, a história deveria ser mesmo uma retextualização do livro Ciumento de 

carteirinha e não outra história qualquer.  Seguindo esse critério, descartamos mais 14 

redações. Embora seus autores não tenham assumido que não realizaram a leitura, criaram 

outra história, nem mesmo as personagens foram nominadas adequadamente.    

          Considerando-se, então, mais o critério de adequação
11

 à proposta de retextualização 

em conformidade com o livro-fonte, restaram-nos 65 resumos que constituem o corpus.  

Esses serão identificados na pesquisa como R1, R2 e, assim, sucessivamente. 

 

 

1.4  PROCEDIMENTOS DE ANÁLISE 

 

 

          Partimos do pressuposto de que a língua é heterogênea e que, em geral, é possível 

identificar as diferentes vozes que atravessam um discurso. Acreditamos que ao reconhecer as 

vozes que estruturam o discurso, poderemos identificar se o locutor assume ou não a 

responsabilidade pelo que enuncia, a partir dos inúmeros recursos disponibilizados pela 

língua.   

          Portanto, para atingir nossos objetivos, observamos a sequência a seguir.    

 Identificamos e destacamos os fragmentos em que o enunciador, através de marcas 

específicas, atribui a si ou a outro, a responsabilidade pelo que enuncia. Esses 

fragmentos, embora recortados dos diferentes resumos, serão considerados no todo 

que o constitui, pois como afirmam Halliday e Hasan (1976), apud Adam (2008, 

p.254), “a unidade do texto é uma unidade de sentido em contexto, uma textura que 

exprime o fato de que formando um todo, está ligado ao ambiente no qual se encontra 

situado”. 

 Transcrevemos os fragmentos textuais que apresentavam, dentre os diversos recursos a 

que o enunciador poderia recorrer para atribuição da responsabilidade enunciativa, os 

indicadores de pessoa, os dêiticos temporais e espaciais, os verbos dicendi, as 

unidades da modalização em discurso segundo e a modalização autonímica, através do 

uso de aspas ou outro sinal que a caracterize.   

                                                           
11

 Critérios mínimos para a adequação do texto à proposta: a) contar a história do livro-fonte e não outra; 

nominar as personagens corretamente; relatar os acontecimentos essenciais à trama; observar a sequência de 

acontecimentos para que se construísse um enredo, em que os fatos se desencadeassem, sequencialmente, para a 

construção do desfecho. 
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 Sistematizamos os fragmentos textuais considerando, de maneira geral, a finalidade do 

enunciador no uso de determinada unidade da língua, entre elas, a escolha pela forma 

verbal quando se tratava de relatar um fato, expressar opinião, confessar um erro, 

demonstrar uma dúvida, ou mesmo a recorrência ao discurso segundo. 

 Quantificamos as incidências dos diferentes recursos através de percentuais, 

considerando o total do corpus. 
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2.  ESTUDOS TEXTUAIS   23 a 55 

 

 

Diversas são as áreas que se dedicam aos estudos relacionados à linguagem e à 

comunicação humana. O texto oral ou escrito tem sido eleito, em geral, como o objeto 

predominante de estudo, razão que pode justificar a heterogeneidade conceitual com que é 

definido, uma vez que cada área o concebe de acordo com a perspectiva teórica que adota e, 

ainda, dentro da especificidade característica própria que a distingue das demais.         

Partindo-se do pressuposto de que a linguagem verbal só se manifesta através de 

gêneros textuais12, e que os gêneros só se realizam por intermédio de um texto, consideramos 

importante apresentar a definição de texto, de acordo com alguns teóricos, como Adam 

(2008), Bakhtin (1996), Koch (1997), Marcuschi (1983), Bronckart (1999), Bazerman (2006).    

Diante da variedade de conceitos sobre texto, nossa intenção em discuti-los, a partir 

dessas diferentes perspectivas, não é esgotar o assunto, nem mesmo isso seria possível.  

pretendemos, apenas,  situá-lo em um contexto que nos permita defini-lo para atingir nossos 

propósitos na realização desse trabalho.    

 

 

2.1 TEXTO – DISCURSO 

 

 

Ao tratar da definição de texto, Koch (1997) apresenta um panorama em que o define 

de acordo com diferentes concepções, desde a origem no âmbito da Linguística Textual até as 

concepções mais atuais da mesma área de estudo, na última década.  De acordo com a 

pesquisadora, o texto, apesar de ser o objeto de estudo específico da Linguística Textual, 

apresenta variações conceituais, conforme o autor e/ou orientação teórica adotada.   

Assim, o texto já foi definido, conforme Koch (1997, p.21), “como uma unidade 

linguística superior à frase”; “sucessão ou combinação de frases”; “cadeia de 

pronominalizações ininterruptas”; “cadeia de isotopias”; “cadeia de proposições semânticas”.  

No interior de orientações de natureza pragmática, o texto foi definido pelas teorias acionais, 

“como uma sequência de atos de fala”, pelas vertentes cognitivistas, “como fenômeno 

                                                           
2 Usaremos indistintamente as expressões gêneros do discurso (BAKHTIN, 1992;  BAZERMAN, 2006),  gênero  

textual (MARCUSCHI, 2008) e gêneros de texto (BRONCKART, 1999 ), tendo em vista que se trata de 

flutuação terminológica. 
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primeiramente psíquico, resultado, portanto, de processos mentais” e pelas orientações que 

adotam por pressuposto a teoria da atividade verbal, “como parte de atividades mais globais 

de comunicação, que vão muito além do texto em si, já que este constitui apenas uma fase 

desse processo global”.  Com a evolução dos estudos linguísticos, o texto passa a ser 

entendido como uma estrutura inacabada, em que o processo de planejamento, verbalização e 

construção devem ser considerados.   

Após essas breves considerações a respeito da evolução nos estudos referentes às 

diversas concepções do objeto texto, apresentaremos a concepção de alguns teóricos sobre 

esse termo, Koch (1997, p.22) o define como: 

 

[...] o resultado parcial de nossas atividades comunicativas, que compreende 

processos, operações e estratégias que têm lugar na mente, e que são postas em ação 

em situações concretas de interação social; isto é, uma manifestação verbal 

constituída de elementos linguísticos selecionados e ordenados pelo falante durante 

a atividade verbal de modo a permitir aos parceiros a interação de acordo com 

práticas socioculturais.  

      

Para Bakhtin (1996), o texto se constitui na atualização do processo interativo. É 

individual, único, singular.  Só existe na e para a sociedade, não pode, por isso, ser reduzido a 

sua materialidade linguística ou dissolvido nos estados psíquicos daqueles que o produzem ou 

o interpretam. Ou seja, o texto, assim, constitui-se no diálogo entre os interlocutores, 

admitindo uma multiplicidade de vozes sociais que o estruturam e o fazem ser um texto.   

Nessa perspectiva, o sentido de um texto constrói-se no dialogismo, na relação 

interdiscursiva que estabelece com outros discursos. Na mesma direção, Koch (1997) e 

Marcuschi (1983, 2008) também destacam que a construção do sentido está condicionada à 

interatividade, que se estabelece, necessariamente, entre os interlocutores no momento da 

enunciação.  

O êxito de um texto só é possível graças a conhecimentos de mundo partilhados. São 

esses conhecimentos fundamentais que propiciam aos interlocutores, a construção do sentido 

durante o processo de realização. A troca necessária à interação pressupõe conhecimentos 

comuns que, ao serem ativados na memória, conscientemente ou não, garantirão a 

textualidade que se constrói na relação dialógica, no sentido bakhtiniano.  

Para Koch (1997, p.23), são as informações dadas ou mesmo pressupostas que 

estabelecem ancoragem para as informações novas, cuja acessibilidade é conseguida através 

de pistas na superfície textual, não só na remissão a referentes textualmente expressos, como 

também na remissão a referentes partilhados e comuns à consciência dos interlocutores.  

Através dessas inferências é estabelecida a relação entre o material linguístico presente na 
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superfície textual e os conhecimentos prévios e/ou partilhados dos parceiros da comunicação. 

Para a pesquisadora (1997, p.25): “O sentido de um texto não está no texto, mas se constrói a 

partir dele”.     

 O texto, assim, não é simplesmente um artefato linguístico, mas um evento que 

ocorre na forma da linguagem inserida em contextos comunicativos dos quais depende e aos 

quais se adapta, só assim constitui o sentido pretendido que permitirá que a interação ocorra. 

Para Marcuschi (2008, p.88), os textos operam basicamente em contextos 

comunicativos, o que os determina como língua em funcionamento. Logo, para que o texto 

constitua-se como texto, é necessário que alguém o reconheça como tal.  

 O texto, conforme o autor, “é a unidade máxima de funcionamento da língua”. Essa 

unidade, porém, é “funcional (de natureza discursiva) [...] e não de caráter formal”. “A forma 

(esquema ou figura) é apenas uma realização específica do texto em constituintes linguísticos 

de natureza morfossintática e lexical”.  

Assim, quanto à extensão, um texto pode ser apenas uma palavra, como uma placa de 

trânsito, PARE, ou até mesmo uma enciclopédia. “A extensão física não interfere na noção de 

texto em si. O que faz com que um texto seja um texto é a discursividade, inteligibilidade e 

articulação que ele põe em andamento” (MARCUSCHI, 2008, P.88). 

 A condição necessária para que um texto seja compreendido é a textualidade. De 

acordo com Marcuschi (2008), a textualidade não é uma propriedade imanente a qualquer 

artefato linguístico. Por ser um evento e não um produto ou artefato, a existência de um texto 

depende de que o seu processamento esteja inserido em algum contexto, realizando-se numa 

atividade enunciativa, o que o coloca como um fato discursivo.  

Além disso, um texto não se define por propriedades imanentes necessárias e 

suficientes, mas por situar-se num contexto sociointerativo e por satisfazer a um conjunto de 

condições que conduz cognitivamente à produção de sentidos. Para isso, segundo Marcuschi 

(2008, p.87), o sentido se condiciona a uma contextualização, “relações que se estabelecem 

entre o texto e sua situacionalidade ou inserção cultural, social, histórica e cognitiva (o que 

envolve os conhecimentos individuais e coletivos)”. De acordo com o autor, não se pode 

produzir ou mesmo entender um texto, considerando-se apenas a língua.   

No seguinte esquema, transcrito de Marcuschi (2008, p.88), é possível visualizar os     

elementos constituintes da textura de um texto: 
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Esquema 01 -  Textura de um texto 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Marcuschi (2008, p.88). 

    

Por seu turno, Adam (2008, p. 196) afirma que o texto é “uma estrutura de atos de 

discurso ligados entre si”.  Uma sequência de atos de enunciação com certo valor ou força 

ilocucionária, conforme o autor, não seria suficiente para que fosse considerada um texto. 

 Em uma abordagem diferente, embora com várias semelhanças com as perspectivas 

anteriores, o linguista americano Bazerman (2006), apresenta o texto como um produto 

encaixado às atividades sociais estruturadas, dependente, por isso, de textos anteriores que 

influenciam a atividade e a organização social. Se atingirem seus propósitos comunicativos, 

os textos criam fatos sociais
13

.    

O autor ressalta, ainda, que um texto é povoado por vários objetos apropriados, 

adequadamente trazidos para seu mundo representado e completamente responsável por 

carregar a força total das outras realidades representadas.  

 Bronckart (1999, p.75) define o texto como “toda unidade de produção de 

linguagem situada, acabada e autossuficiente (do ponto de vista da ação e da comunicação).” 

Conforme o autor, todo o texto se inscreve, necessariamente, em um conjunto de textos ou em 

um gênero. Para explicar que textos são formas de realização empíricas da língua, parte da 

concepção de língua natural como um sistema composto de regras fonológicas, lexicais e 

                                                           
13

 Fatos sociais são as coisas que as pessoas acreditam que sejam verdadeiras e, assim, afetam o modo como elas 

definem uma situação. As pessoas, então, agem como se esses fatos fossem verdades. 

                                           TEXTURA (ESQUEMATIZAÇÃO) 
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semânticas relativamente estáveis, que possibilita a intercompreensão no seio de uma 

comunidade verbal.  

Nesse contexto, remete a Saussure (1916), com quem concorda, ao afirmar que o 

sistema da língua não pode ser considerado estável senão em estado sincrônico dado, por um 

procedimento metodológico que faça abstração das mudanças que permanentemente o 

transformam, sob efeito do tempo e das variações do uso. Além disso, de acordo com 

Bronckart (1999), mesmo mantida nessa abordagem sincrônica, uma língua natural só pode 

ser apreendida através das produções verbais efetivas, que assumem aspectos muito diversos.  

 As perspectivas teóricas aqui discutidas apresentam abordagens um tanto 

diferenciadas em certos aspectos, apesar disso, é possível destacar similaridades entre elas no 

que se refere às condições para que um texto se estabeleça como objeto comunicativo.  A 

condição para o sentido em um texto, além de ser a adequação ao momento, contexto social e 

cultural etc., é também a necessidade de conhecimentos prévios, comuns aos interlocutores, 

ou seja, a relação que estabelece com outros textos comuns à determinada esfera social e 

cultural, que garante a constituição do sentido. Em seu propósito interacional, o produtor de 

um texto precisa relevar não só seus próprios objetivos como também a necessidade de 

construir referenciais que sejam comuns a si e a seu parceiro.   

A partir da comparação entre as perspectivas teóricas expostas anteriormente, 

compreendemos que um texto exige de seus interlocutores uma cooperação mútua, como num 

jogo, cada peça é dependente da outra, pois com ela se complementa. O seu sentido não é 

dado, mas construído no processo interacional, a partir de conhecimentos prévios e 

partilhados pelos interlocutores, visto que estar encaixado às atividades sociais estruturadas é 

condição para que atinja seus propósitos.   

De acordo com Marcuschi (2008), é próprio do homem ter uma competência textual-

discursiva relativamente bem desenvolvida, devido ao fato de a língua ser um sistema que 

permite interação constante. É através dela que se partilham conhecimentos e experiências 

que, embora individuais e únicas, são construídas no contato direto com os demais, primeiro 

com a mãe e depois com os outros com quem se convive. São esses conhecimentos adquiridos 

e comuns, mediados pela língua, que permitem a interação e fazem do homem um ser social 

por excelência. Acreditamos que, com essa reflexão, tornamos claro o que entendemos como 

texto.               

Na sequência deste capítulo, discutiremos algumas perspectivas teóricas a respeito 

dos gêneros do discurso no ponto de vista de Bakhtin (1992), Bazerman (2006), Bronckart 

(1999) e Marcuschi (2005/2008) e a retextualização, de acordo com Matencio (2003). Tanto a 
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retextualização, na perspectiva de Marcuschi (2001) e de Matencio (2002, 2003), como a 

memória discursiva, na perspectiva de Beaugrande e Dressler (1997) serão discutidas neste 

capítulo.    

 Consideramos importante especificar, diante da diversidade textual, os gêneros 

envolvidos em nossa pesquisa e os tipos textuais a que pertencem, razão pela qual, 

focalizaremos o tipo textual predominante, ou seja, a narrativa, visto que a obra de ficção, 

texto-fonte e a atividade de retextualização resultante dessa leitura, o resumo, são, 

predominantemente, narrativos.    

  

 

2.2 GÊNERO TEXTUAL DISCURSIVO 

 

 

Estudos referentes ao gênero textual intensificaram-se nos últimos decênios, 

incluindo diversas áreas de investigação, tais como a etnografia, a antropologia, a sociologia, 

a linguística, entre outras, entretanto, estudos que tratam do gênero não são recentes. A 

observação sistemática dos gêneros iniciou-se com Platão, firmou-se com Aristóteles, 

passando por Horácio e Quintiliano, pela Idade Média, pelo Renascimento e pela 

Modernidade até os primórdios do século XX. 

A expressão gênero, no ocidente, esteve ligada, especialmente, aos gêneros literários. 

Já no decorrer do século passado, entretanto, a partir dos estudos de Bakhtin, conforme 

Bronckart (1999), a noção de gênero tem sido utilizada para referir-se a diferentes categorias 

distintivas de discurso falado ou escrito, com ou sem propósitos literários.  

 Hoje, diversas são as perspectivas teóricas que tratam do gênero textual e inúmeras 

as possibilidades de abordá-las. Diante disso, selecionamos algumas que, em nossa visão, 

justificarão nosso quadro teórico, razão pela qual as discutiremos neste capítulo.   

 

 

2.2.1  Gênero textual  -  alternância de sujeitos   

  

 

A partir da leitura dos capítulos I e II, de Estética da Criação Verbal, parte I, de 

Bakhtin (1992, p.288), é possível perceber que, ao definir a natureza do enunciado: “unidade 

real da comunicação verbal”, o autor estabelece um vínculo indissociável entre indivíduo, 
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língua e sociedade. De acordo com o autor: “Todas as esferas da atividade humana, por mais 

variadas que sejam, estão sempre relacionadas com a utilização da língua” (1992, p.279).            

Na tentativa de definir a natureza do enunciado, Bakhtin (1992) procura estabelecer 

algumas diferenças entre esse e a oração.  Conforme o autor, a oração, como unidade da 

língua, é de natureza gramatical, já o enunciado, uma unidade da comunicação verbal. As 

fronteiras da oração não são marcadas pela alternância dos sujeitos falantes, como assim o é o 

enunciado.  

Desse modo, a oração representa um pensamento relativamente acabado, que pode 

estar relacionado a outros pensamentos do mesmo enunciador no contexto de um único 

enunciado. O contexto da oração é o contexto do discurso de um único e mesmo sujeito.  O 

enunciado, por sua vez, encontra-se numa relação direta com a realidade e com os outros 

enunciados alheios, o que lhe sucede não é a pausa decidida pelo próprio enunciador, mas a 

resposta ou a compreensão responsiva do outro com o qual se procura interagir.  Já a oração, 

tanto quanto a palavra, não tem capacidade de determinar uma resposta, só adquirem essa 

propriedade no todo do enunciado, não possuem uma significação plena nem a capacidade de 

determinar uma resposta: 

 

Assim como a palavra, a oração é uma unidade significante da língua; por isso, 

considerada isoladamente – por exemplo, „saiu o sol‟ –, é totalmente inteligível, ou 

seja, compreendemo-lhe a significação linguística, a eventual função num 

enunciado. Não obstante é impossível adotar, a respeito dessa oração isolada, uma 

atitude responsiva ativa, a não ser que saibamos que o locutor, mediante essa oração, 

disse tudo o que queria dizer, que essa oração não é precedida nem seguida de outras 

orações provenientes do mesmo locutor. Mas assim, já não é uma oração e sim um 

enunciado com todos os seus direitos, composto de uma única oração – ele está 

enquadrado e delimitado pela alternância dos sujeitos, sendo o reflexo imediato da 

realidade (situação) transverbal. Tal enunciado pode receber uma resposta 

(BAKHTIN, 1992, p.306) 

 

A comunicação humana, de acordo com o autor, não se realiza através de palavras ou 

orações, mas de enunciados, cujas fronteiras são determinadas pela alternância dos sujeitos 

falantes. “O discurso se molda sempre à forma do enunciado que pertence a um sujeito falante 

e não pode existir fora dessa forma” (BAKHTIN, 1992, p.293). 

A língua, devido a sua dinamicidade, exige de seus usuários habilidades que os 

capacitem a elaborar e reelaborar seus enunciados para atingir seus propósitos interacionais.  

Essa necessidade os leva, assim, a rever, constantemente, o uso que fazem da língua para 

adaptá-la aos inúmeros contextos a que se inserem.  

Conforme Bakhtin (1992), em qualquer enunciado, sentimos o intuito discursivo do 

locutor que determina o todo do enunciado, sua amplitude, suas fronteiras. Tal intuito 
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determina a escolha da forma do gênero em que o enunciado será estruturado. O intuito, 

elemento subjetivo do diálogo, entra em combinação com o objeto do sentido, objetivo, para 

formar uma unidade indissolúvel, que ele limita, vinculada à situação concreta da 

comunicação verbal, marcada pelas circunstâncias individuais, pelos parceiros 

individualizados e seus enunciados anteriores.      

Os enunciados, de acordo com Bakhtin (1992, p.279), “refletem as condições 

específicas e as finalidades de cada uma das esferas da atividade humana, não só pelo 

conteúdo temático e por seu estilo verbal como também por sua construção composicional”.  

São denominados gêneros do discurso, conforme Bakhtin (1992), quando se estabilizam e 

refletem características específicas e finalidades de determinada esfera da sociedade. Todo 

enunciado, analisado isoladamente, é individual, pois apresenta características peculiares a 

cada ser humano, o que o torna único, porém essas características se fundem, 

indissoluvelmente, no todo que o constitui, refletindo, dessa forma, marcas específicas das 

diferentes esferas de comunicação em que se inserem e das quais são parte integrante.  

A variedade dos gêneros do discurso é tão heterogênea quanto as finalidades a que se 

destinam. “Cada esfera da atividade humana comporta um repertório de gêneros do discurso 

que vai diferenciando-se e ampliando-se à medida que a própria esfera desenvolve-se e fica 

mais complexa” (BAKHTIN, 1992, p.279). São os elementos constitutivos dos enunciados: o 

conteúdo temático, estilo e construção composicional que, de acordo com a necessidade e a 

especificidade de determinada esfera da comunicação, determinam a pluralidade dos gêneros 

do discurso. Ao definir o gênero, o autor considera os inúmeros contextos sociais de que 

fazem parte os interlocutores. 

 

Todo enunciado – desde a breve réplica (monolexemática) até o romance ou tratado 

científico – comporta um começo absoluto e um fim absoluto: antes de seu início, há 

os enunciados dos outros, depois de seu fim, há os enunciados-respostas dos outros 

(ainda que seja como uma compreensão responsiva ativa muda ou como um ato-

resposta baseado em determinada compreensão). O locutor termina seu enunciado 

para passar a palavra ao outro ou para dar lugar à compreensão responsiva ativa do 

outro. O enunciado não é uma unidade convencional, mas uma unidade real, 

estritamente delimitada pela alternância dos sujeitos falantes, e que termina por uma 

transferência da palavra ao outro, por algo como um mudo “dixi” percebido pelo 

ouvinte, como sinal de que o locutor terminou (BAKHTIN, 1992, p.294) 

 

 De acordo com Bakhtin (1992), a diversidade dos gêneros do discurso poderia levar   

a pensar que seria impossível estabelecer um terreno comum para estudá-los, pois não seria 

possível enquadrar, num mesmo campo de estudo, fenômenos tão díspares como a réplica 

cotidiana, que pode reduzir-se a uma única palavra, e o romance, que pode ser dividido em 

várias partes. Isso justificaria, segundo ele, a dedicação ao estudo dos gêneros literários, vistos 
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sempre pelo ângulo artístico-literário de sua especificidade, das distinções intergenéricas, e 

não enquanto tipos particulares de enunciados que se diferenciam de outros tipos de 

enunciados. Percebe-se aí, certa crítica do autor quando afirma que o problema da linguística 

geral, colocado pelo enunciado, e também pelos diferentes tipos de enunciados, quase nunca 

foi levado em conta, uma vez que se dava maior importância à natureza verbal do enunciado, 

a seus princípios constitutivos tais como a relação com o ouvinte e a influência deste sobre o 

enunciado, a conclusão verbal peculiar ao enunciado (diferente da conclusão do pensamento). 

Não haveria, para Bakhtin, razão para minimizar a extrema heterogeneidade dos 

gêneros do discurso e a consequente dificuldade quando se procura definir o caráter genérico 

do enunciado. O que importa, nesse ponto, é considerar a diferença entre um gênero primário 

e um secundário: “Uma concepção clara da natureza do enunciado em geral e dos vários tipos 

de enunciados em particular (primários e secundários), ou seja, dos diversos gêneros do 

discurso, é indispensável para qual for a sua orientação específica” (BAKHTIN, 1992, p.282). 

Bakhtin (1992) diferencia os gêneros do discurso em primários (simples) e 

secundários (complexos). Justifica essa distinção como condição para elucidar a natureza do 

enunciado, pois, segundo ele, é a inter-relação entre os gêneros primários e secundários de um 

lado e o processo histórico de formação dos gêneros secundários de outro, que esclarecem a 

natureza do enunciado e, acima de tudo, o difícil problema da correlação entre língua, 

ideologias e visões de mundo.  Os gêneros secundários do discurso são mais comuns em 

circunstâncias de comunicação cultural mais complexas e relativamente mais evoluídas, 

principalmente escrita, já os gêneros primários são mais simples, dizem respeito a enunciados 

mais espontâneos, como a carta, a réplica do diálogo cotidiano, entre outros.  

Para Bakhtin (1992), em qualquer trabalho de pesquisa, cujo objeto seja materiais 

linguísticos concretos, os enunciados se relacionam, necessariamente, com as diferentes 

esferas da atividade humana e da comunicação. Assim, compreender claramente a natureza 

dos diversos gêneros do discurso é indispensável para diferentes estudos, seja qual for a 

finalidade que se pretende, independentemente da orientação. Ainda, de acordo com Bakhtin 

(1992, p.282): “Ignorar a natureza do enunciado e as particularidades do gênero que assinalam 

a variedade do discurso em qualquer área do estudo linguístico leva ao formalismo e à 

abstração, desvirtua a historicidade do estudo e enfraquece o vínculo existente entre a língua e 

a vida”.   

A partir da perspectiva bakhtiniana, entendemos que um determinado enunciado será 

considerado um gênero do discurso se atender às especificidades comunicativas de dada 

esfera da comunicação em que está inserido e refletir as necessidades dessa comunidade, 
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sendo essa a condição de estabilidade, o que permite que seja considerado um gênero do 

discurso.  

Além disso, todo enunciado é direcionado a outrem e dele cobra uma atitude 

responsiva ao estabelecer um possível vínculo com esse que, por sua vez, é intimado a 

participar desse processo, constituindo, assim, o dialogismo de que fala Bakhtin. Nesse 

sentido,  ele acrescenta: 

 

[...] o próprio locutor como tal é, em certo grau, um respondente, pois não é o 

primeiro locutor, que rompe pela primeira vez o eterno silêncio de um mundo mudo, 

e pressupõe não só a existência dos enunciados anteriores – emanentes dele mesmo 

ou do outro – aos quais seu próprio enunciado está vinculado por algum tipo de 

relação (fundamenta-se neles, polemiza com eles), pura e simplesmente ele  já os 

supõe conhecidos dos ouvinte. Cada enunciado é um elo da cadeia muito complexa 

de outros enunciados (BAKHTIN , 1992, p.291). 

 

 Todo enunciado, portanto, constrói-se no âmbito das relações sociais, na 

dependência de outros discursos partilhados; é uma manifestação da língua, de natureza 

individual, possui, por isso, um estilo peculiar a cada indivíduo, característica que o torna 

único, não se realiza, porém, individualmente.   

 

 

2.2.2 - Gênero textual - elemento sociointerativo   

 

 

 Bazerman (2006), linguista americano, apresenta em seu livro, Gêneros textuais, 

tipificação e interação uma abordagem sociointerativa do gênero, suas considerações a 

respeito do gênero. Para o autor, o gênero parte não só da interação vinculada ao aspecto 

histórico e cultural da linguagem como também da relação que se estabelece no uso em 

diferentes circunstâncias na sociedade. 

Em suas reflexões a respeito do gênero, Bazerman (2006) demonstra uma maior 

preocupação com questões relacionadas à escrita em que analisa o funcionamento e o reflexo 

da língua na sociedade. A linguagem, segundo ele, seria responsável pela organização das 

ações diárias. Na apropriação e uso de textos o indivíduo constrói significados e fatos sociais 

em um processo interativo, adaptado a um sistema de atividades sociais inerentes aos 

integrantes de determinado grupo social. Assim, “Cada texto bem sucedido cria para seus 
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leitores um fato social. Os fatos sociais14 consistem em ações sociais significativas realizadas 

pela linguagem, ou atos de fala15.” (BAZERMAN, 2006, p.22).   

Os textos usuais, adaptados a situações específicas de comunicação, tendem a 

estabelecerem-se como padrões comunicativos, uma vez que atingem os propósitos 

comunicativos de seus enunciadores, por essa razão, configuram-se como gêneros: “Formas 

textuais padronizadas, típicas e, portanto, inteligíveis” (BAZERMAN, 2006, p.22). Devido à 

padronização e à tipificicidade, as formas textuais, além de permitirem a interação nas mais 

variadas circunstâncias da atividade humana,  também propiciam a criação de outros padrões, 

motivados por novas circunstâncias em situações que exigem estratégias outras que não as já 

partilhadas. 

Ainda, de acordo com Bazerman, como os gêneros comumente utilizados nem 

sempre são suficientes para atender a todas as especificidades de dada área da atuação 

humana, esses se transmutam para adaptarem-se a novos usos. Isso não significa a exclusão 

dos gêneros já existentes. Dado gênero pode continuar adequado para atingir certo fim já 

consagrado pelo uso como também servir como inspiração para a criação de outro, visto que 

os gêneros, em geral, são extensões de outros pré-existentes.  

Esse processo de criação de novos gêneros é inevitável e deve-se ao dinamismo da 

linguagem, motivado tanto pela facilidade com que se ampliam as formas de interação quanto 

pelas novas necessidades comunicativas decorrentes também dos avanços da tecnologia, que 

permitem que cada vez mais se ampliem as áreas de atuação da atividade humana. Conforme 

Bazerman (2006, p.29): “Tais padrões se reforçam mutuamente. As formas de comunicação 

reconhecíveis e autorreforçadoras emergem como gêneros”. Ou seja, o processo de criação de 

gêneros textuais é contínuo e progressivo. 

A adequação do texto à situação comunicativa determinaria, a partir de padrões pré-

estabelecidos e aceitos socialmente, as escolhas mais adequadas para desempenhar 

determinada função pré-estabelecida, relacionada à dada situação, tipificando certas formas 

textuais. “Juntos, os vários tipos de textos se acomodam em conjuntos de gêneros dentro de 

sistemas de gêneros, os quais fazem parte dos sistemas de atividades humanas.” 

(BAZERMAN, 2006, p.22).  

                                                           
14

  Em outra passagem, Bazerman (2006, p.23) define fatos sociais como “coisas que as pessoas acreditam que 

sejam verdadeiras e, assim, afetam o mundo como elas definem uma situação. As pessoas então agem como se 

esses fatos fossem verdade”.    
15

  Atos de fala, de acordo com Bazerman (2006), refere-se ao fato de as palavras não apenas significarem, mas 

serem capazes de fazer coisas. Ou seja, toda declaração realiza alguma coisa, mesmo que apenas declare um 

certo estado de coisas como verdadeiro. Cita como exemplo, a declaração de casadas, que recebem duas pessoas. 

Esse enunciado será um ato de fala se dito pela pessoa autorizada para isso.   
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Como exemplo, o pesquisador retrata uma situação comum a uma universidade, cujo 

programa de disciplinas se organiza numa série de gêneros, ou seja, em um conjunto de 

gêneros que atende às especificidades daquela instituição, definidos por programas de 

disciplinas, tais como: planos de aula, fichas de tarefas, leituras recomendadas. A opção por 

um ou outro gênero, ou mesmo por um conjunto de gêneros estaria, assim, condicionada aos 

objetivos que se quer alcançar em circunstâncias específicas, em dada atividade social.  

Partindo dos estudos de Freedman e Medway (1994) e de Russell, (1977 a, b), 

Bazerman (2006, p.66) destaca, ainda, que “os gêneros são sempre refeitos pela ação nova de 

cada indivíduo e que os espaços discursivos dentro de gêneros reconhecidos criam espaços de 

oportunidade para a enunciação individual dentro de atividades e relações sociais ordenadas”. 

A ideia de definir gêneros como apenas um conjunto de traços textuais, de acordo 

com Bazerman (2006) ignoraria o desempenho pessoal na construção dos sentidos, 

desconsideraria as diferenças de percepção e a criatividade necessária para satisfazer novas 

circunstâncias de uso e compreensão da linguagem, bem como o modo de compreender a 

mudança do gênero com as transformações e adequações das atividades humanas com o 

passar do tempo. “A criação de cada autor de um texto num gênero identificável é tão 

individual em suas características que o gênero parece não fornecer meios fixos e adequados 

para descrever a realização individual de cada texto sem empobrecimento” (BAZERMAN, 

2006, p.48-9).  

 Ressalta, ainda, que as características individuais, recursos especiais e pessoais 

fazem parte na formação de um gênero. Identificar e classificar um gênero a partir de suas 

características próprias é difícil, ou mesmo impossível, devido à diversidade dos gêneros, pois 

esses se adaptam ao conhecimento comum, às situações de interação, ao momento histórico e 

cultural etc. “Os gêneros são tão-somente os tipos que as pessoas reconhecem como sendo 

usados por elas próprias e pelos outros [...] são o que nós acreditamos que eles sejam” 

(BAZERMAN, 2006, p.31).  O autor destaca também que, apesar de todo o seu esforço em 

transcender os gêneros, não foi possível chegar a taxonomias estáveis ou definições de 

qualquer gênero que satisfaça a todos, até mesmo porque taxonomias reforçariam padrões 

críticos e são associadas sempre ao formalismo redutor.   

Para compreendermos um gênero, segundo ele, devemos levar em consideração 

alguns aspectos: 

 

Podemos chegar a uma compreensão mais profunda de gêneros se os 

compreendermos como fenômenos de reconhecimento psicossocial (grifo do autor) 

que são parte do processo das atividades socialmente organizadas. Gêneros são tão-

somente o que os tipos que as pessoas reconhecem como sendo usados por elas 
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próprias e pelos outros. Gêneros são o que nós acreditamos que eles sejam. Isto é, 

são fatos sociais sobre os tipos de atos de fala que as pessoas podem realizar e sobre 

os modos como elas os realizam. Gêneros emergem nos processos sociais em que as 

pessoas tentam compreender umas às outras suficientemente bem para coordenar 

atividades e compartilhar significados com vistas a seus propósitos práticos 
(BAZERMAN, 2006, p.31). 

 

A tentativa de caracterização de determinado gênero, para Bazerman (2006, p. 31), 

está condicionada à sua relação sócio-histórica, pois “O conhecimento comum muda com o 

tempo, assim como mudam os gêneros e as situações”. Foi esse motivo, segundo ele, que 

levou vários teóricos tais como: Colie (1973), Cohen (1986) e Todorov (1990) a enfatizarem 

“uma explicação sócio-histórica do gênero como uma série de categorias culturalmente 

salientes e sempre em mudança, que se adaptam aos espaços da atividade literária em 

qualquer época e lugar” (BAZERMAN, 2006, p.49).  Os gêneros seriam, assim, reconhecíveis 

a partir do contexto sociointerativo e histórico de realização, adaptáveis à situação 

comunicativa em que se inserem. “Os gêneros são o que as pessoas reconhecem como gêneros 

em qualquer momento do tempo” (BAZERMAN, 2006, p.49).  

Os estudos da Renascença, de acordo com Colie (1973), citada por Bazerman (2006), 

foram um dos primeiros lugares de historicização de gênero em que as práticas literárias do 

período foram enquadradas e regularizadas dentro de categorias distintas. Ao citar essa 

passagem, Bazerman (2006) exemplifica o caráter sócio-histórico cultural do gênero, cuja 

estabilidade estaria vinculada à criação de fatos sociais, atualizados em situações de uso, com 

fins específicos, condicionados pelo contexto sócio-histórico-cultural, refletindo, assim, traços 

de determinados sistemas de atividades comunicativas em diferentes épocas.  

 

Os gêneros nos ajudam a navegar dentro dos complexos mundos da comunicação 

escrita e da atividade simbólica, porque, ao reconhecer uma espécie de texto, 

reconhecemos muitas coisas sobre a situação social e institucional, as atividades 

propostas, os papéis disponíveis ao escritor e ao leitor, os motivos, as ideias, a 

ideologia e o conteúdo esperado do documento e o lugar onde tudo isso pode caber 

em nossa vida. (BAZERMAN, 2006, p.84) 
 

 Assim, na perspectiva de Bazerman (2006), ao se tentar definir os gêneros, deve-se 

considerar algumas características próprias à língua, tais como: a sua natureza sociointerativa, 

histórica, cultural e dinâmica, a sua adequação às diferentes situações comunicativas, em que 

se consideram: percepções individuais na construção de sentidos; o objetivo que se quer 

alcançar, considerando-se as expectativas dos envolvidos nesse processo; o conhecimento de 

mundo partilhado pelos indivíduos, que reconhecem no gênero características específicas, 
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tipificadas, adequadas a determinado uso, pois atendem às necessidades daquela área de 

atuação humana.  

A partir dessas considerações a respeito dos estudos de Bazerman (2006), 

concluímos que a opção por determinado gênero, em qualquer situação de comunicação, não é 

aleatória.  Essa escolha, se é que podemos chamar assim, segue padrões pré-determinados e 

rígidos, condicionados a diversos fatores. Tais como: o propósito enunciativo de quem 

enuncia que, por sua vez, na tentativa de atingir seu objetivo, precisará considerar todas as 

circunstâncias envolvidas na situação comunicativa, tais como: o conhecimento de mundo 

comum a si e ao seu interlocutor; as suas expectativas e as do outro com quem procura 

interagir;  a adequação do seu enunciado ao contexto situacional em questão, entre outros. 

  Nesse processo de escolha por determinado gênero, o locutor inter-relaciona seu 

texto a outros, também comuns àquele sistema de atividades humanas, que por sua vez, fazem 

parte de um sistema que envolve esferas mais amplas da atividade social, sendo essas, em 

princípio, as condições para que construam o sentido almejado em dada situação 

comunicativa.  

 Como podemos perceber, são várias as implicações no processo de elaboração de 

um gênero textual, o que poderia nos levar a pensar que essa é uma atividade difícil, no 

entanto, esse processo é simples, quase inconsciente, visto que os gêneros são apreendidos 

gradativamente na prática do dia a dia, a partir das experiências vividas e vivenciadas nas 

inúmeras atividades sociais de que fazemos parte desde o primeiro contato com outro ser 

humano.   

  

 

2.2.3 Gênero - interacionismo sociodiscursivo  

 

 

 Bronckart (1999), ao tratar dos estudos a respeito do texto, aborda a linguagem em 

suas dimensões discursivas e/ou textuais. Justifica seu posicionamento, pois adere a uma 

psicologia interacionista social, a que chama de interacionismo sociodiscursivo. O 

interacionismo social procura analisar a conduta do ser humano como resultado de um 

processo histórico de socialização. Conforme o autor, foi no curso da evolução que, 

progressivamente, o ser humano desenvolveu formas de interação semiótica decorrentes não 

só da necessidade de sobrevivência mas também como resultado  do desenvolvimento de sua 
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consciência, tornando-os capazes para colaborar com os outros na organização social.  Para o 

autor:  

 

Os textos e/ou discursos são as únicas manifestações empiricamente observáveis das 

ações de linguagem humanas (a língua é um construto; as frases e os morfemas são 

apenas „recortes abstratos‟) e, de outro lado, é no nível dessas unidades globais que 

se manifestam, de forma mais nítida, as relações de interdependência entre as 

produções de linguagem e seu contexto acional e social (BRONKCART, 1999, 

p.14). 

 

De acordo com Bronckart (1999), há uma relação de interdependência entre as 

produções de linguagem e o contexto social, ou seja, a linguagem não só refletiria as ações 

humanas como também as organizaria e as condicionaria. Para tratar da abordagem 

interacionista, Bronckart (1999) se fundamenta em vários pesquisadores, tais como: Vion 

(1992), cujos trabalhos são centrados nas interações verbais; na análise dos gêneros e tipos 

textuais proposta por Bakhtin (1978; 1984); na análise das formações sociais16 elaboradas por 

Foucault (1969), proposições que expandem a concepção das interações entre formas de vida 

e jogos de linguagem desenvolvida segundo Wittgenstein (1961; 1975); e, ainda, em seus 

estudos anteriores, Bronckart (1977, 1987, 1994), em que defende uma abordagem 

interacionista que deve apoiar-se na análise saussureana do arbitrário radical do signo (1916), 

que constitui uma contribuição teórica essencial para a compreensão do estatuto das relações 

de interdependência entre a linguagem, as línguas e o pensamento.  

Quanto aos processos de construção psicológica, nessa perspectiva, o interacionismo 

desenvolve uma releitura crítica da obra de Piaget e de Wygotsky, que constitui o fundamento 

mais radical do interacionismo em psicologia. 

Conforme Bronckart (1999, p.31), “a espécie humana se caracteriza pela extrema 

diversidade e pela complexidade de suas formas de organização e de suas formas de 

atividade”. Sua evolução está indissoluvelmente relacionada à linguagem, que por sua vez, 

confere às organizações e atividades humanas uma dimensão particular, o que justifica que 

sejam chamadas de sociais. A língua, de acordo com o autor, mesmo que assegure a 

intercompreensão, não pode ser considerada como uma entidade única e homogênea. A língua 

como afirma Bronckart (1999, p.37), apoiado no trabalho de Berrendonner et. al.(1983), 

“apresenta-se como um conjunto de subsistemas encaixados, movediços e permeáveis, que 

são apenas apreensões estruturais abstratas das modalidades de funcionamento dos diferentes 

gêneros de textos, únicas realidades empiricamente atestáveis das línguas”. 

                                                           
16

 Formações sociais, conforme Bronckart (1999, p.31) referem-se às ações comuns aos indivíduos de 

determinados grupos. Essas ações por serem organizadas no coletivo refletiriam o social.   
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Quanto à definição de gênero textual, o autor esclarece que os textos são produtos da 

atividade humana e, como tais, estão articulados às necessidades, aos interesses e às 

condições de funcionamento das formações sociais no seio das quais são produzidos. Isso 

justificaria, segundo ele, a diversidade de modos de fazer textos, pois os contextos sociais são 

inúmeros, as atividades humanas tão diversas quanto as suas necessidades de interação, o que 

motivou a emergência de diferentes espécies de texto: “conjunto de textos que apresentem 

características comuns” (BRONKCART, 1999, p.72).  

A diversidade de espécies de texto, segundo Bronckart (1999), levou inúmeros 

estudiosos, desde a Antiguidade grega até os pesquisadores atuais a preocuparem-se em 

delimitar e nomear esse objeto de estudo. A classificação como gênero de texto ou gênero de 

discurso se aplicava apenas aos textos com valor social ou literário reconhecido. Entretanto, a 

partir dos estudos de Bakhtin, essa noção tem se estendido e está, progressivamente, sendo 

aplicada ao conjunto das produções verbais organizadas. Isso justificaria, para Bronckart 

(1999), a designação de gênero textual a qualquer espécie de texto.  

De acordo com Bronckart (1999, p.75), a multiplicidade dos gêneros se deve à 

relação de interdependência com as atividades humanas. Os gêneros são em número infinito, 

mesmo quando os exemplares concretos de texto pertencem a um mesmo gênero e são 

compostos por tipos de discursos idênticos, eles ainda podem se diferenciar em numerosos 

aspectos. Cada texto particular apresenta características individuais e constitui, por isso, um 

objeto sempre único. 

Para o autor (1999), apesar de a designação gênero de texto ser hoje aceita e utilizada 

para designar todo exemplar de texto, os gêneros continuam sendo entidades profundamente 

vagas. Não há um modelo de referência estabilizado e coerente que permita classificar um 

texto como pertencente a determinado gênero. As múltiplas classificações existentes, segundo 

Bronckart (1999), são divergentes e parciais. O critério mais objetivo, que poderia ser 

utilizado para identificar e classificar os gêneros, é o das unidades e das regras linguísticas 

específicas que mobilizam. Porém, nem mesmo esse critério seria possível, visto que um texto 

é composto por diversos segmentos distintos. Em quaisquer que sejam os gêneros em que os 

segmentos de relato de acontecimentos vividos, de narração, de diálogo se inscrevem, esses 

apresentarão semelhanças linguísticas identificáveis que permitem classificá-los com base em 

suas propriedades linguísticas e não nos gêneros nos quais se inscrevem. 

Na tentativa de definir os gêneros do discurso, conforme esse estudioso, devem ser 

considerados alguns critérios, tais como os que se referem ao tipo de atividade humana 
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implicada, ao efeito comunicativo almejado, ao tamanho ou à natureza do suporte utilizado, 

ao conteúdo temático abordado, entre outros critérios.  

No entanto, mesmo que se considerem todos esses critérios, conforme o autor, a 

grande diversidade dos gêneros textuais impediria a padronização, o que torna difícil ou 

mesmo impossível classificá-los segundo padrões pré-estabelecidos. Os gêneros textuais, 

mesmo diferenciáveis intuitivamente, não podem nunca ser objeto de uma classificação 

racional, estável e definitiva, já que os parâmetros que podem servir como critérios de 

classificação (finalidade humana geral, questão social específica, conteúdo temático, 

processos cognitivos mobilizados, suporte etc.) são, ao mesmo tempo, pouco delimitáveis e 

estão em constante interação.                                                    

Nesse sentido, Bronckart (1999) destaca que, no nível de um agente particular, a 

produção de um novo texto empírico deve ser concebida como o resultado de uma colocação 

em interface das representações construídas pelo agente sobre sua situação de ação (sobre os 

motivos, intenções, conteúdo temático a transmitir etc.) e das suas representações sobre os 

gêneros de textos indexados disponíveis no intertexto. Nessa visão, segundo o autor, todo 

novo texto empírico é necessariamente construído com base no modelo de um gênero, isto é, 

pertence a um gênero. 

Assim, os gêneros, para Bronckart (1999), constituem ações de linguagem que 

exigem do enunciador competência para escolher o gênero mais adequado a ser utilizado, 

mediante a enorme variedade disponível. A escolha, porém não é aleatória, está inter-

relacionada ao tipo de atividade humana implicada e ao efeito comunicativo almejado.   Essas 

considerações não serão possíveis se o locutor não estiver inserido ao contexto sociointerativo 

em que se realiza a enunciação, pois a linguagem está intrinsecamente relacionada às 

atividades humanas. 

 

 

2.2.4  Gênero textual  - funcionalidade da língua  

 

 

O estudo dos gêneros textuais, conforme Marcuschi (2005), é uma fértil área 

interdisciplinar, cuja atenção especial é para o funcionamento da língua e para as atividades 

culturais e sociais.  Os gêneros, de acordo com o linguista, são formações interativas, 

multimodalizadas e flexíveis de organização social e de produção de sentidos. Entidades 

poderosas, que na produção textual, condicionam-nos a escolhas que não podem ser 
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totalmente livres ou aleatórias, seja sob o ponto de vista do léxico, grau de formalidade ou 

natureza dos temas. Se por um lado, os gêneros impõem-nos restrições, por outro, convidam-

nos a escolhas, criatividade, estilos e variação.  

Os gêneros são tão variáveis e flexíveis como a linguagem, razão pela qual se 

adaptam, renovam-se e multiplicam-se. Isso é o que justificaria, conforme Marcuschi, a 

tendência em observá-los pelo seu lado dinâmico, processual, social, interativo e cognitivo, 

evitando-se a classificação e a postura estrutural.   Por serem entidades dinâmicas, não devem 

jamais ser vistos como modelos estanques nem como estruturas rígidas, mas como formas 

culturais e cognitivas de ação social corporificada de modo particular na linguagem, visto que 

são ações sociais tipificadas. 

De acordo com Marcuschi (2005), todas as nossas manifestações verbais mediante a 

língua se realizam por meio de textos, vistos como enunciados no plano das ações situadas e 

históricas e não como elementos linguísticos isolados. Os gêneros se correlacionam às 

atividades humanas em todas as esferas e, em muitos casos, admitem marcas de autoria e 

estilo próprio em graus variáveis. Em alguns casos, são mais rígidos na forma e em outros na 

função. É a necessidade, aliada à variedade das atividades desenvolvidas, muitas vezes 

impulsionada pelas novas tecnologias, segundo Marcuschi (2008), que estimula a proliferação 

dos novos gêneros, adaptáveis a cada nova situação em que um gênero já instituído não dá 

conta da informatividade necessária, formando, assim, um novo gênero. 

Para Marcuschi (2008), os gêneros textuais são formas textuais escritas ou orais, 

estáveis, que encontramos em nossa vida diária e que apresentam padrões sociocomunicativos 

característicos, definido por composições funcionais, objetivos enunciativos e estilos 

concretamente realizados na integração de forças históricas, sociais, institucionais e técnicas. 

Toda a manifestação verbal, conforme Marcuschi (2008), realiza-se por meio de 

textos em algum gênero. É o gênero que permite a comunicação verbal, é isso que justificaria 

a centralidade no trato sociointerativo da produção linguística. Dominar um gênero significa 

dominar uma forma de realizar linguisticamente objetivos específicos em situações 

particulares, o que permite dizer que os gêneros textuais operam, em certos contextos, como 

formas de legitimação discursiva, já que se situam numa relação sócio-histórica com fontes de 

produção que lhes dão sustentação, além, é claro, da justificativa individual. 

Marcuschi (2008) justifica a sua posição teórica de que só é possível tratar de gênero 

textual a partir de sua interdependência à realidade social na relação com a atividade humana, 

a partir de Bakhtin (1979) para quem todas as atividades humanas estão relacionadas ao uso 

da língua, que se efetiva através de enunciados (orais ou escritos) concretos e únicos que 
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emanam dos integrantes de uma ou de outra esfera da atividade humana. Os gêneros são 

entidades dinâmicas, não devem ser vistos como modelos estanques, nem como estruturas 

rígidas, mas como formas culturais e cognitivas de ação social corporificadas de modo 

particular na linguagem. Os gêneros, entretanto, têm identidade e, na produção textual, 

condicionam as escolhas do falante sob o ponto de vista do léxico, grau de formalidade ou 

natureza dos temas.  

 

 

2.2.5 Perspectivas teóricas: uma possível correlação  

 

 

Como é possível constatar, a partir da perspectiva teórica desses diferentes autores, 

são várias as similaridades entre elas, ou porque o autor citado se fundamenta nos estudos  

bakhtinianos  a respeito do texto,  ou porque, mesmo não fazendo referência a Bakhtin, seus 

pontos de vista  apresentam  convergências, o que, de certa maneira, permite a inter-relação 

entre essas perspectivas teóricas.     

O gênero textual é visto, de maneira geral, como forma tipificada, padronizada, 

relativamente estável, inserida na sociedade e dependente de um contexto social que, de certa 

maneira, condiciona-o e adapta-o às suas necessidades.   Essa é a condição primeira para que 

o gênero se constitua como um padrão sociocomunicativo: atender as mais variadas e 

inúmeras especificidades dos mais diferentes e heterogêneos grupos sociais. A escolha do 

gênero estaria condicionada sempre ao objetivo pretendido pelo enunciador em dada situação 

comunicativa.   Os gêneros textuais, devido a sua natureza sociointerativa, histórica, cultural e 

dinâmica, adaptam-se a todas as situações comunicativas, desde o mais simples diálogo 

cotidiano às mais complexas e formais atividades sociais.  

A inter-relação necessária com outros textos e a contextualização à situação 

comunicativa são condições essenciais à construção do sentido em todo e qualquer texto.      

Para Bakhtin (1992) todo texto reflete o eco de outros tantos textos. O locutor, de acordo com 

Bakhtin, expressa em seu enunciado a sua própria voz e a voz de outros, em que interatuam 

seus próprios enunciados ditos anteriormente e também os enunciados do outro, com os quais 

pressupõe certa relação no momento da interação. A partir desse dialogismo, o locutor 

manifesta seu ponto de vista, fundamentado também em supostos conhecimentos de seu 

interlocutor. Segundo Bakhtin: 
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O próprio locutor como tal é, em certo grau, um respondente (grifo do autor), pois 

não é o primeiro locutor, que rompe pela primeira vez o eterno silêncio de um 

mundo mudo, e pressupõe não só a existência dos enunciados anteriores – 

emanentes dele mesmo ou do outro – aos quais seu próprio enunciado está vinculado 

por algum tipo de relação (fundamenta-se neles, polemiza com eles), pura e 

simplesmente ele já os supõe conhecidos do ouvinte. Cada enunciado é um elo da 

cadeia muito complexa de outros enunciados (BAKHTIN, 1992, p.291). 

  

 Para Bronckart (1999), os signos apresentam um significado reconhecível devido à 

estabilização de um sentido comum construído no coletivo a partir do uso em processos 

interativos, o que justifica terem um significado partilhado, sendo essa a condição que permite 

a interação, assim: 

 

É só sob o efeito da confrontação do valor ilocutório das produções dos interactantes 

que se estabilizam progressivamente os signos, como formas compartilhadas (ou 

convencionais) de correspondência entre representações sonoras e representações de 

entidades do mundo. Cada signo veiculando, desse modo, um determinado 

significado (conjunto de representações particulares compreendidas em um 

significante coletivo)... ( BRONCKART, 1999, p.35).  

 

Para Bazerman (2006), a intertextualidade criaria uma compreensão compartilhada 

entre os enunciados anteriores e os atuais, garantindo que o interlocutor não só compreenda os 

gêneros em dada situação específica de uso como também lhe daria suporte para utilizá-los 

em novas situações. Assim, novos gêneros se encaixariam a atividades sociais estruturadas, 

devido a novas necessidades, dependentes, no entanto, de outros textos anteriores tanto para a 

nova estruturação quanto para a construção de significados comuns à referida área de 

atividade social, ou seja, a constituição do sentido dependeria assim de conhecimentos 

comuns aos participantes desse evento. “A sociabilidade de textos é frequentemente uma 

questão da compreensão social implícita, encaixada em nosso reconhecimento de gêneros que 

formam a atividade comunicativa [...]”, (BAZERMAN, 2006, p.99). A escolha de 

determinados gêneros atenderia a padrões comunicativos pré-estabelecidos, estaria, por esse 

motivo, diretamente relacionada aos fatos sociais inerentes à situação que se apresenta.  Fatos 

esses que já fariam parte do conhecimento adquirido pelos interlocutores, através das 

inúmeras experiências sociais. 

 

A intertextualidade frequentemente procura criar uma compreensão compartilhada 

sobre o que foi dito anteriormente e a situação atual como se apresenta. Isto é, as 

referencias intertextuais tentam estabelecer os fatos sociais sobre os quais o escritor 

tenta fazer uma nova afirmação (BAZERMAN, 2006, p.25). 
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Outro aspecto comum à obra dos referidos autores é a relação de interdependência 

que estabelecem entre os gêneros textuais e as necessidades comunicativas das diferentes 

áreas da atuação humana. De acordo com Bakhtin (1992, p. 283-84),  

 

[...] cada esfera conhece seus gêneros, apropriados a sua especificidade, aos quais 

correspondem determinados estilos. Uma dada função e dadas condições, 

específicas para cada uma das esferas da comunicação verbal, geram um dado 

gênero, ou seja, um dado enunciado, relativamente estável, do ponto de vista 

temático, composicional e estilístico.  

 

 

Para Bazerman (2006), a compreensão dos gêneros estaria condicionada a atividades 

socialmente organizadas. Já para Bronckart, há uma interdependência entre o gênero textual e 

o contexto sociointerativo no qual a enunciação é realizada, pois a linguagem, de acordo com 

ele, está intrinsecamente relacionada às atividades humanas. Marcuschi (2005) fundamentado 

em Bakhtin (1979, p. 279), defende que só é possível tratar de gênero textual se considerar a 

sua interdependência à realidade social na relação com as atividades humanas. 

Acrescenta-se, ainda, a consideração à expectativa do locutor em relação à atitude 

advinda do interlocutor como resposta ao seu enunciado, ou seja, ao enunciar, o locutor espera 

uma atitude-resposta do interlocutor, pois cria uma expectativa em relação ao entendimento 

que seu interlocutor poderá ter em relação ao que foi dito. A resposta do interlocutor, embora, 

muitas vezes previsível do ponto de vista do locutor, pode gerar situações inesperadas, as 

quais, ambos, locutor e interlocutor, precisarão adequar-se para que a interação ocorra. É a 

atitude responsiva ativa de que fala Bakhtin (1992, p. 290-91):   

 
Toda compreensão é prenhe de resposta e, de uma forma ou de outra, forçosamente 

a produz: o ouvinte torna-se o locutor [...].  

[...] o locutor postula esta compreensão responsiva ativa: o que ele espera, não é uma 

compreensão passiva que, por assim dizer, apenas duplicaria seu pensamento no 

espírito do outro, o que espera é uma concordância, uma adesão, uma objeção, uma 

execução etc.  

 

               Para explicar a relação entre a intenção comunicativa do locutor e a resposta 

possível do interlocutor, Bazerman (2006) se utiliza  da teoria dos atos de fala.              

Bronckart (1999, p.75), diferentemente de Bakhtin (1992), de Bazerman (2006) e de 

Marcuschi (2005) usa a expressão gêneros de texto e não gêneros de discurso. Segundo ele, os 

gêneros, por serem produtos das atividades humanas, são múltiplos, e até mesmo infinitos, já 

os segmentos, discursos que entram na sua composição são em número finito, podendo ser 

identificados, ao menos parcialmente, por suas características linguísticas específicas. Se 
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esses segmentos são em número finito, isso se deve ao fato de atualizarem subconjuntos de 

recursos de uma língua natural, a partir da colocação em forma discursiva por um trabalho 

particular de semiotização.   

Esse fato justificaria, segundo ele, que sejam chamados de discursos. Ou seja, 

discurso seria um segmento de natureza diversa, adaptável, porém a diferentes gêneros, 

podendo desempenhar quaisquer funções comunicativas, desde que adaptado à situação 

comunicativa, decorrente da necessidade de quem enuncia.   

   Bronckart (1999, p.143), após uma breve discussão sobre o trabalho de Bakhtin 

(1978, 1984), destaca que a terminologia deste estudioso é muito flutuante, não só pela 

evolução de sua obra como também por problemas de tradução. De acordo com Bronckart 

(1999, p.143), “os termos enunciado, enunciação e texto concorrem claramente para designar 

a unidade fundamental da análise; os gêneros são mais frequentemente tratados como gêneros 

do discurso, mas às vezes também como gêneros de texto”.   Bronckart ressalta que não adere 

totalmente a essas concepções, apesar disso, propõe um sistema de equivalências 

terminológicas, conforme citação: 

 

As formas e os tipos de interação de linguagem e as condições concretas de sua 

realização podem ser designadas pela expressão mais geral ações de linguagem; os 

gêneros do discurso, gêneros do texto e/ou formas estáveis de enunciados podem ser  

chamados de gêneros de textos; os enunciados, enunciações e/ou textos 

bakhtinianos podem ser chamados de textos, quando se trata de produções verbais 

acabadas, associadas a uma mesma e única ação de linguagem ou de enunciados, 

quando se trata de segmentos de produções verbais do nível da frase 
(BRONCKART, 1999, p.143, grifos do autor). 

 

Em síntese, a partir da inter-relação entre essas diferentes perspectivas teóricas, é 

possível concluir que os gêneros do discurso são formas relativamente padronizadas, visto que 

suprem as necessidades interacionais comunicativas de diferentes grupos sociais, atendendo-

lhes as especificidades próprias e organizando a vida em sociedade; são interdependentes 

entre si, porém constroem seu sentido na intertextualidade e na interdiscursividade, são 

heterogêneos, variáveis e flexíveis como a linguagem. Por estarem condicionados às 

atividades humanas, que são extremamente diversificadas, refletem, necessariamente, essa 

diversidade.  Apesar dessa diversidade e dessa heterogeneidade, os gêneros refletem a 

individualidade e a criatividade daquele que enuncia, pois por serem únicos, permitem uma 

variedade de estilos.  
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2.2.6  Gênero resumo   

 

Compreender plenamente as variáveis que compõem a construção e a circulação dos 

gêneros textuais permite aos indivíduos a participação ativa na sociedade em que vivem a 

partir da integração em um processo cultural. Levar o indivíduo a dominar a língua e dela 

apropriar-se para representar a si mesmo e ao mundo tem sido uma das maiores dificuldades 

da escola hoje. Diversas são as estratégias possíveis na busca pelo desenvolvimento de 

competências que permitam a cada aluno construir discursos significativos pelo uso adequado 

da linguagem às praticas e situações a que se destinam.  

 Dentre as diferentes atividades com as quais se pode estimular a capacidade criativa 

está a retextualização, ou seja, a produção de um novo texto a partir de outro(s).  Esse novo 

texto, para adequar-se a necessidade comunicativa do enunciador, pode enquadrar-se aos mais 

variados gêneros, adaptando-se, assim, a necessidade comunicativa e a intencionalidade que 

justificam a sua elaboração. 

A retextualização exige de seu produtor não apenas a compreensão do texto-fonte, a 

partir do qual estruturará o seu novo texto, mas também algumas competências que lhe 

permitam dominar estratégias cognitivas e interacionais para tornar a atividade decorrente 

desse processo suficientemente precisa e adequada a seu novo propósito.   

Marcuschi (2005, p.59), ao tratar da necessidade de estimular a compreensão de 

textos em âmbito escolar, destaca que a produção de resumos é essencial para a compreensão 

de inúmeros gêneros textuais, pois a elaboração de um resumo exige que seu produtor 

compreenda o texto-fonte. Nessa atividade, será necessária a concisão das principais 

informações do texto-fonte, o que cobrará daquele que o resume a compreensão global.   

A ação de resumir, conforme Matencio (2002), está envolvida na leitura, pois 

somente a partir da leitura é possível distinguir a proposição de mais alto grau de um texto, 

em torno da qual o retextualizador construirá outras proposições que lhe complementarão o 

sentido e permitirão que o texto construa o sentido. 

De acordo com Leite (2006) e Machado et al  (2004), a produção de resumos 

consiste em duas etapas estratégicas que são: a seleção e a construção. Na etapa da seleção, o 

retextualizador seleciona as informações que são, no seu entendimento, as mais relevantes, 

excluindo as demais.  Em torno dessas principais informações, reestrutura o seu novo texto, 

considerando não só o propósito comunicativo almejado como também o contexto de 

produção.  
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Em atividades de produção textual escrita, em geral, o enunciador ao se estabelecer 

como locutor, consequentemente, instituirá, mesmo que não tenha consciência disso, um 

outro como interlocutor.  Porém, diferentemente de um discurso dialogado, no qual o 

interlocutor pode interferir, em que a troca de papéis é possível, na produção textual escrita, 

nem sempre há essa possibilidade, o que cobra daquele que o elabora uma maior preocupação 

com as regras formais que orientam a organização de um texto.   

            

 

2.2.6.1  Retextualização 

 

 

A fala e a escrita, de acordo com Marcuschi (2001), não sustentam uma relação 

dicotômica. Nem mesmo a escrita representa a fala. Exatamente por isso, pelo fato de a fala 

não recobrir a escrita e de a escrita não recobrir a fala, que é possível relacioná-las e compará-

las, mas não em termos de superioridade ou inferioridade. 

Partindo desses pressupostos, Marcuschi (2001) propõe um modelo para analisar o 

grau de consciência dos usuários da língua no que se refere às modalidades falada ou escrita 

da língua, em que se observa a própria atividade de transformação da modalidade oral para a 

escrita ou da modalidade escrita para a falada. Nessa atividade, a que denomina  

retextualização, segundo o autor, esse  processo não é mecânico, já que a passagem de fala 

para escrita não se dá naturalmente no plano dos processos de textualização, nela, são 

envolvidas operações complexas,  que interferem tanto no código como no sentido e 

evidenciam uma série de aspectos da relação oralidade e escrita.   

Inúmeras são as situações em que retextualizamos diariamente. Por exemplo, quando 

lemos uma notícia e a relatamos, oralmente, ou quando assistimos a uma reportagem na 

televisão e, através de um e-mail, relatamos o que vimos para um amigo. Nessa atividade de 

reelaboração, utilizaremos critérios outros, adequados e necessários à nova situação 

comunicativa, seguindo, mesmo que inconscientemente, uma nova estrutura que não a 

primeira, a do texto-base, de onde partimos. É isso que caracteriza a retextualização. 

Marcuschi (2001, p.53) propõe algumas variáveis para a atividade de retextualização:  

a) o propósito ou objetivo da realização – em que o produtor do texto selecionará o 

conteúdo que atenda a seus interesses;  

b) a relação entre o produtor do texto original e o transformador – as transformações 

serão, possivelmente, mais drásticas se o retextualizador for o próprio autor do 

texto-base, pois ele se sentirá autorizado, visto que é o autor do mesmo.  O mesmo 
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não deve acontecer se estiver retextualizando o texto de outrem, pois mudanças 

drásticas poderiam alterar significativamente o texto-fonte;  

c) a relação tipológica entre o gênero textual original e o gênero da retextualização – 

essa mudança exige a observação das marcas próprias do novo gênero;  

d) os processos de formulação típicos de cada modalidade, visto que é necessário 

observar as estratégias textuais de cada modalidade. 

 

Essas estratégias utilizadas nas operações de retextualização da fala para a escrita são 

conscientes. O retextualizador utiliza estratégias de regularização linguística, que são as 

primeiras alterações e têm muito a ver com os fenômenos mais estritamente relacionados à 

denominada norma linguística padrão, entre outras operações que afetam a estrutura 

discursiva como o léxico, o estilo, a ordenação tópica e a argumentatividade, segundo 

Marcuschi (2001, p.55).   

É importante destacar que o trabalho de Marcuschi nessa área tem sido utilizado 

como fundamento para outras pesquisas, cujos estudos se relacionam ao tema da 

retextualização, como Matencio (2002, 2003).  

De acordo com Matencio (2003), atividades de retextualização têm sido práticas 

bastante comuns nas universidades.  Trabalho que, nesse ambiente, deve considerar as 

condições de produção, recepção e circulação do texto-base e da própria retextualização, que 

são determinantes para a construção das referências textuais com as quais os pesquisadores 

(estudantes), através dessas práticas, além de registrarem suas leituras, manifestam a 

compreensão dos conceitos do fazer científico da área em que começam a atuar.  

Matencio (2003, p.4) define retextualização como “a produção de um novo texto a 

partir de um ou mais textos-base”.  De acordo com essa citação, significa dizer que o 

retextualizador apreende as ideias expostas pelo autor do texto e as interpreta, observando 

estratégias linguísticas, textuais e discursivas, identificadas no texto-fonte para então 

reorganizar seu próprio texto, tendo em vista uma nova situação de interação, portanto um 

novo enquadre e um novo quadro de referência, podendo ser em um novo gênero textual. 

Na perspectiva de Matencio (2003), “a referenciação é um processo identificado na 

materialidade textual pela introdução, retomada, remissão e transformação de objetos de 

discurso”.  Segundo ela, é nesse discurso que se manifesta o processo através do qual o sujeito 

constrói esse objeto. Na análise do processo de referenciação, de acordo com Marcuschi 

(2002) apud Matencio (2003), investigam-se as formas de enquadre da realidade, que unem 

dimensão social e individual na materialidade textual que é por natureza multissistêmica, visto 

que o objeto de discurso é resultante tanto da experiência prévia do indivíduo quanto da 

atualidade da interação. 
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O objetivo do sujeito, em uma atividade de retextualização, nesse contexto proposto 

por Matencio, determina um novo propósito comunicativo que não o do autor do texto-base, 

uma vez que o retextualizador estará utilizando-se de passagens da autoria desse texto-fonte, 

como  mais uma das estratégias disponíveis pela linguagem para alcançar o fim desejado. Para 

isso, selecionará fragmentos do texto-fonte que lhe servirão como argumentos comprobatórios 

daquilo que pretende dizer ao criar um novo texto.   A seleção adequada de alguns dados em 

detrimento de outros, considerados inadequados pelo retextualizador, em diferentes textos, 

pressupõem, da parte dele, um saber dizer e um saber fazer, que relaciona, conforme 

Matencio (2002), não só gênero e texto – o fenômeno da intertextualidade – como também a 

relação entre discursos – interdiscursividade.  

Em um estudo sobre memorização, Beaugrande e Dressler (1997) justificam a 

seleção e a consequente prioridade a determinados eventos quando no relato de um fato a 

partir de um trabalho de pesquisa sobre a memória discursiva.   Acreditamos que discutir essa 

abordagem sobre a memória discursiva é relevante para tratar do fenômeno da 

retextualização, o que justifica a inclusão desse assunto neste capítulo teórico.  

 

 

2.2.6.2  A memória discursiva em Beaugrande e Dressler(1997) 

 

 

Em seus estudos sobre a memória discursiva, Beaugrande e Dressler (1997)  

destacam que durante a interação comunicativa se estabelece uma relação muito profunda 

entre o conhecimento presente no texto, os padrões de conhecimento organizativos 

armazenados na memória e a disposição cognitiva de quem processa toda essa informação 

com o objetivo de entendê-la.  Esses pesquisadores chegaram a essas conclusões a partir de 

um estudo sobre as tendências sistemáticas na interação entre conhecimento de mundo 

armazenado na memória e conhecimento presente no texto em um experimento de 

rememoração.  

Na interação entre o conhecimento de mundo armazenado na memória e o 

conhecimento presente no texto, conforme os autores, a tendência é priorizar o acontecimento 

que concorda com os padrões de conhecimento armazenados na memória.   Quando do relato 

de um fato, por exemplo, a prioridade de recordar será por detalhes comuns a outras situações 

já vividas ou vivenciadas no mundo real.  
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Outra condição, também, para que esses acontecimentos sejam priorizados na 

lembrança é a adequação das informações principais dos padrões globais aplicados (marcos, 

esquemas, planos) em situações reais de comunicação. Há uma enorme variedade de textos 

que partilham padrões globais comuns. Associar determinado texto a um padrão conhecido 

tornaria mais fácil lembrar detalhes. Esse fato justificaria, em algumas situações, a possível 

modificação de conhecimentos presentes no texto, para que se enquadre de uma melhor 

maneira aos padrões de conhecimento armazenados na mente, condição que o tornaria menos 

estranho ao mundo discursivo construído.  

É possível, de acordo com os pesquisadores, que os diferentes elementos que 

configuram o conhecimento presente no texto convertam-se em problemas (confusões) se não 

estiverem claramente associados a conhecimentos armazenados na memória. Se esses não 

tiveram qualquer correlação com conhecimentos armazenados poderão ser esquecidos ou 

mesmo referidos de maneira bastante diferenciada daquela apresentada no texto. As adições, 

as modificações e as trocas realizadas mediante a ativação generalizada de inferências fazem-

se indissociavelmente do conhecimento presente no texto.   

O mundo discursivo representaria, assim, a organização integrada dos conceitos e 

relações subjacentes em todos os textos que aparecem na mesma situação discursiva. Esse 

mundo estaria dependente de concessões entre seus interlocutores, na busca pela solução de 

possíveis problemas dissonantes entre seus diferentes modelos de mundo discursivo, 

ampliando o conceito de mundo textual, de acordo com os autores.  

 É comum o mundo real apresentar discrepâncias com respeito ao mundo textual. 

Frequentemente presente nas tendências literárias, o mundo textual não é real em um sentido 

estrito, mas é, ao menos, um exemplo de um ponto de vista da realidade. Nesse sentido, um 

texto pode ser considerado literário à medida que a intenção de oferecer uma leitura 

alternativa do mundo real domina sobre a intenção de relatar fatos.  O mundo real, de acordo 

com Beaugrande e Dressler (1997, p. 253), “não é algo determinado objetivamente, mas o 

produto da cognição, da interação e da negociação social”.   

Na seção seguinte, discutiremos o tipo textual narrativo, uma vez que tanto o texto-

fonte, origem da produção textual que constitui o corpus de nossa pesquisa, como a atividade 

de retextualização, o resumo, são predominantemente narrativos. 
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2.3  TIPOS TEXTUAIS: ESTRUTURAS   TIPIFICADAS   

   

Os tipos textuais dizem respeito à estrutura composicional dos textos, que são a 

narração, a argumentação, a exposição, a descrição e a injunção e compõem  os gêneros do 

discurso, sendo padrões gerais adaptados à função específica que exercem na interação. 

Assim, no relato de determinado fato, o enunciador se utilizará de um texto cuja sequência 

predominante será a narrativa, diferentemente de um texto em que procura defender um 

posicionamento a respeito de dado assunto em que predominará a sequência argumentativa.  

Um texto, em geral, constitui-se de sequências diversas, havendo predomínio de uma delas. 

Nos próximos parágrafos, discutiremos a respeito do texto narrativo, bem como de sua 

estruturação na perspectiva de Todorov (1981), de Adam (2008) e de Bronckart (1999). 

 

 

2.3.1 Origem dos estudos da narrativa 

 

Os primeiros estudos que tratam da narrativa iniciaram a partir da poética de 

Aristóteles, escritos em torno de 335 a. C. Quanto à sua especificidade, as narrativas se 

caracterizam pelo relato de um ou mais fatos, que podem ser imaginários ou não, em geral, 

esse acontecimento é situado em determinado tempo e lugar e envolve uma ou mais 

personagens.   

Conforme Todorov (1981, p.66-7), a narrativa exige o desenvolvimento de uma ação, 

a mudança, a diferença. A mudança constitui, com efeito, um novo elo da narrativa. Cada uma 

das ações isoladas segue a precedente e, na maior parte das vezes, estabelece com ela uma 

relação de causalidade.  As mudanças da narrativa recortam, segundo o autor, o tempo em 

unidades descontínuas; o tempo – pura duração, opõe-se ao tempo dos eventos. Esse modo de 

ver a narrativa como um encadeamento cronológico e por vezes causal de unidades contínuas 

não é novo.    

Ao tratar da reconstrução de um texto narrativo, Todorov (1981, p.95), afirma que 

duas narrativas acerca do mesmo texto nunca serão idênticas.  Essa diversidade, de acordo 

com ele, pode ser explicada pelo fato de essas narrativas descreverem, não o universo do 

próprio livro, mas esse universo transformado, tal como se encontra na psique de cada 

indivíduo. Para esclarecer esse percurso, Todorov apresenta um esquema: 
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Esquema 2 – o percurso da narrativa 

 

 

 

 

 

Fonte: Todorov (1981, p.95) 

 

De acordo com o esquema, é possível perceber o caminho que a narrativa percorre 

desde a sua criação no imaginário do autor até chegar ao leitor.   A subjetividade própria de 

cada um criará outro universo a partir de suas experiências.  

Na reorganização da narrativa, de acordo com Todorov (1981, p.98), “depois de ter 

construído os acontecimentos que compõem uma história, entregamo-nos a um trabalho de 

reinterpretação, que nos permite construir por um lado os caracteres, por outro, o sistema de 

ideias e valores subjacentes ao texto”. A construção dos caracteres das personagens é 

interpretada pelas pistas determinadas pelo autor do texto, já o sistema de valores e ideias 

subjacentes ao texto são resultados dedutivos das experiências em nosso contexto cultural.  

           

 

2.3.2  As sequências textuais  

  

 

Em relação às sequências textuais, Adam (2008) as define como: 

 

[...] unidades textuais complexas, compostas de um número limitado de conjuntos de 

proposições-enunciados
17

: as macroproposições”. A macroprosição e uma espécie de 

período cuja propriedade principal é a de ser uma unidade ligada a outras 

macroproposições, ocupando posições precisas dentro do todo ordenado da 

sequência. Cada macroproposição adquire seu sentido em relação às outras, na 

unidade hierárquica complexa da sequência (ADAM, 2008, p.204). 

 

De acordo com ele, a sequência é uma estrutura relacional hierárquica, cujas partes 

se interligam entre si e ao todo que as compõem, são relativamente autônomas, dotadas de 

uma organização interna própria, que as torna, ao mesmo tempo, dependentes e independentes 

do conjunto mais amplo do qual fazem parte, ou seja, o texto. 

                                                           
17

  A proposição-enunciado é um “enunciado mínimo, uma unidade textual de base, efetivamente realizada e 

produzida por um ato de enunciação” (ADAM, 2008, p.106). 

1. Narrativa do autor                                                     4. Narrativa do leitor 
 
 
2. Universo imaginário                                                 3. Universo imaginário 
    evocado pelo autor.                                                      construído pelo leitor. 
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Adam apresenta cinco tipos de sequências (narrativa, descritiva, explicativa, 

argumentativa e dialogal). Cada um desses tipos possui um conjunto de traços que lhe são 

próprios e que se diferenciam dos gêneros por serem mais homogêneos e facilmente 

delimitáveis.  Interessa-nos, particularmente, a narrativa, por isso, limitaremos nossa 

discussão a essa sequência. 

 

 

2.3.3 A estrutura da narrativa 

 

  

De acordo com Adam (2008), toda narrativa pode ser considerada como a exposição 

de fatos reais ou imaginários que podem abranger duas realidades distintas: eventos e ações. 

A ação se caracteriza pela presença de um agente – ator humano ou antropomórfico – que 

provoca ou tenta evitar uma mudança. O evento acontece sob o efeito de causas, sem 

intervenção intencional de um agente.         

 As narrativas se caracterizam pela dependência ao grau de narrativização.  Adam 

(2008) propõe um esquema a partir da estrutura hierárquica, proposta por Todorov (1968) e 

Larivaille (1974). Essa estrutura é composta de cinco macroproposições narrativas de base 

(Pn) que correspondem aos cinco elementos (m) do aspecto: antes do processo (m1), o início 

do processo (m2), o curso do processo (m3), o fim do processo (m4) e, por último, depois do 

processo (m5). Conforme esquema a seguir: 

 

 Esquema 3 – Fases de uma sequência narrativa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Adam (2008, p.225) 

                                                                    Limites do processo 

 

Núcleo do processo 

 

 

Situação inicial                   Nó                          Re-ação ou            Desenlace                  Situação final        
(orientação)           (desencadeador)              avaliação             (resolução)                      Pn5(m5) 
dPn1(m1)                      Pn2 (m2)                      Pn3 (m3)                    pn4(m4)                      
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As sequências narrativas, conforme Adam (2008), podem ser fortemente 

segmentadas por ponto-maiúscula, ou por conectores ou fracamente segmentadas. Quando se 

desenvolvem, as sequências, na escrita, comumente são destacadas pela mudança de 

parágrafos. 

 Adam (2008) admite na estrutura narrativa, ainda, os casos de uma Entrada-prefácio 

(PnO) e de uma Avaliação final (PnW) ou Moralidade. No caso de uma Entrada-prefácio 

(PnO), trata-se da inscrição da sequência em um cotexto dialogal (oral, teatral ou de uma 

narração encaixada em outra) na abertura, que se pode  apresentar também como um Resumo. 

A avaliação final assume, ao término da narração, a forma da Moralidade nas fábulas, ou se 

reduz a um simples Encerramento. Adam (2008), partindo do esquema anterior, propõe um 

outro esquema ampliado para uma trama de alto grau de complexidade. 

 

Esquema 4 – Trama de alto grau de complexidade 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 Quanto à estrutura comum às narrativas, de acordo com Bronckart (2007, p. 284), 

“os mundos específicos do narrar são claramente disjuntos do mundo ordinário do ato de 

produção e essa disjunção é marcada, particularmente pela presença de uma origem espaço-

temporal, a partir da qual os processos são organizados no sucessivo”. O mundo discursivo da 

narração, conforme o autor, não é só disjunto mas também autônomo, visto que é ancorado 

em uma origem absoluta, traduzida por uma expressão de temporalidade  que determina o 

marco inicial da narrativa. 

De acordo com Bronckart (1999), o caráter disjunto/autônomo do mundo associado a 

esse tipo de discurso, o discurso narrado, é marcado principalmente pela ausência de 
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pronomes e adjetivos de primeira e de segunda pessoa do singular e do plural, que remeteriam 

diretamente ou ao agente produtor ou a seus destinatários. No entanto essa não é uma 

condição.   

De acordo com Genette (1972) apud Bronckart (1999), o narrador designa a instância 

formal que assume o comando da narrativa, é ele quem narra, é uma criação do autor do texto. 

O narrador, se é uma criação do autor, não se confunde com esse, pois se constitui uma das 

propriedades do mundo narrativo construído e não do mundo ordinário, podendo permanecer 

externo às instâncias de agentividade (personagens ou vozes sociais) postas em cena na 

narração. Nesse caso, o narrador se utiliza de pronomes de terceira pessoa. Caso o narrador 

faça alguma referência direta a si ou ao autor e a sua ação de linguagem, ele se utilizará de 

pronomes e verbos na primeira pessoa.   

No que diz respeito aos verbos, esse tipo de discurso, conforme Bronckart (1999), 

caracteriza-se pela exploração do subsistema dos tempos narrativos: emprego de dois tempos 

de base passado simples e imperfeito, marcando uma relação de isocronia entre o curso da 

atividade narrativa e o curso da diegese, e de diversas outras formas marcando uma relação de 

retroação (passada anterior e mais-que-perfeito, ou de projeção (condicional e imperfeito 

perifrástico) são comuns também as ocorrências do presente, chamadas de presente histórico, 

presente de narração ou presente dramático. 

 

 

2.4 QUADRO TEÓRICO EM SÍNTESE    

 

 

Neste subcapítulo, apresentamos uma síntese de alguns conceitos que constituem a 

base teórica com que orientamos nossa pesquisa. Destacamos aqui algumas considerações a 

respeito do que foi discutido sob a perspectiva desses teóricos na tentativa de estabelecer uma 

correlação quanto aos conceitos de base comum a seus quadros teóricos.  

De maneira geral, o texto é visto como uma manifestação da linguagem em uso, 

inter-relacionando sociedade e língua, ou seja, há uma relação de interdependência tão 

necessária entre língua e sociedade, que uma não existiria sem a outra; os gêneros do discurso 

são dinâmicos, heterogêneos, adaptáveis às necessidades de cada esfera de atividades da vida 

em sociedade e, além disso, responsáveis pela regularização de todas essas atividades; o 

sentido de um texto não está no texto, só é possível construí-lo na interação, sendo a 

intertextualidade, condição para que se constituam enquanto objeto comunicativo.   
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 Tratamos, também, do resumo, atividade que reflete, em geral, a heterogeneidade 

constitutiva da linguagem. Além disso, discutimos sobre a memória discursiva a partir de um 

estudo de Beaugrande e Dressler (1997). Segundo esses autores, há uma interação  entre o 

conhecimento presente no texto e os padrões organizativos armazenados na memória e a 

disposição cognitiva de quem processa as informações para entendê-las.  Se não houver o 

entendimento, a compreensão do texto-fonte, não será possível realizar uma atividade de 

retextualização, como um resumo, por exemplo. 

 A linguagem, como se sabe, só se manifesta na enunciação, seu sentido é construído 

na interação, no dialogismo, na polifonia da linguagem, que só se materializa a partir da 

opção por determinado gênero do discurso, pois são os gêneros que regularizam toda a 

atividade comunicativa.  É pela linguagem que cada indivíduo participa de todo um universo 

interativo.  

Ao enunciar, conforme Benveniste (1976), o sujeito se apropria da linguagem e a 

partir de seu discurso, não só interage socialmente, por meio de suas mensagens com também 

constrói a sua subjetividade. A enunciação, assim, explícita ou implicitamente, reflete, 

necessariamente, a heterogeneidade da linguagem, seu caráter dialógico e polifônico, e 

através dela, o enunciador assume a responsabilidade pelo que enuncia ou a atribui a outro. 

  No capítulo seguinte, trataremos de heterogeneidade da linguagem na perspectiva 

de Bakhtin (1992, 1975, 1977, 1988), Authier-Revuz (1998, 2004) e de Adam (2008) e 

Benveniste (1976).  Além disso, enumeraremos as marcas, através das quais o enunciador 

atribui a outro ou a si mesmo a responsabilidade pelo que enuncia.   
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3  O OUTRO NO  DISCURSO   

 

 

A linguagem, como sabemos, só se manifesta a partir de uma enunciação.  O sentido 

do texto é construído na interação, possibilitado pelo dialogismo e pela polifonia da língua 

que se materializa a partir da opção do enunciador por determinado gênero do discurso, pois 

são os gêneros que regularizam toda a atividade comunicativa e a vida em sociedade.  É 

através da linguagem que cada indivíduo participa de todo um universo interativo. Ao 

enunciar, conforme Benveniste (1976), o sujeito se apropria da linguagem e, a partir de seu 

discurso não só interage socialmente, através de suas mensagens, como também constrói a sua 

subjetividade. A enunciação, assim, além de permitir que o indivíduo se institua como sujeito, 

explícita ou implicitamente, reflete, necessariamente, a heterogeneidade da linguagem, seu 

caráter dialógico e polifônico.  

A partir desse pressuposto, baseados na perspectiva teórica de Benveniste (1976, 

1989), desenvolvemos um estudo para identificar os recursos de que o enunciador se utiliza 

para construir a  subjetividade em uma enunciação. Acreditamos que essas marcas são 

identificáveis no texto e que, além delas, é possível reconhecer também as marcas que 

revelam a não subjetividade, ou seja, as que remetem a outro, que não o sujeito que enuncia, 

visto que a língua é heterogênea e reflete o eco de outras tantas vozes.    

Ao enunciar, conforme Benveniste (1976), o sujeito se apropria do aparelho formal 

da língua e, a partir de seu discurso, constrói a sua subjetividade.   Ao assumir a posição de 

locutor, institui, necessariamente, um outro como interlocutor,  pois a enunciação pressupõe 

um enunciador e um coenunciador.   Interagir só é possível por meio da linguagem, que 

coloca à disposição, daquele que dela se apropria, inúmeros recursos que lhe permitem 

escolhas, a partir das quais, condiciona a língua e dá-lhe, conscientemente, a formatação 

desejada e necessária para atingir seus objetivos e garantir a interação. São essas escolhas que 

permitirão ao enunciador assumir a responsabilidade pelo que diz, ou mesmo creditá-la a 

outro, assim, de certa forma, não se responsabilizando pelo que afirma, evitando expor-se às 

consequências advindas do que foi dito, caso a informação possa comprometê-lo.   

O sujeito, ao enunciar, mesmo que inconscientemente, estará trazendo a seu discurso 

outros tantos. Mesmo que inconscientemente, explícita ou implicitamente, outras vozes ecoam 

em uma enunciação.  Não há possibilidade de ser de outra forma. De acordo com Bakhtin 

(1988), isso se deve ao fato de a linguagem ser constitutivamente heterogênea. A linguagem 

reflete, em cada enunciação, outros textos, a voz dos outros, e até mesmo discursos proferidos 
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anteriormente pelo próprio enunciador. Ou seja, o texto não é algo novo, uma criação do 

momento.  É inerente ao texto uma relação de dependência com outros tantos textos já ditos. 

No universo bakhtiniano, nenhuma voz fala sozinha, a natureza da linguagem é, 

indiscutivelmente, polifônica. As vozes que ecoam nesses enunciados têm a função de 

contextualizar, se assim não fosse, se não houvesse esse reconhecimento, esse diálogo, não 

haveria socialização.  

O texto não nos é dado pronto, seu sentido começa a ser construído ao ser enunciado 

e se desenvolve à medida que promove a interação entre interlocutores. Ou seja, é na troca, 

numa construção conjunta, em um processo colaborativo entre parceiros, no jogo da 

comunicação, que o texto se constrói e reconstrói-se para adequar-se e atender às expectativas 

de ambos, é por isso que o texto pode ser considerado uma construção social. 

 Para destacar o quanto o sentido de um texto não está em sua materialidade 

linguística, ou seja, mostrar o quanto um texto vai além de suas fronteiras visíveis, Koch 

(1997) faz uma analogia, comparo-o a um iceberg. Conforme a autora, tanto o texto como o 

iceberg possuem uma superfície mínima exposta e uma imensa área imersa subjacente. Para 

conhecer esse “mundo escondido no texto” são necessários inúmeros conhecimentos e a 

ativação de estratégias e processos cognitivos e interacionais, o que poderia nos levar a pensar 

que precisaríamos demandar inúmeros processos operacionais complicados. Não é, assim, no 

entanto. A troca de experiências no convívio social, decorrente da atuação nas inúmeras 

esferas da atividade humana, gradativamente, desenvolve competências que capacita cada ser 

humano a integrar-se à sociedade e construir sentidos.           

Assim, considerando-se que todo discurso é constitutivamente heterogêneo e reflete 

por isso, outros tantos discursos, o eco de tantas vozes, é possível identificar em um texto as 

marcas que caracterizam a remissão da autoria a outro, que não a do enunciador do texto, a 

assunção ou não da responsabilidade enunciativa.  

 Quanto à responsabilização pelo que é dito, ela pode ou não ser assumida pelo 

enunciador. Em geral, os textos trazem marcas linguísticas que dão pistas para o 

reconhecimento acerca de quem é o responsável pelo dito.   

As diversas vozes que se manifestam no discurso podem refletir, implicitamente, os 

mais variados pontos de vista, o conhecimento científico em determinada área, o discurso de 

uma autoridade reconhecida, o discurso religioso, feminista, machista, político etc., o 

conhecimento partilhado em dada sociedade ou, até mesmo, um ponto de vista anônimo.  Esse 

discurso outro pode ser explicitado pela transcrição de uma passagem de uma obra científica, 

claramente demarcada pelo enunciador no texto, pela reprodução de um discurso alheio, 
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proferido oralmente, podendo estar destacado entre aspas, itálico, negrito, entre outros 

recursos, ou mesmo, não trazer marcas visíveis, sendo dependente, nesse caso da 

interpretação e da correlação que pode ser estabelecida com outros textos pelo coenunciador. 

  O sentido, assim, constrói-se na interdiscursividade e na intertextualidade. As 

formas de reportar o discurso de outros são várias e dependem da intencionalidade de quem 

enuncia.  

Para tratar da heterogeneidade da linguagem, discutiremos alguns conceitos que 

caracterizam a heterogeneidade da linguagem em Bakhtin (1992, 1995, 1997) e Authier-

Revuz (1998-2004). Primeiramente, abordaremos a teoria enunciativa de Benveniste (1976, 

1989), visto que tanto Authier-Revuz (1998-2004) como Adam (2008) fundamentam seus 

trabalhos sobre a enunciação a partir da perspectiva teórica desse autor.     

 

  

3.1  A TEORIA ENUNCIATIVA   

 

  

Somos criaturas sociais. Pertencer a determinado grupo é o que nos caracteriza como 

seres sociais. Cada pessoa nasce em um contexto social muito mais amplo do que a sua 

existência individual e é nele que constrói suas referências de mundo,  no jogo das inter-

relações com os demais com quem convive e partilha experiências. Nesse universo, a língua 

desempenha um papel fundamental.  Vista de maneira geral, conforme Benveniste (1989, p. 

99), “ela é necessariamente o instrumento próprio para descrever, para conceitualizar, para 

interpretar tanto a natureza quanto a experiência, é este composto da natureza e da experiência 

que se chama sociedade”.  

Ao buscar representar a realidade por meio da linguagem, de acordo com o autor, o 

indivíduo realiza escolhas a partir de suas próprias experiências e da observação de como o 

mundo é percebido e divulgado. É a língua,entretanto,  que organiza e interpreta a realidade 

ao ser apropriada pelo homem, do qual não está dissociada, por ser inerente a ele.  O homem 

lhe dá vida e forma, através dela constrói referências na tentativa de estabelecer sentido, por 

meio de inúmeras combinações de palavras que lhe dispõe o léxico e, assim, constituir um 

discurso com o qual busca interagir com um outro e do qual espera uma reação. 
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3.1.1 A subjetividade 

 

 

Conforme Benveniste (1989), o indivíduo, ao enunciar, insere-se no mundo. “Aquele 

que fala faz renascer pelo seu discurso o acontecimento e a sua experiência do acontecimento, 

por outro lado, aquele que ouve apreende primeiro o discurso e, através desse discurso, o 

acontecido reproduzido” (BENVENISTE, 1976, p.26). Dessa maneira, a situação inerente ao 

exercício da linguagem, que é a da troca e do diálogo, conforme o autor, confere ao discurso 

dupla função: para o locutor, “representa a realidade;” para o ouvinte, “recria a realidade”. 

Isso faz da linguagem o próprio instrumento da comunicação intersubjetiva. O discurso, nesse 

sentido, é ao mesmo tempo portador de uma mensagem e instrumento de ação.  

Para Benveniste (1989), é a língua que fornece o instrumento linguístico que 

assegura o duplo funcionamento subjetivo e referencial do discurso: é a distinção 

indispensável, sempre presente em qualquer língua, sociedade ou época, entre o eu e o não-eu, 

operada por índices especiais que são constantes na língua e que só servem a este uso, são as 

formas chamadas de pronomes, que realizam uma dupla oposição, do eu ao tu e a oposição do 

sistema eu/tu a ele.   Ao se apropriar da linguagem, do eu, o indivíduo se estabelece como 

sujeito, ao mesmo tempo em que institui um outro, o tu,  como interlocutor. 

Dentre as inúmeras formas reveladoras da subjetividade, de acordo com Benveniste 

(1989), nenhuma é tão rica quanto aquelas que exprimem o tempo. O tempo linguístico está 

organicamente ligado ao exercício da fala, devido ao fato de se definir e de se organizar como 

função do discurso, é essa característica que o difere do tempo físico e do tempo crônico, 

embora tanto o tempo físico, quanto o crônico ou o linguístico se manifestem pela língua na 

experiência humana igualmente (BENVENISTE, 1989). Em relação ao tempo, o tempo físico 

do mundo é um contínuo uniforme, infinito, linear, segmentável à vontade, cuja duração é 

variável ao grau de emoção de cada indivíduo e ao ritmo de sua vida interior. Já o tempo 

crônico é o tempo dos acontecimentos, que engloba também nossa vida enquanto sequência 

de acontecimentos. O que denominamos tempo, segundo Benveniste (1989, p.71), “é a 

continuidade em que dispõem em série estes blocos distintos que são os acontecimentos”. 

Porque os acontecimentos não são o tempo, eles estão no tempo. Tudo está no tempo, exceto 

o próprio tempo. 

A subjetividade na linguagem, para o autor, revela-se, também, pelos dêiticos, 

demonstrativos, advérbios, adjetivos, que organizam as relações espaciais e temporais em 

torno do sujeito tomado como parte de referência. Expressões tais como: isso, ontem, aqui, 
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agora só se definem com relação à instância de discurso na qual são proferidos, isto é, sob a 

dependência do eu que aí se enuncia. Esse tipo de operação de instalação do espaço no 

discurso recebe o nome de debreagem espacial. 

A inserção do eu no discurso, como podemos constatar, é passível de 

reconhecimento de diversas maneiras. O enunciador pode recorrer aos pronomes pessoais ou, 

ainda, ao uso de formas verbais na primeira pessoa com o pronome elíptico e, pela 

apropriação desses remeter a si mesmo no momento em que enuncia. Além disso, poderá 

utilizar-se, caso seja necessário, de outros recursos que não só o situam no tempo e no espaço 

como também delimitam o espaço do outro.  Assim, este seria o espaço do enunciador; esse o 

espaço de seu coenunciador, visto que ambos estão envolvidos na enunciação; aquele seria 

usado para o espaço de quem está fora da enunciação, o que justificaria o ele ser a não pessoa 

de que fala Benveniste (1976).  Da mesma maneira, os advérbios de lugar em que aqui se 

opõe a aí, delimitando o espaço dos enunciadores.  Lá, espaço fora do lugar da enunciação 

opõe-se a cá, espaço da enunciação. 

  No momento em que se apropria da língua, o enunciador, segundo Benveniste 

(1989), procura, de algum modo, influenciar o comportamento do outro. Para isso, ele dispõe 

de um aparelho de funções, que se constitui da interrogação, da intimação e da asserção. A 

interrogação é uma enunciação, construída com a função de obter uma resposta. A intimação 

implica uma relação viva e imediata do enunciador ao outro numa referência necessária ao 

tempo da enunciação, já a asserção visa a comunicar uma certeza, é a manifestação mais 

comum da presença do locutor na enunciação. 

Na sequência, discutiremos mais alguns conceitos, segundo a perspectiva de 

Benveniste (1976; 1979). 

 

 

3.1.2  A enunciação e o discurso 

           

      A enunciação, de acordo com Benveniste (1989, p.82-4), “é o ato de colocar a 

língua em funcionamento por um ato individual de utilização. É pela enunciação que o 

indivíduo se apropria do aparelho formal da língua e enuncia sua posição de locutor por meio 

de índices específicos de um lado e por meio de procedimentos acessórios de outro, dessa 

maneira, introduz a si mesmo na sua fala. A inserção de um locutor é, em primeiro lugar, um 

dado constitutivo da enunciação. Tanto a enunciação quanto o discurso são manifestações da 
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fala. O que os diferencia é a presença das marcas da subjetividade, que são constitutivas da 

enunciação, porém dispensáveis no discurso.   

Para Benveniste (1976, p.289), “a linguagem propõe, de certo modo, formas „vazias‟ 

de que cada locutor se apropria em situação de discurso”. É a relação do locutor com a língua 

que determinará os caracteres linguísticos da enunciação, uma vez que, antes da enunciação, a 

língua é apenas uma possibilidade de língua.   

Assim, pela seleção vocabular e pelas combinações da língua de que se apropria, o 

locutor constrói referenciais comuns a si e ao seu ouvinte, pois “toda enunciação é, explícita 

ou implicitamente, uma alocução, ela postula um alocutário.” (BENVENISTE, 1976, p.84).   

Uma vez instituído como locutor, ao se apropriar da linguagem, o indivíduo terá se 

definido como locutor e, consequentemente, terá instalado um outro como ouvinte. Essas 

posições, locutor – ouvinte, de acordo com Benveniste (1976), constituirão o diálogo, ao se 

alternarem na linguagem, sendo essa a condição constitutiva da pessoa, pois implica em 

reciprocidade – que eu me torne tu na alocução daquele que por sua vez se designa por eu. Eu 

é uma forma vazia, refere-se a algo exclusivamente linguístico, ao ato de discurso individual 

no qual é pronunciado e designa o locutor, termo que só pode ser identificado numa instância 

do discurso, e que só tem referência atual. 

 É nessa instância do discurso que eu designa o locutor que se designa como sujeito. 

Isso comprovaria que o fundamento da subjetividade está no exercício da língua, pois “é só na 

e pela linguagem que o homem se constitui como sujeito; porque só a linguagem fundamenta 

na realidade, na sua realidade que é a do ser, o conceito de ego” (BENVENISTE, 1976, 

p.286). 

De acordo com Benveniste (1976), a forma do pensamento é configurada pela 

estrutura da língua, que tem função mediadora. É isso que permite que cada locutor implique 

o outro, o parceiro, que, dotado da mesma língua, tem em comum o mesmo repertório de 

formas, a mesma sintaxe de enunciação e igual maneira de organizar o conteúdo, condições 

essas que permitem a inteligibilidade da enunciação e a instalação de um discurso. A partir da 

função linguística, e em virtude da polaridade eu: tu, indivíduo e sociedade não são mais 

termos contraditórios, mas complementares, ou seja, é somente na interação social que o 

sentido será construído ou reconstruído. “É o modo como a linguagem está organizada que 

permite a cada locutor „apropriar-se‟ de toda a língua ao designar-se como eu” 

(BENVENISTE, 1976, p.288).    
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3.1.3  A língua e a linguagem  

 

 

Ao refletir sobre a linguagem, Benveniste (1976) parte de algumas considerações de 

Saussure a respeito do objeto de estudo do linguista, a linguagem.  Em seu estudo, Saussure 

comenta sobre o erro em que se envolveu a linguística desde que estuda a linguagem como 

uma coisa, como um organismo vivo ou como matéria que se analisa por uma técnica 

instrumental ou, ainda, como uma criação livre e incessante da imaginação humana. Segundo 

Benveniste (1976), considerar a linguagem dessa maneira justificaria uma volta aos 

fundamentos para reconhecer que ela precisa ser descoberta e a nada pode ser comparada. 

Para Saussure:  

É só o ponto de vista que cria o objeto de estudo da linguística.  Todos os aspectos 

da linguagem que temos como dados são o resultado de operações lógicas que 

praticamos inconscientemente [...] não há um aspecto da linguagem que seja um 

dado fora dos outros e que se possa pôr acima dos outros como anterior e primordial. 

(SAUSSURE apud BENVENISTE, 1976, p. 44). 

 

Benveniste (1976), em outra passagem, condena a noção de que a linguagem é 

apenas instrumento de comunicação por ser essa uma noção bastante simplista. Falar de 

instrumento é opor o homem à natureza. Vista dessa maneira, a linguagem poderia ser 

considerada como uma flecha ou uma roda, que não estão na natureza, são produções. 

Para ele, a linguagem não foi criada pelo homem, ela está na natureza do homem. 

Não há como separá-lo da linguagem e nunca o veremos inventando-a. A linguagem é 

inerente ao ser humano e é adquirida no convívio social, condição que permite ao homem dela 

se utilizar para comunicar, é a linguagem que o institui como homem, que o define.   

As considerações anteriores reforçam o fato de que “a língua é um evento humano, 

pois o instrumento de interação da vida mental e da vida cultural da linguagem é o próprio 

homem” (BENVENISTE, 1976, p.17). “É a língua que fornece o instrumento de um discurso 

no qual a personalidade do sujeito se liberta e se cria, atinge o outro e se faz reconhecer por 

ele” (op.cit. p.84). Do mesmo modo, ao se utilizar da configuração da linguagem através da 

escolha de palavras, o indivíduo constitui a condição do diálogo, possibilitado pelo fato de a 

língua ser uma estrutura socializada, um sistema comum a todos, que a palavra sujeita a fins 

individuais e intersubjetivos. Ao se apropriar da linguagem, o indivíduo lhe acrescenta um 

perfil novo e estritamente pessoal, viável, exclusivamente no interior, e por intermédio da 

linguagem (1976). 
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Na abordagem saussuriana, de acordo com Benveniste (1976), há um princípio de 

que a linguagem, como quer que se estude, é sempre um objeto duplo, formado de duas 

partes, cada uma das quais não tem valor a não ser pela outra, tais como a dualidade 

articulatória/acústica: do som e do sentido; do indivíduo e da sociedade; da língua e da fala; 

do material e do não substancial; do memorial (paradigmático) e do sintagmático; da 

identidade e da oposição, do sincrônico e do diacrônico etc., porém nenhum dos termos assim 

opostos têm valor por si mesmo, o valor está na oposição de um ao outro, não há nada na 

linguagem que possa residir em um termo, pois os símbolos linguísticos não têm relação 

direta com aquilo que devem designar. Para Benveniste, a linguagem é o que há de mais 

paradoxal no mundo. 

A linguagem representa uma faculdade inerente à condição humana, a faculdade de 

simbolizar, representar o real por um signo e de compreender o signo como representante do 

real, de estabelecer uma relação de significação.  

Para explicar o signo, Benveniste (1979), remete ao autor da teoria do signo 

linguístico, Saussure, para quem o signo é antes de tudo uma noção linguística, que mais 

largamente se estende a certas ordens de fatos humanos e sociais, cujo domínio compreende, 

além da língua, os sistemas homólogos ao da língua.   

Quanto à função, tem o papel de representar, de tomar o lugar de outra coisa, 

evocando-a a título de substituto. Um signo só será visto como tal se associar uma imagem 

acústica, um significante, a um significado, conceito; essa característica, porém, é o que o 

torna arbitrário, segundo Saussure, pois a representação da coisa, o significante, não tem 

qualquer relação com o significado, nenhuma ligação natural na realidade. “O signo 

linguístico une não uma coisa e um nome, mas um conceito e uma imagem acústica” (op.cit., 

p.53-4). 

 Ao analisar sobre a arbitrariedade do signo, Benveniste (1976) destaca uma 

contradição: Saussure esqueceu um terceiro termo, não compreendido na definição inicial do 

signo, a coisa em si, a substância. Por exemplo, um animal: boi, o nome é o significado; a 

imagem acústica do animal, o significante; mas o animal em si, como se designaria? “Eis aí, 

pois, a “coisa”, (grifo do autor) em princípio, expressamente excluída da definição do signo, e 

que nela se introduz por um desvio e aí se instala para sempre a contradição”. Benveniste 

defende que o conceito (significado) boi, utilizado por Saussure como exemplo, é idêntico, na 

consciência de quem conhece um boi, ao conjunto fônico (significante) boi.  Isso se justifica 

por terem sido impressos juntos no espírito de quem reconhece um boi como sendo um boi. 

Essa é a razão pela qual se evocam mutuamente em qualquer circunstância, distinção 
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permitida graças à língua, pois nada é distinto, conforme Benveniste (1976), antes do 

aparecimento da língua, considerada, nesse caso, como forma, não como substância, objeto. 

 Quanto à arbitrariedade que questiona em Saussure, Benveniste (1976) a delimita ao 

signo.  Refere-se ao fato de que cada signo se aplica a determinado elemento da realidade e 

não a outro. Questiona, porém, a criação de um problema quanto a isso, visto que não seria 

possível resolvê-lo.  Para o falante há adequação completa entre a língua e a realidade, o signo 

encobre e comanda a realidade, ele é essa realidade. O domínio do arbitrário ficaria, assim, 

relegado para fora da compreensão do signo linguístico. 

 

 

3.1.4  A forma e o sentido   

 

 

Ao falar em forma, Benveniste (1976, p.134) a relaciona a sentido e destaca que há 

um problema que persegue toda a linguística moderna: “muitos linguistas querem reduzir a 

relação forma: sentido à noção única da forma, sem conseguirem se libertar do seu correlato, 

o sentido”. Isso, de acordo com Benveniste (1976), é inútil, forma e sentido devem articular-

se um pelo outro e juntos em toda a extensão da língua.  

A forma de uma unidade linguística se define como a sua capacidade de dissociar-se 

em constituintes de nível inferior, já o sentido seria como a capacidade de integrar uma 

unidade de nível superior.  Forma e sentido, assim, são propriedades conjuntas, necessárias e 

simultaneamente inseparáveis no funcionamento da língua. É graças à natureza articulada da 

linguagem que as suas relações mútuas se revelam.  

Na língua organizada em signos, conforme o autor, o sentido de uma unidade é o fato 

de que ela tem um sentido, de que é significante, o que equivale a identificá-la pela sua 

capacidade de exercer uma função proposicional, ou seja, possuir enquanto significante a 

propriedade de constituir uma unidade distintiva, opositiva, delimitada por outras unidades e 

inteligível para os locutores que  a utilizam. O sentido é a condição fundamental para que 

todas as unidades de todos os níveis obtenham status linguístico. 

Para Benveniste (1979), a compreensão do sentido de uma mensagem é concebida 

globalmente no conjunto dos referentes, na análise intralinguística, na relação significativa 

necessária que se estabelece entre os signos, que permite que constituam um discurso, isto é, o 

sentido não se reduz à identificação de unidades separadas, não se compõe por signos; pelo 

contrário, é o sentido, concebido globalmente, que se divide em signos particulares, as 
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palavras.  “A língua é o único sistema em que a significação se articula em duas dimensões ao 

combinar dois modos distintos de significância, o semiótico e o semântico” (BENVENISTE, 

1989, p.66).   

O semiótico designa o modo de significação, que é próprio do signo linguístico, e o 

constitui como unidade a partir de relações entre si e oposições a outros signos, que o definem 

e o delimitam, com os quais compõe a base significante da língua, cuja existência depende de 

ser inteligível pelo conjunto dos membros da comunidade linguística para os quais evocam as 

mesmas associações e as mesmas oposições. O modo semântico se relaciona ao mundo da 

enunciação e ao do discurso, em que os signos podem combinar-se livremente, formando um 

infinito de associações compreensíveis, seguindo, porém, regras definidas. É através do 

semântico que entramos no modo específico da significância, que é engendrado pelo discurso. 

O semântico toma, necessariamente, a seu encargo o conjunto dos referentes, 

enquanto que o semiótico é, por princípio, separado e independente de toda referência. 

Qualquer forma sonora só será acolhida pelo espírito se essa lhe servir de suporte a uma 

representação reconhecida para ele, caso contrário a rejeitará, pois não há possibilidade de 

associá-la a nada identificável pela língua. Significante e significado são duas faces de uma 

mesma noção e se compõem juntos. É a unidade estrutural do signo linguístico que garante a 

consubstancialidade do significante e do significado.   

 

 

3.2 A ORIENTAÇÃO DIALÓGICA DOS ENUNCIADOS 

 

 

Nesta seção, trataremos da heterogeneidade da linguagem.  Discutiremos alguns 

princípios de autores que fundamentam nossa pesquisa.  

Inicialmente, abordaremos os conceitos de língua e signo na perspectiva bakhtiniana.   

Esses conceitos são importantes, pois nos auxiliam no esclarecimento do assunto tratado 

nesse capítulo, ou seja, o dialogismo; a polifonia ou plurivocalidade e a referência ao discurso 

do outro. 
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3.2.1 Heterogeneidade – princípio constitutivo da linguagem 

 

 

Para Bakhtin (1977), a língua se manifesta na realidade, constrói-se e se reconstrói 

no processo comunicativo, o que justifica a natureza dialógica da linguagem, visto que essa só 

se realiza na interação, condicionada ao contexto social e à presença de um outro, a quem o 

locutor se dirige e de quem espera uma resposta. A língua, assim, não será constituída, senão 

no ato da interação. Conforme o autor: 

 

A verdadeira substância da língua não é constituída por um sistema abstrato de 

formas linguísticas nem pela enunciação isolada nem pelo ato psíquico-fisiológico 

de sua produção, mas pelo fenômeno social da interação da linguagem, realizada 

através da enunciação e das enunciações. A interação da linguagem constitui, assim, 

a realidade fundamental da língua (BAKHTIN, 1977, p.135-36). 

 

De acordo com Bakhtin (1995), o signo é resultado da negociação de sentidos entre 

os indivíduos socialmente organizados. Razão pela qual as formas do signo são condicionadas 

tanto pela organização social de tais indivíduos como pelas condições em que a interação 

acontece. Ou seja, a escolha por determinado vocábulo em detrimento de outro, embora 

possam ter significados bastante aproximados, pode se justificar pelo fato de um desses 

desempenhar com mais precisão a especificidade da área de atuação a que se inserem os 

interlocutores em dada situação, mesmo que seja em contextos similares.  O que motivará a 

escolha vocabular são os sentidos negociados durante o processo interativo, que se constroem 

pela alteridade, reconhecíveis no processo de dialogização inerente à linguagem.  

A alteridade define o ser humano, pois o outro é imprescindível para a sua 

concepção. Não é possível, pensar no homem fora das relações que o ligam a outrem. É essa 

relação imprescindível que se estabelece pela linguagem, entre ambos, locutor e interlocutor, 

que os define como seres sociais.    Na busca pela interação, o locutor elabora seus enunciados 

e dirige-se ao outro, provocando nesse uma eventual reação-resposta ao enunciado que 

profere, essa é a condição de sua elaboração. Ou seja, um enunciado só será constituído como 

tal se quem o enuncia obtiver do outro uma reação em resposta, visto que os outros para quem 

dirigimos nosso pensamento são participantes ativos da comunicação, deles esperamos uma 

compreensão responsiva.  “Todo enunciado se elabora como que para ir ao encontro dessa 

resposta”. (BAKHTIN, 1992, p. 320).   
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Caso o enunciador não obtenha uma resposta a seu enunciado,  precisará revê-lo. É 

possível que não tenha sido preciso o suficiente para ser entendido pelo coenunciador, 

descaracterizando-se, assim, seu texto como um enunciado, uma vez que o dado constitutivo 

do enunciado é o fato de dirigir-se a alguém, de estar voltado a um destinatário e desse obter 

uma resposta.  O outro, a quem se dirige o enunciado, segundo o autor, não precisa ser alguém 

próximo, numa situação de diálogo cotidiano, pode ser até mesmo um destinatário não 

concretizado, como nos enunciados monológicos de tipo emocional. Os enunciados se 

inserem às diferentes áreas da atividade humana e condicionam-se às especificidades a que se 

reportam e lhes representam, essas, por sua vez, determinam-lhes a composição e o estilo. 

Cada um dos gêneros do discurso, em cada uma das áreas da comunicação verbal, tem sua 

concepção padrão de destinatário que o determina como gênero e dele se utiliza para atingir 

seus propósitos comunicativos. 

 

O enunciado é um elo na cadeia da comunicação verbal. Tem fronteiras nítidas, 

determinadas pela alternância dos sujeitos falantes [...] o enunciado reflete o 

processo verbal, os enunciados dos outros e, sobretudo, os elos anteriores, (às vezes 

próximos, mas também, os distantes, nas áreas da comunicação cultural)  

(BAKHTIN, 1992, p. 319). 

 

Na interação, em qualquer contexto da vida cotidiana, conforme os pressupostos 

bakhtinianos, o enunciado reflete diferentes vozes, próximas ou até mesmo distantes, de 

outras áreas da comunicação humana. Ao enunciar, os indivíduos trazem as marcas, os ecos 

de outros tantos enunciados, repetidos inúmeras vezes na voz que pensam ser somente sua. 

São elas o reflexo da cultura que foi adquirida gradativamente no processo interativo, e sem a 

qual a comunicação que ora realizam não seria possível.    

Nesse diálogo que se estabelece, de acordo com Bakhtin (1992), é comum coincidir o 

destinatário „em pessoa‟, ou seja, o enunciado daquele a quem respondo, também vem a ser o 

meu destinatário de quem, por minha vez, espero uma resposta (ou ao menos uma 

compreensão responsiva ativa). Entretanto, nessas coincidências de pessoas, um dos 

protagonistas desempenha dois papéis, e o que importa é essa diferenciação de papéis: o 

enunciado daquele a quem respondo é „já-aqui‟, mas sua resposta (sua compreensão 

responsiva) é „porvir‟. Ao elaborar o enunciado, o enunciador presume possíveis reações da 

parte de seu interlocutor e procura, a partir daquilo que pressupõe que seria a resposta do 

outro, adaptar seu enunciado, precavendo-se de possíveis objeções, assinalando restrições etc., 

dessa maneira, moldando seu próprio enunciado ao enunciado presumível de outro. 



68 
 

Adaptar o gênero textual ao contexto é condição essencial à comunicação. Por isso, 

no momento da enunciação, alguns fatores são determinantes para o sucesso do enunciador, 

tais como: o fundo perceptivo sobre o qual a fala será recebida pelo destinatário; o grau de 

informação que ele tem da situação, seus conhecimentos especializados na área de 

determinada comunicação cultural, suas opiniões e convicções, seus preconceitos (vistos do 

ponto de vista de quem enuncia), suas simpatias e antipatias etc.; são esses fatores que 

condicionarão sua compreensão responsiva do enunciado, além de determinarem, também, os 

procedimentos composicionais e a escolha dos recursos linguísticos, ou seja, o estilo do 

enunciado. O destinatário é condição para a escolha do gênero, sua reação-resposta será 

presumida de modo pluridimensional.  

Nas esferas da vida cotidiana ou da vida oficial, situação social, posição e a 

importância do destinatário repercutem na comunicação verbal de um modo todo especial. “A 

estrutura da sociedade em classes introduz nos gêneros do discurso e nos estilos uma 

extraordinária diferenciação que se opera de acordo com o título, a posição, a categoria [..]” 

(BAKHTIN, 1992,  p. 322). 

  

 

3.2.1.1 Dialogismo 

 

 

A utilização da palavra na comunicação ativa verbal é um processo individual, 

marcado pela individualidade e pelo contexto.   

 

A palavra existe para o locutor sob três aspectos: como palavra neutra da língua e 

que não pertence a ninguém; como palavra do outro pertencente aos outros e que 

preenche o eco dos enunciados alheios; e finalmente, como palavra „minha‟, pois, na 

medida em que uso essa palavra numa determinada situação, com uma intenção 

discursiva, ela já se impregnou da minha expressividade (BAKHTIN, 1992, 

p.313). 
  

A expressividade de que nos fala o autor não está na palavra. Ela é construída no 

contato entre essa e a realidade efetiva, nas circunstâncias de uma situação real, que se 

atualiza por meio do enunciado individual que, mesmo nessas circunstâncias de produção, é 

dependente de um processo de sentido que se construiu no meio, a partir das experiências de 

socialização, advindas das trocas imanentes à linguagem.   
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Na interação, o homem constrói os seus referenciais de mundo, no qual as palavras 

significam, ganham vida e, assim, tornam-se competentes para se adaptarem aos mais 

variados fins que lhe são destinados e para os quais desempenham papéis fundamentais, pois 

o enunciado se estrutura pela escolha adequada das palavras ao contexto.  

As palavras, por sua vez, não compartam juízos de valor, é pelo uso, a serviço dos 

locutores que delas se utilizam, que podem expressar quaisquer pontos de vista.   Todas as 

esferas da vida e da realidade, de acordo com Bakhtin (1992), têm tradições acatadas que se 

expressam e preservam-se sob o invólucro das palavras, das obras literárias, dos enunciados 

etc.  

A partir de modelos pré-estabelecidos, a experiência verbal individual do homem 

toma forma e evolui na interação contínua e permanente com os enunciados individuais do(s) 

outro(s).  Adquirimos, assim, como num processo de assimilação, as palavras do outro. 

Conforme o autor: 

 

Nossos enunciados estão repletos de palavras dos outros, caracterizadas, em graus 

variáveis, pela alteridade ou assimilação caracterizadas, também em graus variáveis, 

por um emprego consciente e decalcado. As palavras dos outros introduzem sua 

própria expressividade, seu tom valorativo, que assimilamos, reestruturamos, 

modificamos. (BAKHTIN, 1992, p. 314).  

 

 

A significação da palavra se condiciona à realidade efetiva nas condições reais da 

comunicação verbal.  É por esta razão que não só compreendemos a sua significação enquanto 

palavra da língua, como também adotamos para com ela uma atitude responsiva ativa 

(simpatia, concordância, discordância etc.). “É apenas o contato entre a língua e a realidade – 

que se dá no enunciado – que provoca o lampejo da expressividade. Esta não está no sistema 

da língua e tampouco na realidade objetiva que existe fora de nós” (BAKHTIN, 1992, p. 311). 

Portanto, Bakhtin (1992) define como dialogismo a inter-relação entre diferentes 

opiniões, em que as vozes de outros se fazem ouvir, em que o choque de pensamentos é 

inevitável, no qual novos pontos de vista são construídos a partir desse embate, em que as 

ideias dialogam entre si, complementam-se, contrapõem-se dentro de um único discurso.       

Brait (1997), ao tratar do dialogismo, defende que, por um lado, esse diz respeito ao 

permanente diálogo, nem sempre simétrico e harmonioso, entre os diferentes discursos que 

configuram uma comunidade, uma cultura, uma sociedade. Nesse sentido, pode ser 

interpretado como o elemento que instaura a natureza interdiscursiva da linguagem. Por outro 

lado, diz respeito às relações que se estabelecem entre o eu e o outro nos processos 

discursivos instaurados historicamente pelos sujeitos que, por sua vez, instauram-se e são 
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instaurados por esses discursos.   Segundo Brait (1997), dialógico e dialético se aproximam, 

ainda que não possam ser confundidos, uma vez que Bakhtin vai falar do eu que se realiza no 

nós, insistindo não na síntese, mas no caráter polifônico dessa relação exibida pela linguagem.  

 

 

3.2.1.2 Polifonia ou plurivocalidade   

 

 

A polifonia ou plurivocalidade, de acordo com os estudos bakhtinianos, está 

intimamente relacionada à linguagem e a sua característica constitutiva, o dialogismo. Ou 

seja, não há como dissociar dialogismo e polifonia.  A língua, por ser dialógica, não no 

sentido de diálogo face a face, mas no sentido bakhtiniano da dependência a enunciados 

anteriores, em que se constitui pela intertextualidade, será consequentemente polifônica, 

plurivocal.   

A polifonia ou a plurivocalidade são inerentes ao dialogismo e indicam a presença de 

várias vozes que constituem explícita, ou mesmo implicitamente, quaisquer enunciados. Em 

outras palavras, qualquer ato enunciativo carrega consigo discursos outros que não o daquele 

que o enuncia. Esses enunciados evidenciam diferentes pontos de vista, construídos também a 

partir de outros, numa relação de codependência.      

 

 

3.2.1.3 Referência ao discurso do outro 

 

 

Ao tratar do discurso citado, Bakhtin (1995) destaca que aquilo de que falamos é 

apenas o conteúdo do discurso, o tema de nossas palavras. O discurso de outrem constitui 

mais do que o tema do discurso, visto que pode entrar na construção sintática de um discurso 

em pessoa, como uma unidade integral da comunicação. O discurso citado conserva, assim, 

sua autonomia estrutural e semântica sem nem por isso alterar a trama linguística do contexto 

ao qual está inserido. Conforme o autor: “O discurso citado é o discurso no discurso, a 

enunciação na enunciação, mas é, ao mesmo tempo, um discurso sobre o discurso, uma 

enunciação sobre a enunciação” (BAKHTIN, 1995, p.144, grifos do autor.) 

O discurso citado, ao ser integrado à enunciação pelo enunciador, passa a ser visto 

como a enunciação de outra pessoa, completamente independente na origem, dotada de uma 
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construção completa e situada fora do contexto narrativo. Por ter essa autonomia, o discurso 

de outrem passa para o contexto narrativo, conservando o seu conteúdo e ao menos 

rudimentos da sua integridade linguística e da sua autonomia estrutural primitivas. Para inseri-

lo, porém, ao seu próprio discurso, o enunciador precisa elaborar regras sintáticas, estilísticas 

e composicionais próprias a essa unidade sintática, sem descaracterizar o enunciado que 

reporta ao seu discurso, já que descaracterizá-lo totalmente impediria a sua apreensão.   

Quando da utilização do discurso indireto, segundo Bakhtin (1995), o enunciador não 

poderá diluir totalmente a palavra de outrem em seu discurso. A enunciação citada no 

contexto narrativo não se efetua e não poderia efetuar-se completamente: não somente o 

conteúdo semântico, mas também a estrutura da enunciação citada permanece relativamente 

estável, de tal forma que a substância do discurso do outro permanecerá perceptível, como um 

todo autossuficiente, manifestando-se assim uma relação ativa de uma enunciação a outra, e 

isso não no plano temático, mas através de construções estáveis da própria língua. 

Esse fenômeno da reação da palavra a palavra é, contudo, radicalmente diferente do 

que se passa no diálogo.  Nesse, as réplicas são gramaticalmente separadas e não são 

integradas a um contexto único. Não existem formas sintáticas com a função de construir a 

unidade do diálogo.  

 

 

3.2.3  O princípio dialógico  –  Authier-Revuz (2004)  

 

 

Authier-Revuz (2004), ao tratar do princípio da heterogeneidade da linguagem, 

comenta sobre o alcance dos trabalhos do círculo de Bakhtin, em especial, aos de Bakhtin ou 

Volochinov (1929). De acordo com ela, os referenciais teóricos do referido pesquisador são 

comuns em trabalhos de linguística, semiótica ou literatura, cuja difusão se deu a partir do 

texto de J. Kristeva de 1966: Le mot, le dialogue, le roman (Kristeva, 1969). Para a 

pesquisadora, tal fenômeno não surpreende, visto que a reflexão multiforme sobre o 

dialogismo não é propriamente linguística, mas semiótica e literária. É essa característica, 

segundo ela, “que permite que atravesse campos que dizem respeito – e nos quais se 

enfrentam – à análise do discurso, às teorias da enunciação, à pragmática etc.” (AUTHIER-

REVUZ, 2004, p.24).  

A reflexão sobre esses trabalhos, destaca Authier-Revuz (2004), não está isenta de 

contradições, devido ao fato de serem marcadas pela abundância de formulações, hesitações e, 
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também, por problemas de tradução. Até mesmo a apresentação sobre a compreensão 

dialógica da linguagem que nos propõe, não foge, segundo ela, às suas próprias indecisões ou 

hesitações.  Enfatiza  que a única precaução que pôde tomar: 

 

[...] foi a de tentar não separar os elementos concernentes ao discurso, ao sentido, do 

„elo‟ que os une aos gêneros literários em Bakhtin, terreno – o dos gêneros – 

construído sobre propriedades da língua e do discurso, em que o pensamento de 

Bakhtin encontra as formulações talvez mais dificilmente „manipuláveis‟ em seu 

vigor (Authier-Revuz, 2004, p.24, grifos da autora).  

 

Segundo Authier-Revuz (2004, p.24-5), é “através de conceitos como o de 

plurilinguismo18, fronteiras19, polifonia, pontos de vista, pluriacentuação20, bivocalidade, 

interação verbal, que se elaboram, em um mesmo movimento, análises historicamente 

ancoradas de formas e gêneros literários e uma teoria da produção do discurso e do sentido. 

Conforme a autora, um paradigma atravessa de modo coerente, os diversos campos abordados 

no duplo conjunto das obras escritas durante o período do círculo. Ressalta que, embora se 

multipliquem diferentes pontos de vista nesses diversos textos, todos têm em comum o lugar 

dado ao outro. 

 

[...] o lugar dado ao outro na perspectiva dialógica, mas um outro que não é nem o 

duplo de um frente a frente, nem mesmo o diferente, mas um outro que atravessa 

constitutivamente o um. É o princípio fundador – ou que deveria ser reconhecido 

como tal – da subjetividade, da crítica literária, das ciências humanas em geral 

etc.(AUTHIER-REVUZ, 2004, P.24) 

 

 

Qualquer atividade de linguagem, para Bakhtin, conforme Authier-Revuz (2004), é 

um processo marcado pela inscrição do outro no processo enunciativo.  O sujeito que enuncia 

situa o seu discurso em relação ao discurso de seu interlocutor, para o qual ajusta o seu dizer, 

dizer esse também situado, necessariamente, em outros discursos já constituídos histórico-

socialmente.  É a partir dessa concepção que Authier-Revuz (2004) fundamenta a tese da 

                                                           
18

 É a partir de Bakhtin que Authier-Revuz define conceitos como o de plurilinguismo, fronteiras, polifonia, 

pluriacentuação e bivocalidade. Conforme a autora (2004, p. 30), plurilinguismo, são pontos de vista específicos 

sobre o mundo. “A vida social vivaz e o devir histórico criam no interior de uma língua nacional, abstratamente 

única, diversos mundos concretos, perspectivas literárias, ideológicas e sociais.” (BAKHTIN, 1970 apud  

AUTHIER-REVUZ,2004). 
19

   Authier-Revuz (2004), explica esse termo a partir de Bakhtin (1981).  Para a autora,  estar na fronteira é uma 

situação comum ao ser humano, visto que não possui território interior soberano; ao olhar dentro de si, olha nos 

olhos do outro ou através dos olhos do outro.   
20

 A pluriacentuação diz respeito ao sentido da palavra, não na polissemia, mas nos sentidos ideológicos 

contraditórios conflitantes da palavra. A palavra é carregada de história, habitada por vários discursos, remete a 

outros contextos, ao inserir-se a um novo.  
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heterogeneidade constitutiva e da heterogeneidade mostrada da linguagem, conforme 

passagem citada pela autora:  

 

O homem não possui território interior soberano, ele está inteiramente e sempre 

numa fronteira; olhando no interior de si, ele olha nos olhos do outro ou através dos 

olhos do outro, e isto, especificamente, segundo a autora, através das “palavras do 

outro”: tudo o que me toca vem a minha consciência – a começar por meu nome – 

desde o mundo exterior, passando pela boca dos outros (da mãe etc.) com sua 

entoação [...] (BAKHTIN, 1981 apud AUTHIER-REVUZ, 2004, p.25). 

 

O discurso, nesse sentido, é tecido a partir do discurso do outro, que é o exterior 

constitutivo, o já dito sobre o qual qualquer discurso se constrói, o que permite dizer que o 

discurso não opera sobre a realidade das coisas, mas sobre outros discursos. De acordo com 

Authier-Revuz (2004, p.35-6),  

 

[...] toda palavra remete a um contexto, ou a vários, nos quais viveu sua existência 

socialmente subjugada. Ela chega a seu próprio contexto, vinda de outro contexto, 

penetrada pelo sentido dado por outros. As palavras são carregadas, ocupadas, 

habitadas, atravessadas por discursos.   

 

             O dialogismo é, assim, condição de constituição do sentido, que se constrói no e pelo 

entrecruzamento dos discursos, não em torno de um núcleo de sentido comum, mas no 

dialogismo, na pluriacentuação da palavra.   A linguagem é constitutivamente heterogênea.  

Não há, de acordo com Authier-Revuz (2004), possibilidade de comunicação sem a 

interdiscursividade, sem a palavra do outro, “somente o Adão mítico, abordando com sua 

palavra um mundo ainda não questionado poderia ter escapado à orientação dialógica 

inevitável com o já-dito da palavra do outro” (AUTHIER-REVUZ, 2004, p.25), em uma 

passagem em que faz alusão a Bakhtin quando esse tratava do princípio dialógico da 

linguagem. 

Para a autora, o dialogismo do círculo de Bakhtin faz da interação com o discurso do 

outro a lei constitutiva de qualquer discurso que, em termos de interdiscursividade e de 

interlocução, inscrevem constitutivamente a presença das palavras do outros no discurso, 

sendo essa a condição para a realização da língua:  

 

A língua só se realiza atravessada pelas variedades de discurso que se relativizam 

umas as outras em um jogo inevitável de fronteiras e de interferências;     nenhuma 

palavra vem neutra “do dicionário”; são todas “habitadas” pelos discursos em que 

viveram “sua vida de palavras”, e o discurso se constitui, pois, por um 

encaminhamento dialógico, feito de acordos, recusas, conflitos, compromissos...   

pelo „meio‟ dos outros discursos, e entre esses outros discursos, aquele que o locutor 

empresta ao interlocutor determina, através de um parâmetro dialógico específico, o 

processo dialógico de conjunto. (AUTHIER-REVUZ, 2004, p.68. Grifos da autora). 
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Para explicar a heterogeneidade constitutiva, inerente à linguagem, Authier-Revuz 

(2004) recorre também à psicanálise, a partir da concepção de um sujeito do inconsciente, 

fundamentando-se em Lacan, que teve por base os estudos de Freud, para quem o sujeito é 

marcado pelas manifestações do inconsciente. A psicanálise “consiste em fazer ressurgir 

conflitos esquecidos, demandas recalcadas – eventualmente portadoras de sofrimentos – que 

agem, sem que o sujeito saiba, na sua vida presente” (AUTHIER-REVUZ, 2004, p. 50). 

Assim, que por um olhar exterior à linguística, colocado sobre a linguagem, a fala, a 

psicanálise constitui o sujeito falante como um material e não um objeto próprio. A 

linguagem é a condição do inconsciente. Embora o sujeito, acredite ser fonte e origem de seu 

discurso, o sujeito reproduz o outro, ele só se institui pela linguagem, é efeito de linguagem, 

“é essencialmente representação, dependendo das formas de linguagem que ele enuncia e que 

na verdade o enuncia [...] o sujeito não é nada senão a ordem da linguagem na qual ele foi 

aculturado [...]”. (CLEMENT, 1975b apud AUTHIER REVUZ, 2004, p. 65).    

Nessa perspectiva, ao depender da linguagem de que se utiliza, estruturada a partir 

dos discursos de outros, é que se pode falar em sujeito sujeitado ao desejo do outro, esse que 

muitas vezes deixa escapar pelos equívocos da língua o desejo inconsciente, trazendo pelo ato 

sua dimensão inconsciente. “O inconsciente é esta parte do discurso enquanto transindividual, 

que não está à disposição do sujeito para restabelecer a continuidade de seu discurso 

consciente [...] o inconsciente é o capítulo de minha história que é marcado por um vazio ou 

ocupado por uma mentira: é o capítulo censurado” (LACAN, 1953 apud AUTHIER-REVUZ, 

2004, p.50) 

Posição que contraria a imagem de um sujeito “pleno”, que seria a causa primeira e 

autônoma de uma palavra homogênea, sua posição é a de uma palavra “heterogênea que é o 

fato de ser um sujeito dividido, clivado, cindido, fendido (o que não significa nem 

desdobrado, nem compartimentado.” (AUTHIER-REVUZ, 2004, p.48).  

 

 

3.3  RESPONSABILIDADE ENUNCIATIVA  

 

 

Estudos que tratam da responsabilidade enunciativa não atingem ainda um grau de 

difusão correspondente à importância do assunto para os estudos linguísticos. Entender as 

estratégias do enunciador para eximir-se da responsabilidade pelo que enuncia, ou mesmo 
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atribuir a si mesmo, quando lhe é conveniente é, certamente, um facilitador na construção da 

textualidade.   

No Brasil, alguns trabalhos sobre esse tema são desenvolvidos na UFRN – 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte - por Rodrigues e seu grupo de pesquisa, 

predominantemente, em corpus constituído por gêneros acadêmicos. 

Ao proporem uma análise da construção de sentidos de um discurso de renúncia, 

proferido em 21 de setembro de 2005, pelo Deputado Federal Severino Cavalcanti, então 

Presidente Da Câmara Dos Deputados, Rodrigues, Passeggi e Silva Neto (2010) destacam que 

a noção de responsabilidade enunciativa não é consensual para os autores que se dedicam a 

estudá-la. Conforme citação: 

 

Para Culioli (1971, p.4031) „toda enunciação supõe responsabilidade enunciativa do 

enunciado por um enunciador‟, ou seja, assenta-se no critério da asserção. No 

entanto, para Nolke, Flottum e Norén (2004), os proponentes da Teoria escandinava 

da Polifonia Linguística – ScaPoline – , assumir a responsabilidade enunciativa é ser 

fonte do enunciado, é estar na origem, é assumir a paternidade. Para rabatel (2008ª, 

p.21), „o sujeito responsável pela referenciação do objeto exprime seu PdV tanto 

diretamente, por comentários explícitos, como indiretamente, pela referenciação, ou 

seja, através de seleção, combinação, atualização do material linguístico‟. ( p.153) 

 

 

 

            Ainda, segundo os pesquisadores, outro estudioso, Rabatel (2009, p.85) postulou “a 

noção de quase- RE” para os enunciadores segundos, aos quais é possível imputar um PdV, 

mesmo que eles não tenham dito nada”. Conforme Rodrigues, Passeggi e Silva Neto (2010), 

ao assumir esse posicionamento, Rabatel (2009) se distancia  de Ducrot (1984), para quem 

assumir a responsabilidade enunciativa é falar, é dizer, e se distancia também da  ScaPoline, 

uma vez que para ele, pode-se atribuir um ponto de vista (PDV), mesmo a quem não tenha 

falado, não estando, portanto, na origem do enunciado. 

           Rodrigues (2010), em um artigo denominado a (não) assunção da responsabilidade 

enunciativa pelo enunciador em que procura compreender as vozes enunciadas em gêneros 

acadêmicos produzidos por alunos de graduação, destaca também a relevância dos estudos de 

Guentchevá, (1994) no âmbito da ATD. Pois, segundo ela, a noção da categoria do mediativo, 

postulada por esse autor, permite materializar, de forma explícita não só quando um 

enunciador não é a primeira fonte da informação como também não assume a 

responsabilidade pelo conteúdo veiculado. Para Guentchevá, o enunciador não assume 

qualquer garantia pelos conteúdos reportados, o enunciado, assim, não se constitui, uma 

afirmação do discurso citante.  Noção essa que difere da proposta de heterogeneidade 
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mostrada, postulada por Authier-Revuz (1978), visto que para essa autora, o discurso indireto 

caracteriza uma tomada de posição do enunciador a respeito de determinado enunciado, 

conclui Rodrigues (2010).          

                Adam (2008), ao tratar do assunto, destaca que o desdobramento polifônico se dá 

através da expressão de um ponto de vista ou da assunção da responsabilidade enunciativa. 

Conforme o autor, o interpretante constrói a representação discursiva (RD), possibilitado, não 

só pelo fato de a linguagem fazer referência, mas também porque o texto é uma proposição de 

mundo que solicita do interpretante uma atividade semelhante de (re)construção dessa 

proposição de mundo ou RD.   

A RD se construiria a partir dos enunciados, em função, entretanto, das próprias 

finalidades (objetivos e intenções) do interpretante e de suas representações psicossocias da 

situação, do enunciador e do mundo do texto, bem como de seus pressupostos teóricos. 

Assim, em outras palavras, a heterogeneidade constitui a linguagem e condiciona a interação.  

O texto, nesse sentido, em termos de teoria linguística da enunciação é, para Adam (2008, 

p.115), “ao mesmo tempo, uma proposição de mundo (RD) e de sentido, um sistema de 

determinações e um espaço de reflexividade metalinguística”. Isso se justificaria para ele  pela 

existência da consciência epilinguística dos sujeitos falantes. É essa consciência que permite a 

cada locutor interagir, mesmo sabendo que a língua não pode dizer tudo e que a comunicação 

é falha, “o que não impede a referência ao mundo, às palavras, à própria situação de 

enunciação e aos coenunciadores” (ADAM, 2008, p.115). 

Ao tratar da atribuição da responsabilidade enunciativa, Adam (2008) apresenta uma 

análise de maneira sistemática e clara sobre essa teoria e identifica os recursos de que o 

enunciador pode se utilizar para apropriar-se da linguagem e responsabilizar-se pelo que 

enuncia ou mesmo atribuí-la a outro. O autor esclarece que tratará desse tema a partir da 

perspectiva de Benveniste (1974).  

Na tentativa de facilitar a compreensão das unidades de análise com que trabalha, 

Adam (2008) destaca que se deterá a uma terminologia metalinguística que permita descrever 

uma complexidade de unidades mínimas das quais a gramática não permite, por si só dar 

conta, visto que situará sua discussão no âmbito da produção e da leitura de conjuntos textuais 

mais vastos e não apenas literários.  

Essa é a razão pela qual propõe a definição de proposição-enunciado: “como um 

enunciado mínimo, uma unidade textual de base, efetivamente realizada e produzida por um 

ato de enunciação” (ADAM, 2008, p.106).  O pesquisador justifica a adoção desse termo pela 

necessidade de uma unidade mínima que não só marcasse a natureza do produto de uma 
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enunciação, o enunciado, como também acrescentasse a isso a designação de uma 

microunidade sintático-semântica, a proposição. 

De acordo com o autor (2008, p.108), a proposição-enunciado “é o produto de um 

ato de enunciação: ela é enunciada por um enunciador inseparável de um coenunciador”. Ele 

se utiliza de uma passagem de Benveniste (1974) que, em seu artigo de 1970 sobre „O 

aparelho formal da enunciação‟, define a enunciação como uma coenunciação.  

Os enunciados, conforme Adam (2008), são classificados em verbais e nominais. 

Verbais são aqueles cujo conteúdo a respeito de um „objeto de discurso, sujeito ou tema‟, é 

expresso por um predicado verbal, conter um verbo é a característica que os diferencia dos 

nominais. Acrescenta, ainda, os enunciados monorremas, que são expressões do tipo 

“Bravo!”, “Fora!”, “Magnífico” etc.  

Outra característica da proposição-enunciado é o fato de compreender três dimensões 

que são complementares.   

 

As três dimensões complementares de toda proposição enunciada são: uma 

dimensão enunciativa que se encarrega da representação construída verbalmente de 

um conteúdo referencial e dá-lhe uma certa potencialidade argumentativa que lhe 

confere uma força ou valor ilocucionário mais ou menos identificável. (ADAM, 

2008, p. 109) 

 

 Acrescenta, ainda, que não existe enunciado isolado. Mesmo parecendo isolado, um 

enunciado elementar se liga a um ou a vários outros e/ou convoca um ou vários outros em 

resposta ou como simples continuação. Essa condição de ligação é, em grande parte, 

determinada pela orientação argumentativa do enunciado.   

Toda proposição enunciada, segundo Adam (2008, p.113-114), “possui um valor 

descritivo. A atividade discursiva de referência constrói, semanticamente, uma representação, 

um objeto de discurso comunicável”. Uma proposição apresenta, em geral, uma estrutura 

formada por um sintagma nominal associado a um sintagma verbal, porém, considerado do 

ponto de vista semântico, pode se reduzir a um nome ou adjetivo. A representação discursiva 

é, necessariamente, a expressão de um ponto de vista, conforme o autor: 

 

Toda representação discursiva [RD] é a expressão de um ponto de vista [PDV] 

relação [A] – [B] e que o valor ilocucionário derivado da orientação argumentativa é 

inseparável do vínculo entre o sentido de um enunciado e uma atividade enunciativa 

significante (relação [C1]-{B]. Enfim, o valor descritivo de um enunciado [A] só 

assume sentido na relação com o valor argumentativo desse enunciado [C1}. O 

sentido de um enunciado (o dito) é inseparável de um dizer, isto é, de uma atividade 

enunciativa significante que o texto convida a (re)construir.   (ADAM, 2008, p.113). 
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3.4 ESTRATÉGIAS DE INSERÇÃO DO DISCURSO DO OUTRO 

 

            Atribuir a outrem a responsabilidade pelo que enuncia pode ser uma estratégia 

utilizada pelo enunciador para não se responsabilizar pelo que enuncia. Essa não é, porém, a 

única razão. Outros motivos podem levá-lo, até mesmo, inconscientemente, a inserir em seu 

discurso outras vozes como uma estratégia para dar veracidade ao que diz, por exemplo, ou 

mesmo com a intenção única de informar a fonte de seu dizer, como forma de mero 

esclarecimento, entre outras.  

 

 

3.4.1 A enunciação histórica e a enunciação do discurso 

 

 

A língua deve, por necessidade, ordenar o tempo a partir de um eixo, e este é sempre 

e somente a instância do discurso. Para Benveniste (1989), é da enunciação que procede a 

instauração da categoria do presente, e da categoria do presente nasce a categoria do tempo. O 

presente é propriamente a origem do tempo, o homem não tem outro meio de viver o “agora” 

e de torná-lo atual senão realizando-o pela inserção do discurso no mundo. 

A partir de um estudo intitulado as relações de tempo no verbo francês, Benveniste 

(1976), propõe o conceito de enunciação histórica e de discurso. De acordo com o autor, os 

tempos do verbo se distribuem em dois sistemas distintos e complementares, que pressupõem 

dois planos de enunciação diferentes. Segundo Benveniste (1989), a enunciação histórica 

estaria reservada à língua escrita e caracteriza a narrativa dos acontecimentos passados, em 

que os fatos são apresentados sem qualquer intervenção do locutor na narrativa. O historiador 

não dirá eu nem tu, nem usará aqui nem agora, porque não tomará o aparelho formal do 

discurso, que consiste na relação de pessoa eu:tu. Nessa narrativa, admitir-se-ão, em formas 

de terceira pessoa: o aoristo, que define o momento do acontecimento e não faz parte dos 

tempos verbais próprios do discurso, pois está fora da pessoa de um narrador; o imperfeito; o 

mais que perfeito e o prospectivo, que indica uma iminência ou possibilidade de uma 

fatalidade, por exemplo, ia partir, devia cair, excluem-se o presente, o perfeito, o futuro, 

simples e composto. 

 Já a enunciação do discurso, conforme o autor, pressupõe um locutor e um ouvinte 

e, no primeiro, a intenção de influenciar, de algum modo, o outro. A enunciação histórica e a 
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do discurso podem conjugar-se, porém, num terceiro tipo de enunciação, o discurso indireto, 

no qual o discurso é referido em termos de acontecimento e transposto para o plano histórico. 

 Um discurso se revela numa narrativa histórica quando o locutor reproduz as 

palavras de uma personagem ou intervém, ele próprio, para julgar os acontecimentos 

referidos; dessa maneira, passando a outro sistema temporal, o do discurso. Essas 

transferências instantâneas de um tipo de enunciação para outra são permitidas devido a 

características próprias da linguagem. 

O discurso emprega livremente todas as formas pessoais dos verbos. A relação de 

pessoa está presente em toda parte, no entanto, a terceira não tem o mesmo valor que tem na 

narrativa histórica, pois sem a intervenção do narrador, essa não se oporá a nenhuma outra, o 

que a caracteriza como uma não pessoa, uma ausência de pessoa. Diferentemente do discurso 

em que o locutor opõe uma não pessoa ele a uma pessoa eu/tu.  

 A inserção do enunciador se dá, portanto, quando ele introduz algum comentário, 

algum julgamento, ao expressar, por exemplo, determinado juízo de valor a respeito de algum 

acontecimento a que se refere no desenrolar de sua narrativa.  

É a atitude de se apropriar do aparelho formal da enunciação e instituir-se como 

sujeito que demarca a transposição de um plano do discurso para outro.   

 

 

3.4.2  Indicadores da apropriação do discurso     

 

 

Ao tratar dos inúmeros recursos de que a língua dispõe para a assunção da 

responsabilidade enunciativa, Adam (2008, p.115 a 119) destaca que essa decisão cabe àquele 

que enuncia. Essa escolha é possível, pois a língua lhe disponibiliza um grande número de 

unidades para esse fim.   Optar em responsabilizar-se pelo que diz ou remeter a outros é 

possível pelo fato de o enunciador ter a possibilidade de apropriar-se do aparelho formal da 

enunciação, que lhe permite, através da escolha de introdutores, como, segundo, de acordo 

com, para etc. e, ainda, de outros recursos, apontar, explicitamente, outro ponto de vista que 

não o seu.  

O enunciador pode, também, utilizar-se de várias outras categorias que, de acordo 

com Adam, expandem a descrição do que Benveniste (1974) chamava de „aparelho formal da 

enunciação‟ e evidenciam a responsabilidade enunciativa, tais como: os índices de pessoas, os 

dêiticos espaciais e temporais, os tempos verbais, as modalidades, os diferentes tipos de 
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representação da fala das pessoas ou das personagens, as indicações de quadros mediadores, 

os fenômenos de modalização autonímica e as indicações de um suporte de percepções e de 

pensamentos relatados, conforme especificação abaixo. 

Apresentaremos, de maneira sucinta, as categorias apontadas por Adam (2008). 

Ressaltamos, porém, que Adam, nesse estudo, não aprofunda sua análise em todas as 

categorias, razão pela qual, algumas categorias serão ampliadas sob a perspectiva de outros 

teóricos, visto que, em nosso entendimento, dessa maneira, facilitará a compreensão.   

Conforme Adam (2008, p.117), “o grau de responsabilidade enunciativa de uma 

proposição é suscetível de ser marcado por um grande número de unidades da língua”, como: 

a) “os índices de pessoas, que são representados pelos pronomes que remetem as 

pessoas do discurso, 1ª e 2ª; (eu, tu, meu, teu, nosso, vosso etc.);” 

b)  “os dêiticos espaciais e temporais, que compreendem uma referência absoluta 

(precisa ou vaga) ou uma referência relativa ao contexto (anafórica) ou a o contexto 

(situacional);”            

c) “os tempos verbais que correspondem a diferentes tipos de localização 

relativamente à posição do enunciador e repartem-se em diversos planos de enunciação. O 

mundo comentado e o mundo narrado.” (Embora Adam (2008) desenvolva um estudo 

detalhado sobre essa categoria, no capítulo VI de sua obra, optamos por discuti-la, na 

sequência do trabalho, na perspectiva de Koch (2004), visto que a autora, além de tratar dos 

tempos verbais no francês, procura adaptá-los ao português, o que torna mais fácil a 

compreensão.)   

d) “as diferentes modalidades: modalidades sintático-semânticas maiores (téticas: 

asserção e negação; hipotéticas: real ou ficcional; hipertéticas: exclamação. Modalidades 

objetivas, intersubjetivas, subjetivas. Verbos de opinião, advérbios de opinião, lexemas 

afetivos, avaliativos e axiológicos. Três tipos de unidades gramaticais: o advérbio, o grupo 

preposicional e a proposição subordinada. Enquanto os modalizadores de enunciação incidem 

sobre o dizer, os modalizadores de enunciado incidem sobre o dito;”  

e) “os diferentes tipos de representação da fala - O discurso direto, o discurso 

direto livre, o discurso indireto, o discurso narrativizado;”  

f) “as indicações de um suporte de percepções e de pensamentos relatados: 

efeitos de ponto de vista que repousam numa focalização perceptiva (ver, ouvir, sentir, tocar, 

experimentar) ou numa focalização cognitiva (saber ou pensamento representado). As formas 

de representação do pensamento das personagens cruzam as representações da fala pelo viés 

das formas de discurso interior ou endofásico (Philippe, 2001; Bergounioux, 2004);”  
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g) “as indicações de quadros mediadores: marcados como segundo, de acordo 

com e para; modalização por um tempo verbal como o futuro do pretérito; escolha de um 

verbo de atribuição de fala como afirmam, parece; reformulações do tipo (é) de fato, na 

verdade, e mesmo em todo caso; oposição de tipo alguns pensam (ou dizem) que X, nós 

pensamos (dizemos) que Y etc. nesse caso, Adam fala, segundo ele, de quadro mediador, de 

acordo com Slatka Guentchéva.”  

Também, na indicação de quadro mediador, Adam trata da modalização em discurso 

segundo, de acordo com ele, seguindo Jacqueline Authier Revuz, a partir de quem trata ainda 

os fenômenos de modalização autonímica. Esses conceitos serão retomados e ampliados na 

perspectiva dessa pesquisadora.  

Nos parágrafos seguintes, ampliaremos a discussão a respeito dos tempos verbais da 

narrativa na perspectiva de Koch (1997), da modalização em discurso segundo e dos 

fenômenos de modalização autonímica na perspectiva de Authier-Revuz (1998). 

Ainda, com base nos estudos desenvolvidos por Adam (2008), a partir da perspectiva 

de Benveniste, desenvolveremos um estudo para facilitar a identificação dos indicadores de 

pessoa (recurso através do qual o enunciador constrói a sua subjetividade ao se inserir ao seu 

próprio discurso) e dos dêiticos espaciais e temporais.  

Reconhecer as marcas da subjetividade nos resumos que constituem o corpus da 

pesquisa permite que compreendamos as passagens que diferenciam a enunciação de discurso 

da enunciação histórica de que fala Benveniste. São as marcas da enunciação de discurso que 

permitem que o enunciador seja reconhecido em seu próprio texto.   

 Para diferir esses diferentes tipos de enunciação, verificaremos a ocorrência de 

algumas unidades da língua, como os pronomes pessoais e os dêiticos espaciais e temporais. 

Os pronomes pessoais remetem às pessoas do discurso, reconhecê-los permite precisar a 

assunção da responsabilidade enunciativa pelo enunciador, caso ela seja assumida. Pronomes  

de primeira pessoa remetem ao enunciador, enquanto os de segunda, ao coenunciador.  

Identificar esse recurso é fundamental, pois essa é uma das formas de construção da 

subjetividade.  

Já os dêiticos delimitam o espaço das pessoas do discurso.   Quanto à remissão à 

cena enunciativa, o enunciador recorre ao uso de diversas expressões, como os advérbios de 

lugar, aqui, aí e, ainda, aos pronomes demonstrativos esse, este se quiser ou precisar delimitar 

o espaço discursivo.  Portanto, são essas as categorias que analisaremos sob a perspectiva de 

Adam (2008).       
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3.4.3  O discurso citado – Bakhtin (1995) 

 

 

Através do discurso direto, o enunciador se propõe a reproduzir a fala das 

personagens exatamente como ela foi proferida. Ao relatar o discurso de outro, o enunciador 

dissocia claramente dois momentos, duas instâncias da enunciação: o do discurso citante e o 

do discurso citado. É, através de elementos tipográficos, como travessão ou aspas, ou pelos 

verbos ilocutórios ou dicendi, que podem preceder o discurso citado, que o enunciador 

intercala, ao seu próprio discurso, o de outro. 

Ao se utilizar dessa estratégia, ou seja, reportar o discurso de outrem, o enunciador 

pode ter intenções diversas, desde eximir-se da responsabilidade pelo que diz, caso a 

informação possa comprometê-lo, ou mesmo dar veracidade ao que diz, fundamentando-se  

na palavra de outro que reconhece como autoridade naquilo de que fala, entre outras. 

Conforme Kerbrat-Orecchioni (1975) apud Maingueneau (1997, p.86), “ocultar-se por trás de 

um terceiro, é frequentemente uma maneira hábil por ser indireta de sugerir o que se pensa, 

sem necessitar responsabilizar-se por isso”.  

  Se por um lado, reportar o discurso de outro é uma estratégia consciente de não 

assunção da responsabilidade enunciativa, o que caracteriza um texto como mais objetivo, por 

outro lado, dificilmente, o enunciador do discurso citante conseguira evitar marcas da 

subjetividade, pois é ele quem seleciona dentre as inúmeras possibilidades, aquelas que, no 

seu ponto de vista, melhor definem o que pretende enunciar. Essas escolhas o denunciam, 

porém.  É a partir da própria percepção que o texto é construído.   É ele, o enunciador, quem 

manipula as personagens, que decide o momento de lhes deve passar a palavra, o que devem 

dizer enfim, ele define aquilo que delas deve ou pode ser dito ou mesmo pressuposto.   

São essas, entre outras estratégias, que direcionam a argumentação, que constroem a 

imagem pretendida das personagens e encaminham o texto para a obtenção da finalidade a 

que se propôs o enunciador, através das quais procurará atingir seus propósitos comunicativos 

e conseguir de alguma maneira a adesão de seu interlocutor. 

Nesse sentido, os pressupostos teóricos de Bakhtin (1995), auxiliam-nos na 

diferenciação  entre o discurso citado e o citante, pois permitem, a partir da identificação dos 

verbos ilocutórios ou dicendi, o reconhecimento das passagens em que o enunciador se 

utilizou desse recurso para reportar o discurso de outro, daquele a quem responsabilizou pela 

enunciação, a partir de marcas evidentes no texto, como o uso de dois pontos e de travessões, 
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indicadores, em geral do discurso direto e, ainda,  da recorrência aos verbos dicendi, que 

caracterizam o discurso indireto.   

 

 

3.4.4  As marcas do tempo na enunciação: mundo comentado e mundo narrado 

 

 

A análise dos tempos verbais em uma narrativa permite que se diferencie dois 

momentos enunciativos distintos:  o simples relato dos acontecimentos e a tomada de posição 

por parte do enunciador frente ao que relata.  

 Koch (2004) desenvolve um estudo a respeito dos tempos verbais na enunciação 

baseada em uma proposta apresentada por Weinrich (1968), em sua obra Tempus, na qual o 

pesquisador analisa os tempos do discurso no francês. De acordo com a autora, a partir de 

uma análise dos tempos verbais em francês, Weinrich (1968) chega a algumas constatações: 

as marcas do tempo são altamente redundantes nos enunciados da língua; existem leis de 

concordância dos tempos dentro do período; os tempos não têm vinculação com o Tempo 

(cronos); os tempos se distribuem em dois grupos ou sistemas temporais, com empregos 

distintos e que não se combinam, normalmente, no mesmo período. 

Os tempos verbais que pertencem ao grupo I são: Indicativo: presente, pretérito 

perfeito composto, futuro do presente, futuro do presente composto, além das locuções 

verbais formadas com esses tempos; ao grupo II, pertence o pretérito perfeito simples, o 

pretérito imperfeito, o pretérito mais que perfeito, o futuro do pretérito e locuções verbais 

formadas com tais tempos, todos do modo indicativo. 

Após analisar textos comuns a várias situações comunicativas e também estatísticas 

feitas por outros autores para o francês, o espanhol e o alemão, Weinrich (1968) chegou à 

conclusão de que, do mesmo modo que os tempos verbais, as situações comunicativas se 

repartem claramente em dois grupos temporais. Assim, estabelece a distinção entre o mundo 

comentado e o mundo narrado.  

Ao mundo narrado pertencem todos os tipos de relato, literários ou não; tratando-se 

de eventos relativamente distantes, que, ao passarem pelo filtro do relato, perdem muito de 

sua força, permitem aos interlocutores uma atitude mais „relaxada‟. Ao mundo comentado 

pertencem à lírica, o drama, o ensaio, o diálogo, o comentário, e demais gêneros do discurso 
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que apresentem como característica a atitude tensa; nelas o falante está em tensão constante e 

o discurso é dramático, pois se tratam de coisas que o afetam diretamente. 

Os tempos do mundo comentado exigem do ouvinte uma atitude, cobram-lhe uma 

resposta. Ao comentar, o enunciador se compromete com aquilo que diz, diferentemente do 

mundo narrado, cujos verbos se limitam a demarcar, no ato da enunciação, momentos 

relacionados ao tempo de ocorrência de determinado acontecimento.  

Ao empregar os tempos do mundo narrado, o enunciador assume o papel de narrador, 

cabendo ao interlocutor assumir o papel de ouvinte, visto que a situação comunicativa se 

desloca para outro plano, situado além da temporalidade do mundo comentado.  

O mundo narrado é indiferente ao Tempo cronológico. Pode estar ligado ao passado 

por meio de uma data, por exemplo, ou então, ao presente ou futuro, por meio de outros 

dados. É essa também a razão por que os advérbios de tempo, que se ordenam em dois 

grupos, também precisem adaptar-se à nova situação comunicativa, ou seja, a mudança de 

plano temporal.  

Quanto à análise dos tempos verbais em português, Koch (2004) destaca que o maior 

problema encontrado se refere ao uso do pretérito perfeito simples, que apresenta alto índice 

de incidência tanto no relato como no comentário. Isto não ocorre, por exemplo, no francês, 

em que o passé simple se encontra praticamente restrito à língua escrita e a terceira pessoa, 

sendo substituído, na língua oral, pelo passé composé, conforme, segundo ela, a distinção de 

Benveniste (1996) entre „discurso‟ e „história‟. Já o pretérito perfeito composto no português 

é de uso bem mais restrito, parecendo limitar-se ao mundo comentado.  

Para Koch (2004), quando a coocorrência do perfeito simples com tempos do mundo 

comentado não se dá dentro de um mesmo período, é possível considerar tais empregos como 

momentos narrativos dentro do comentário: a introdução de um relato serve de base a um 

comentário posterior, ou se faz o comentário, acrescentando-se, a seguir, um argumento ou 

uma exemplificação em forma de relato. Contudo, nos casos em que o perfeito simples 

coocorre com tempos do comentário dentro de um mesmo período, fato bastante frequente em 

português de acordo com ela, trata-se de um tempo do mundo comentado, a existência de uma 

neutralização entre duas formas diversas; a que constitui, em nossa língua, o tempo zero do 

mundo narrado e a que representa a retrospectiva em relação ao tempo zero, no mundo 

comentado, posição que defende com base em Bull (1960).  

A identificação dos verbos que diferenciam o mundo narrado do mundo comentado 

permite que ampliemos a compreensão da diferença entre a enunciação histórica e a 

enunciação de discurso de que fala Benveniste (1989), seção 3.4.1.  
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Consideramos importante discutir essa abordagem, pois Koch (2004) analisa e 

apresenta os tempos verbais do português. Essa é mais uma estratégia de reconhecimento dos 

recursos na construção da subjetividade em um texto.   

 

 

3.4.5  A heterogeneidade constitutiva e a heterogeneidade mostrada   

 

 

Authier-Revuz (2004) apresenta a heterogeneidade discursiva sob dois aspectos: 

constitutiva e mostrada. A heterogeneidade constitutiva, de acordo com a autora, é condição 

de todo e qualquer discurso, visto que o discurso só se constitui numa relação de alteridade, 

ou seja, na e pela presença do Outro. 

 

Todo discurso se mostra constitutivamente atravessado pelos „outros discursos‟ e 

pelo „discurso do Outro‟. O outro não é um objeto (exterior, do qual se fala), mas 

uma condição (constitutiva, para que se fala) do discurso de um sujeito falante que 

não é fonte-primeira desse discurso. (AUTHIER-REVUZ, 2004, p.69, grifos da 

autora.).  

 

 

A heterogeneidade mostrada se articula com a constitutiva e pode ser demarcada no 

fio discursivo através da interdiscursividade que todo discurso mantém com outros discursos, 

nos quais a presença do outro pode ser detectada por meio da análise. “No fio do discurso que, 

real e materialmente, um locutor „único‟ produz, certo número de formas, linguisticamente 

detectáveis no nível da frase ou do discurso, inscrevem, em sua linearidade, „o 

outro‟(AUTHIER-REVUZ, 2004, p.12). 

Para Authier-Revuz (2004), há entre a heterogeneidade mostrada e a heterogeneidade 

constitutiva da linguagem, uma negociação, na qual o sujeito localiza o outro e delimita o seu 

lugar motivado pela ilusão de ser o centro, a fonte do discurso. A presença da heterogeneidade 

mostrada pode ser constatada de duas maneiras, de acordo com ela. Em alguns enunciados 

percebe-se, claramente, a presença do outro. Nesses enunciados, a heterogeneidade 

constitutiva, inerente a todo discurso, manifesta-se através de marcas linguísticas explícitas, 

caracterizando, assim, a heterogeneidade mostrada marcada. Essas marcas se manifestam, por 

exemplo, no discurso relatado, através do qual o enunciador transpõe as palavras de outrem. É 

o caso do discurso direto, em que as palavras do outro são transpostas para o discurso próprio, 

utilizando-se para isso, de recursos com que assinala essa operação, podendo ser através de 

aspas, itálico, glosas, entonações específicas ou podendo recorrer, ainda, ao discurso indireto.   
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As aspas, de acordo com Authier-Revuz (2004), são operações de distanciamento e 

constituem-se como um sinal que deve ser decifrado pelo interlocutor. Quanto a sua função, 

podem desempenhar várias, tais como: diferenciação, para mostrar que o enunciador se coloca 

além desses enunciados, irredutível às palavras empregadas; condescendência; pedagógicas, 

usadas na vulgarização; proteção, para indicar que a palavra utilizada é apenas aproximativa; 

ênfase, etc. 

 Já quanto à heterogeneidade mostrada não marcada, o que a caracteriza é a ausência 

de marcas linguísticas visíveis nos enunciados.  Neles, o enunciador pode fazer alusão a um 

coenunciador, não de maneira direta, entretanto, perceptível pelo interlocutor, muitas vezes, 

pela apreensão do significado de um termo, ou até mesmo pela entonação (ou encenação), ao 

enunciar. Tais marcas se manifestam na imitação, na ironia, no pastiche, no jogo de palavras, 

no discurso indireto livre, etc. Essa estratégia é própria de uma não coincidência do dizer 

consigo mesmo, em que a construção do sentido pretendido não explicita a outra ou as outras 

vozes de que o discurso é constituído.   

 

 

3.4.6  A conotação autonímica 

 

 

Authier-Revuz (2004) diferencia também - dentre as formas da heterogeneidade - a 

autonímia simples da conotação autonímica. A autonímia simples se caracteriza por marcar a 

presença do outro no discurso através de uma ruptura sintática, em que o discurso citado é 

inserido (discurso direto). Já na conotação autonímica, o fragmento de que se utiliza o 

enunciador é inserido à cadeia discursiva sem rupturas sintáticas no fio discursivo. São 

expressões do tipo: na linguagem dos políticos, como diriam os psicólogos, tecnicamente 

falando, etc., ou mesmo recursos como o uso de aspas, entre outros.  

  Através da conotação autonímica, o enunciador desdobra o seu próprio discurso 

para fazer um comentário sobre o seu dizer, inserindo-o a sua enunciação, no momento em 

que enuncia, caracterizando, assim, de acordo com a autora, uma modalização autonímica.   

Ao recorrer a essa estratégia, o enunciador avalia o seu próprio discurso e, de certa maneira, 

dialoga consigo mesmo, como se ocupasse também a posição do outro, de receptor, daquilo 

que ele próprio enuncia, moldando, assim, o seu discurso ao que pressupõe como resposta, 

visando à obtenção do propósito almejado. 
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 Para isso, utilizam-se de expressões que propõem, de certa maneira, um outro olhar, 

para determinada palavra ou expressão. Esse recurso pode ser utilizado não só para garantir o 

sentido que pretende, como também, entre outras, como tentativa de esclarecer um termo 

polissêmico, passível de dúvida, naquele contexto situacional, na visão de quem enuncia. Para 

o enunciador, é como se o não esclarecimento, a indeterminação do sentido, pudesse 

comprometer o objetivo comunicativo a que se propõe, pois a palavra ou expressão escolhida 

não traz a carga semântica desejada, ou mesmo não é suficientemente precisa, sendo 

necessária uma revisão, na tentativa de esclarecer, ou até mesmo ratificar o dito para construir 

o sentido pretendido. Além disso, o enunciador pode também, ao destacar um termo, propor 

ao interlocutor um sentido outro, que não o usual, alertando-o a respeito do que enuncia. 

As expressões a que os enunciadores recorrem na cadeia enunciativa, apresentam, 

segundo Authier-Revuz (2004), algumas características peculiares.  

1) São formas isoláveis, providas de características sintático-semânticas descritíveis, 

que têm a propriedade de referir-se a um segmento dado da cadeia em que se situam;  

2) São formas estritamente reflexivas que correspondem ao desdobramento, no 

âmbito de um único ato de enunciação, do dizer de um elemento, por um comentário 

“simultâneo” – nos limites da linearidade – desse dizer, são efetuadas como um diálogo, 

embora do enunciador consigo mesmo. Ou seja, ao dizer, por exemplo: – Eu sei o caminho 

que nos levará à praia...  Não!... saber mesmo, mesmo... não sei!, Na verdade, eu nunca fui a 

essa praia, mas olhei a rota a ser seguida no mapa. O enunciador, nesse caso, não só informa 

algo como também parece expressar certo julgamento ao que disse, para prevenir-se, 

possivelmente, de um questionamento.   

Para isso, estabelece consigo mesmo um diálogo, retifica a primeira informação, 

negando-a, para, em seguida, como se fosse contestado por outrem, fazer uma ressalva, como 

tentativa de defender-se, quem sabe, de um possível questionamento de seu interlocutor. 

Dessa maneira, ao se utilizar dessa estratégia, delimita o sentido do termo escolhido, no caso, 

do verbo “saber” em: “... sei o caminho....”, que poderia implicar uma garantia mesmo de 

conhecimento, adquirido através da experiência pessoal, diferentemente da experiência 

virtual, que poderia gerar dúvidas e falta de confiança de seus interlocutores; 

3) São formas opacificantes da representação do dizer, em que o elemento da 

enunciação ao qual se referem é um fragmento de cadeia que associa significado e 

significante, “restringindo” o sentido do termo, impedindo assim a sinonímia. 

Ao duplicar-se o uso de um termo por um comentário reflexivo opacificante sobre 

esse uso, tal modalização suspende naquele termo visado o caráter absoluto, inquestionado, 
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evidente, vinculado ao uso-padrão das palavras conforme a autora (1998). Através da 

modalização, confere-se a um elemento do dizer o estatuto de uma maneira de dizer, 

relativizado, até mesmo para valorizá-lo, dentre outras. “Assim, a enunciação representa-se 

„localmente‟ como afetada por não um, como alterada – no duplo sentido de alteração e de 

alteridade – em seu funcionamento por um fato pontual de „não coincidência‟” (AUTHIER-

REVUZ, 1998, p.83). Em outras palavras, o enunciador admite sentidos outros ao termo, 

porém os nega, restringindo, assim, qualquer possibilidade de interpretação diversa daquela 

que pretende para tal termo, sendo essa estratégia de delimitação necessária, no seu ponto de 

vista, e a faz consciente da polissemia do termo.   

Pode-se exemplificar, a partir de uma situação hipotética em que alguém se refira ao 

grande amor devotado a seu colega de trabalho e acrescente: – digo amor nos termos bíblicos. 

Essa especificação determinante: nos termos bíblicos, eliminaria quaisquer outros sentidos 

que não o do mais puro amor fraternal. A delimitação do sentido, no entanto, expande a 

possibilidade de outros sentidos possíveis do quais o enunciador se resguarda e faz isso 

conscientemente. 

 Conforme a autora (1998, p.100), “a enunciação de um elemento X qualquer de uma 

cadeia é duplicado, ou seja, comporta sua própria representação, reflexiva portanto,  e 

opacificante”. Assim, distinguem-se: 

1) as predicações metalinguísticas diversas, que têm como objeto palavras, mas de 

maneira „não reflexiva‟, palavras remetidas à língua, ou a um ato de enunciação distinto 

daquele que se está fazendo; 

2) as formas que têm como objeto, de maneira reflexiva, a enunciação que está sendo 

feita, mas tomando esta no nível de seu conteúdo, isto é, de maneira „transparente‟, sem o 

bloqueio de sinonímia que implica a tomada conjunto de significante. 

As formas pelas quais se realiza a representação metaenunciativa, conforme Authier-

Revuz (2004, p.107), “que constitui um ponto do dizer, em maneira de dizer, são 

extremamente variadas. Podem ser formas sintagmáticas, sinais entonativos ou tipográficos, 

(como as aspas e o itálico) configurações discursivas, unívocas ou não, tanto no plano da 

reflexividade como no da opacificação”. As não coincidências do discurso ou os diferentes 

tipos de heterogeneidade podem ser representados através de estratégias, tais como:  

- pontos de não coincidência de discurso com ele mesmo - Através dessa estratégia, o 

enunciador insere o discurso de um outro ao seu próprio discurso em glosas que assinalam      

presença de palavras pertencentes a outros discursos, através das quais se assinalam, 

claramente, o dizer do outro. Para isso, utiliza-se de expressões tais como: no sentido de tal 



89 
 

discurso, como diz fulano, como se diz por aí, como tu costumas dizer, etc. essas glosas 

marcam as mais diversas relações com o outro, uma fronteira interior/exterior. (Grifos da 

autora).   

- pontos de não coincidência entre as palavras e as coisas - Em situações como essa, 

o enunciador tem consciência de que a palavra ou expressão de que se utilizou para expressar-

se pode gerar certa dúvida ao receptor por não expressar exatamente aquilo que é estabelecido 

como “ideal”, ou seja, o significado difere do significante comumente partilhado.  Expressões 

tais como: X, por assim dizer; X, maneira de dizer; X, é preferível dizer y, X é a palavra,  etc.; 

são empregadas nas glosas que representam as buscas, hesitações, fracassos, sucessos, na 

produção „da palavra exata‟, plenamente adequada à coisa. 

- pontos de não coincidência das palavras com elas mesmas - Nesse caso, o 

enunciador, consciente de que as palavras ou expressões de que se utiliza podem gerar 

ambiguidade e comprometer o objetivo comunicativo a que se propõe no seu enunciado ao 

optar por determinados termos, procura esclarecê-los, para isso, recorre a expressões como: x, 

no sentido próprio, figurado, em todos os sentidos,  etc. em glosas que designam, ao modo da 

rejeição – por especificação de um sentido contra outro – ou, ao contrário, da integração ao 

sentido, fatos de polissemia, de homonímia, de trocadilho, etc.;  

- pontos de não coincidência interlocutiva entre enunciador e destinatário - Ao se 

utilizar dessa estratégia, o enunciador se distancia do coenunciador, descomprometendo-se, 

até certo ponto, da responsabilidade pelo que diz, já que atribui a outrem, de certa maneira, o 

significado do que enuncia. Para isso, utiliza-se de expressões tais como: x, se você quiser; 

dê-me o termo exato; como você diz, etc., que expressam, em glosas, modos muito diversos e 

representam o fato de que um elemento não é imediatamente ou não é absolutamente 

compartilhado pelos interlocutores. 

  Após essa discussão a respeito da heterogeneidade constitutiva do discurso, na 

perspectiva de Authier-Revuz (1998; 2004), destacaremos as categorias a que nos detivemos 

para analisar os dados, dentre as diversas apresentadas pela autora.  

Identificaremos as passagens em que o enunciador introduz a voz do outro por meio 

de marcas visíveis no fio discursivo, como o uso de travessões, aspas, ou outro recurso 

qualquer que permita identificar a transposição da fala de outrem, ou ainda na recorrência aos 

verbos dicendi, introdutores do discurso indireto, a autonímia simples. Esse recurso se 

caracteriza, segundo Authier-Revuz (2004), por marcar a presença do outro na recorrência ao 

discurso citado.  
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Destacaremos, ainda, passagens em que o enunciador, através do discurso (in)direto 

livre, faz alusão a um coenunciador. A esses recursos em que a heterogeneidade mostrada é 

não marcada Authier-Revuz denomina conotação autonímica.   

Nessas situações, ou seja, na conotação autonímica, o enunciador pode recorrer 

também a uma modalização autonímica. Nesse caso, há uma duplicação, espontânea. Ao se 

utilizar desse recurso, o enunciador propõe um outro sentido a determinado termo ou 

expressão em seu discurso. Estratégia que pode ser usada na intenção de garantir determinado 

sentido ou, ainda, como tentativa de esclarecer um termo polissêmico, passível de dúvida, 

naquele contexto. Os recursos de que o enunciador faz uso podem ser aspas ou outro sinais 

tipográficos, propondo “um outro olhar” ao termo ou expressão que destaca. Além da 

identificação desses recursos: aspas e outros sinais tipográficos, identificaremos as passagens 

em que houve recorrência ao recurso da modalização em discurso segundo. 

Assim, dentre as inúmeras unidades da língua a que o enunciador pode recorrer ou 

para construir a sua subjetividade ou para inserir o discurso do outro, identificaremos os 

seguintes em nosso objeto de estudo:   

a) os indicadores de pessoa, que remetem ao enunciador ou a coenunciador; 

b) os dêiticos temporais e espaciais, que remetem ao enunciador ou à enunciação; 

c) a recorrência ao discurso direto, discurso indireto e indireto livre; 

d) a modalização em discurso segundo; 

e) a recorrência ao uso de aspas ou outro recurso que caracterize a modalização 

autonímica.  
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4  ANÁLISE DOS DADOS   

 

4.1 UMA ABORDAGEM GERAL DOS TEXTOS  

 

 

Para facilitar o entendimento aos leitores acerca do nosso objeto de análise, ou seja, as 

redações que constituem o corpus de nossa pesquisa, fizemos, inicialmente, uma abordagem 

geral dos textos.  Para isso, destacamos alguns aspectos que, em nosso entendimento, tornarão 

mais fácil a compreensão dos dados, visto que situarão o leitor em relação à atividade de 

produção textual, origem do trabalho aqui analisado. Para exemplificar o aspecto a que nos 

referimos, transcrevemos, em algumas situações, fragmentos do livro-fonte, das redações e,  

em outras,  as redações na íntegra.     

 Pretendemos com isso ressaltar a diversidade de interpretações possíveis que 

caracterizam a apropriação do livro Ciumento de carteirinha pelos enunciadores na atividade 

de retextualização. Enfatizaremos algumas passagens
 
 que fogem aos padrões mais gerais da 

retextualização dessa história, cuja proposta seria que os alunos a recontassem e, se possível, 

de maneira bastante resumida, conforme orientação pré-estabelecida pelo professor. Além 

disso, destacaremos outros aspectos como a forma de organização do resumo, a construção do 

mundo textual, a referência ao tipo de narrador e, ainda, como adequaram os organizadores 

espaciais e temporais e os tempos verbais ao texto.  

Após a conclusão dessa abordagem geral, focalizamos os dados que constituem o 

corpus de nossa pesquisa tendo em vista a atingir os objetivos a que nos propusemos na 

realização desse trabalho.  

 

    

4.1.1 O tipo de narrador no livro fonte 

 

 

No livro Ciumento de carteirinha, a história é narrada, predominantemente, em 

primeira pessoa. O enunciador, Francesco, conhecido como Queco, é a personagem principal 

da história e a narra. Porém, há inúmeras passagens em que Queco reporta a fala das 

personagens do livro.   Conforme transcrição a seguir, que reproduz um diálogo que ele teve 

com a mãe, em que ela tenta impedi-lo de ir à escola devido à chuva:  
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 “Ainda por cima eu estava resfriado, de modo que minha mãe achou que eu deveria 

ficar em casa. Insisti, exatamente por causa do Jaime: 

 – Ele disse que tem uma surpresa para nós, mamãe. E eu quero saber que surpresa é 

essa. 

Ela suspirou. 

– Você é teimoso mesmo – disse, vá, então. Mas abrigue-se bem. E leve o guarda-

chuva.”  (Ciumento de carteirinha, p.10/11) 

Da mesma maneira em Dom Casmurro, livro de Machado de Assis, é a personagem 

Bentinho quem relata a história.  A narrativa é, em ambos os casos, Dom Casmurro e 

Ciumento de carteirinha, em primeira pessoa, e todas as impressões a respeito dos diferentes 

acontecimentos são apresentadas pelos narradores e sob seus próprios pontos de vista. Em 

certa passagem do livro ciumento de carteirinha, Francesco (Queco) apresenta-se ao leitor e 

explica como fará a narrativa:  

“Machado de Assis narra Dom Casmurro em primeira pessoa, e assim nós ficamos 

conhecendo o personagem. Peço licença para fazer a mesma coisa, falando um pouco de mim; 

afinal vou acompanhar vocês nesta narrativa. Chamo-me Francesco... (Ciumento de 

carteirinha, p. 34).” 

  Os enunciadores, de maneira geral, narraram o texto em terceira pessoa, remeteram 

a responsabilidade pela narrativa ao enunciador, no caso, a Queco, personagem que conta a 

história em primeira pessoa, em grande parte do enredo. 

 

  

4.1.2 A estrutura do resumo 

  

 

A elaboração de um texto, por mais simples que possa parecer, exige de seu 

idealizador diversas estratégias cognitivas e linguísticas que o organize e o torne 

compreensível do ponto de vista de quem o processa.  Assim, a atividade que foi proposta aos 

alunos, ou seja, a elaboração de um resumo que exigiu a transformação de um livro de 130 

páginas em um texto em torno de 35 linhas, cobrou de seus retextualizadores um critério 

bastante rigoroso na seleção das passagens que deveriam eleger como fundamentais para 

atingir à solicitação do professor.       
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 Para resumir, obrigatoriamente, teriam que optar por relatar apenas alguns 

acontecimentos da história narrada no livro-fonte que, em seu ponto de vista, eram 

fundamentais e sem as quais não construiriam o enredo.   A intenção de cada enunciador, ao 

eleger determinadas passagens, atendeu, certamente, a critérios particulares e não são 

aleatórios.  Dentre os critérios relevantes, possivelmente, esteja a preocupação em situar seu 

interlocutor em um universo mais amplo que o do próprio texto, dando-lhe, assim, condições 

que lhe permitam extrapolar o mundo discursivo construído, particularmente, naquela 

situação.          

Assim como os diferentes enunciadores se preocuparam em situar seu possível leitor, 

construindo seu mundo discursivo, a partir da apresentação das mais variadas possibilidades 

de interpretação, nós, da mesma maneira, justificamos a nossa preocupação com os possíveis 

leitores dessa pesquisa. Portanto, esse é o motivo pelo qual selecionamos algumas passagens 

de alguns textos: propor uma reflexão além dos limites do texto, da sala de aula e quem sabe 

até mesmo da escola.   

 Consideramos importante destacar que algumas passagens, que a nós parecem 

irrelevantes para a construção da trama, podendo, por isso, serem dispensadas, sem prejuízo 

ao entendimento do texto, no ponto de vista do enunciador, foram selecionadas para figurarem 

no resumo e isso as torna relevantes. Acreditamos que o critério de seleção de informações, 

que determinou a construção do universo narrativo, esteja relacionado não só à necessidade de 

construir referenciais necessários à construção da trama como também ao mundo particular de 

cada enunciador, dependente, assim, de suas próprias experiências como ser social.    

 Nos fragmentos seguintes, transcrevemos algumas informações pouco lembradas, o 

que pode se justificar, pois não são fundamentais para a construção do mundo textual em que 

se desenrolariam os acontecimentos, do ponto de vista dos enunciadores em geral, razão pela 

qual foram citadas apenas em três redações.  

 

Conforme exemplos 1 e 2  da redação 55, cujos fatos foram mencionados apenas em 

R55
21

. 

 

 

                                                           
21

 Usaremos, doravante, “R” para identificar redação e “L” para indicar a(s) linha(s) do texto de onde as citações 

foram transcritas. Além disso, quando transcrevermos alguma passagem mais longa como exemplo, deixaremos 

um recuo de dois centímetros e usaremos a fonte 11. Para enfatizar  algum fragmento em uma passagem citada,  

destacaremos com  negrito.  
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Exemplo 1:   

“Os alunos conversão com os engenhéiros para saber o valor do telhado para ser 

ajeitado, e os engenheiros dizem que é melhor reconstruir do zero a escola e deu o orçamento 

para os alunos...” (L. 17 a 19). 

 

Exemplo 2: 

“Quando Queco chega em casa ele vê que o cachorro pegou o livro e ele pega e 

continua lendo o livro e não termina.” (L. 32/33). 

 

E exemplos 3 e 4, relatados apenas em R6 e R19: 

Exemplo 3: 

“... eles estavam improvisando aulas na capela que foi cedida pelo padre, na capela 

tinha apenas um pequeno banheiro, que chegava até a se formar filas.” (L. 7 a 9). 

 

Exemplo 4: 

 “Os estudantes do Zé Fernandes passam a ter aula em uma igreja, (onde só há um 

banheiro e pouco espaço).” (L. 10/11). 

 

 Se por um lado, algumas passagens não tão necessárias à tessitura do enredo foram 

lembradas, mesmo não sendo tão importantes, por outro lado, passagens fundamentais, que 

dizem respeito às cenas de ciúme de Queco em relação à Júlia, ou que, pelo menos, fazem 

menção ao fato de ele ser um “ciumento de carteirinha”, foram esquecidas.  Essa informação  

é fundamental à construção do mundo discursivo, pois sem ela a história relatada não se 

fundamentaria, visto que o enredo gira em torna do ciúme de Queco e de sua identificação 

com Bentinho.  Como exemplos 5 e 6, as redações 13 e 17. 

No exemplo 5, R13, o enunciador não retoma do livro-fonte os referenciais que 

garantiriam a inteligibilidade do texto ao leitor.  Por exemplo, já na primeira linha, cita Jaime, 

sem tê-lo apresentado ao leitor. Em seguida, no terceiro parágrafo, fala sobre o quarteto 

(grupo formado pelos alunos Queco, Júlia, Vitório e Nanda, eram chamados assim pelo 

professor de Literatura, devido à amizade entre eles, andavam sempre juntos), o narrador aqui 

utiliza esse termo sem apresentar sua origem, sem ter dado qualquer explicação; bem como 

apresenta as demais personagens sem antes caracterizá-las ou definir seus papéis na trama, o 

que se pode constatar também, no exemplo 6, R17 que, embora o enunciador situe o leitor ao 

indicar a obra a ser narrada, esquece de um dado fundamental, o ciúme de Queco. Outros 
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dados são apresentados, ainda, em ambas, sem a ancoragem necessária, o que dificulta ou 

mesmo inviabiliza a inteligibilidade da história narrada. 

 

Exemplo 5: 

 

Conte a história do livro Ciumento De carteirinha 

 

Um dia Jaime disse para a turma iria 

fazer uma surpresa para eles, no dia da 

surpresa muitos não iriam, pois uma chuva 

muito grande que já caia a uma semana inteira. 

No dia da surpresa todos foram até a 

escola só por conta da surpresa do professor 

Jaime, Ele chegou na escola todo molhado sem 

guarda chuva e sem capa, só lembrou de 

proteger a surpresa. A surpresa era um livro, 

mas na hora que ele foi revelar caiu uma pedra 

sobre o teto da escola, o professor ficou 

machucado. 

           O quarteto foi atrás de saber qual era o 

livro, Jaime estava no hospital então outra 

professora disse para eles que o livro era o 

Dom Casmurro. Vitório imediatamente 

mostrou um recorte de jornal onde falava de 

uma competição sobre o livro, eles decidiram 

participar e se eles fossem vencedores iriam 

ajeitar a escola que havia sido destruída  pela 

pedra. 

 Eles foram participar da competição, 

mais eles não descobriram se Capitu traiu ou 

não o Bentinho, para ganhar a competição, 

Queco falcificou uma carta onde Machado de 

Assis dizia que Capitu traiu Bentinho. 

 O ganhador da competição foi 

Queco então, na semana seguinte começou a 

ser reconstruida a escola como foi muito 

grande o desastre o dinheiro foi usado todo e 

depois de um mês a escola estava pronta.                                                                    

(R13)

___________________________________________________________________________ 

 

 

Exemplo 6: 

Não há título 

 

 

O livro ciumento de carteirinha relata 

uma Historia de uma turma de estudantes que 

gostavam muito de ler. O seu profesor o Jaime 

sempre lia Historias para sua turma. O Jaime 

um dia dissera que iria traser uma surpreça 

para a sua turma. Então quando o Jaime  

começou a ler o teto da escola José Fernandes 

da Silva começou a desmoronar. 

             Então o Jaime mandou rapidamente as 

crianças saírem da sala, quando todos olharam 

cande o Jaime?  estava dentro  da sala de aula 

no chão levaram ele para o Hospital lá 



96 
 

disseram que não tinha acontecido nada de 

grave com ele, dissidiram que iriam visitar ele 

todos os dias. 

Mas a escola agora estava totalmente 

destruída para não para as aulas decidiram que 

iriam as aulas em outro lugar da cidade. Como 

o livro que o professor estava lendo era um 

livro do Machado de Assis um grande autor 

pesquisaram sobre este homem e descobriram 

que iria a ter um jugamento sobre o livro Dom 

casmurro e que iria valer muito dinheiro. 

Então eles pensaram em ir para esse 

jugamento e se ganhace o dinheiro iria ser para 

recontruição da escola.  

O jugamento seria numa cidade bem 

perto da cidade (deles) em Itaguaí então 

Francesco, Julia, Nanda e Vitorio eles que 

iriam participar do jugamento todos tinham 

que ler o livro e depois argumentar e discutir a 

respeito do livro. 

A julia e o vitorio  acham que capitu 

não traio o seu parido e a nanda e o Francesco 

chavam que ela (capitu) teria sim traido o seu 

parido. Depois dessa discusão Nanda ligou 

para Francesco dissedo que teria traido o seu 

marido. Agora Francesco estava só, treis de um 

lado e ele só Então ele disse que teria um prova 

que iria fazer todos muda a sua posição. 

Uma carta, então ele foi ate todo 

mundo Ficou pensando que o Francesco tinha 

achado uma carta do Machado de Assis de 

verdade. Chegou o dia do jugamento e 

Francesco ficou muito nevorso em ver aquelas 

pessoas todas olhando para ele. Então ele 

começou a falar, falou toda a verdade para as 

pessoas. O menino falou para todo mundo que 

eles não deveria ganhar o prémio depois gênio 

falou que ele devirião ganhar. Eles ganharam e 

recontruiram a escola.                      

                                               (R17) 

________________________________________________________________________ 

 

A identificação de Queco, personagem principal da narrativa de Moacyr Scliar, com 

Bentinho, personagem de Dom casmurro, de Machado de Assis é evidente. Essa é uma 

informação fundamental ao texto e responsável pelos acontecimentos decorrentes desse fato. 

Ambos partilham um sentimento comum – o ciúme.  É essa identificação que faz com que Queco 

se compare a Bentinho, sentimento que o leva, consequentemente, a comparar Júlia, “sua quase 

namorada”, a Capitu, personagem de Machado de Assis, e seus próprios amigos, Vitório e Nanda, 

aos amigos de Capitu e Bentinho, Escobar e Sancha, personagens de Dom casmurro. Conforme 

as palavras dele: “Enfim: namorados, destes que são reconhecidos como tal pelos colegas, pelos 

amigos, pelos pais, a gente não era. De qualquer jeito convivíamos, e convivíamos bastante.” 

(Ciumento de carteirinha, p.24) 

Assim como Bentinho, Queco construiu um universo de “irrealidades” e viveu em 

função delas durante o tempo em que os acontecimentos se sucederam na narrativa. São as 

impressões de Queco, decorrentes de seu ciúme doentio em relação à Júlia e ao amigo comum a 
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ambos, Vitório, que “movimentaram” a história e desencadearam os inúmeros acontecimentos 

com que Scliar organizou a trama. Essa informação, por ser fundamental, não deveria ser 

esquecida. 

Ao selecionar as informações que consideravam essenciais à construção do texto, a 

maioria dos enunciadores apresentou a situação comunicativa que deu início à história: a 

destruição da escola José Fernandes, em decorrência de uma forte chuva que provocou o 

deslizamento de uma pedra de uma encosta de um morro próximo à escola. É esse, sem dúvida, o 

fato desencadeador de todos os outros. 

Outra informação bastante importante com que 95,38% dos retextualizadores se 

preocuparam, no início das redações, foi indicar a origem do resumo. Desses, 41,53%, não só a 

deram no início da página na qual elaboraram o “trabalho”, colocando-a, até mesmo como título, 

como também informaram o título da obra no primeiro parágrafo. O que demonstra o cuidado em 

situar o leitor em relação ao texto que seria escrito.   Como exemplo 7, R26, em que o 

retextualizador a retoma e a destaca:  

 

“Escreva a história do livro “ciumento de carteirinha” 

          “A narrativa “Ciumento de Carteirinha” inicia-se com uma catástrofe que se 

passa em Itaguaí, a queda da estrutura da escola José Fernandes da Silva, gerada por uma 

forte tempestade, o professor Jaime (que apresentava a seus alunos um clássico da 

Literatura Brasileira, o “Dom Casmurro”) acabou se machucando.”(L.1 a 4). 

 

Entretanto, 4,61% do total, três enunciadores, não informaram a origem do resumo 

em seus textos, desconsiderando o fato de que a identificação do título da obra é fundamental 

para situar o leitor, mesmo que não constasse no início do resumo, deveria constar no corpo 

do texto.  Apesar de a obra Ciumento de carteirinha constituir-se como uma retextualização 

de Dom Casmurro, de Machado de Assis, essa informação importante só e dada em apenas 

dois dos textos, exemplos 8 e 9, R15  e R54:  

 

Não há título 

 

Esse livro conta a história de 

Francisco Formoso de Azevedo (Queco), ele 

era um menino bastante ciumento 

principalmente com sua namorada Júlia. Essa 

história gira em torno do livro dom 

Camosmurro de Machado de Assis, 

recomendado pelo professor Jaime que é 

soterrado por vários escombros da escola que 
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caiu. 

Depois de lerem o livro Francisco, 

Jaime, Júlia e Nanda e ficaram divididos com 

conclusões diferentes do final do livro, Queco 

e Nanda defendiam a hipotese de que Capitu 

teria traido seu marido e Jaime e Júlia 

defendiam que o ciume do marido de Capitu 

que o fez pensar isso, depois de muita 

discurssão Nanda percebe que Jaime e Júlia 

estava certo, mesmo em desvantagem Queco 

não muda sua opinião, então apela para a 

mentira escreveu uma carta com o nome de 

Machado de Assis declarando que Capitu teria 

traído seu marido, ao verem a carta todos se 

espantaram e ficaram com a opinião de Queco. 

Proseguia com a mentira, um dia 

antes do julgamento um homem ligou para 

Queco e disse se ele proseguir com a mentira 

teria de da metade do prêmio a ele, no dia lá 

estava o homem, para não dividir o prêmio ele 

contou a verdade que a carta era falsa e falou à 

plateia e ao juri o que o livro Dom 

Camosmurro tinha mexido com ele, e suas 

conclusões. 

Na hora do veredito final o juri não 

queria dar o prêmio pois o Queco tinha 

apresentado um documento falso, mas com a 

intervenção de um dos candidatos "o Gênio" 

ele conseguiu reconstruir a escola e Queco 

conseguiu namorar Júlia de novo.            (R15) 

 

 

Não há título 

 

O livro “Ciumento de Carteirinha” 

se basea em um clasico da literatura 

brasileira, o livro “Dom Casmurro”, que 

conta a história de “bentinho”, uma pessoa 

muito ciumenta. O mesmo acontece no 

“ciumento de carteirinha”, em que a história 

começa com o narrador personagem falando 

que os livros ensinaram muitas coisas a ele e a 

seus amigos, é então que ele conta uma das 

histórias mais incríveis de sua vida. 

O narrador personagem “Queco” 

começa falando do professor Jaime que é 

atingido por uma carranca que destroi toda a 

escola, em uma manhã chuvosa. As aulas 

continuam em um espaço sedido pelo padre na 

igreja, onde Vitório, um exepcional aluno e 

líder do gremio estudantil, leva um jornal que 

fala de um julgamento sobre o livro “Dom 

Casmurro” para saber se “capitu” traiu 

Bentinho ou não, então sugere que eles 

participassem, pois o premio em dinheiro 

ajudaria na reforma da escola destruida. Então 

é formado um grupo de quatro alunos para 

representar Itaguaí no julgamento de “captu” 

em “Santo Inácio”, grupo formado pelo própio 

Vitório, Francesco (Queco), Júlia e Nanda. 

 Ao decorrer da história, vários 

encontros são realizados pelo “quarteto”, assim 

chamados, em que “Queco” vê a garota que ele 

gosta, “Júlia”, praticamente se oferecendo para 

Vitório, o que na verdade não acontece, assim 

“Queco” vai ficando com cada vez mais 

ciúmes de Júlia, foi marcado um encontro para 

decidir a tese que iriam defender no 
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julgamento se Capitu traiu ou não, Vitório e 

Júlia concordão que não, mas Nanda e 

“Queco” com ciúmes daquela cumplicidade 

dizem que ela traiu sim, mas Nanda logo fala 

com “queco” e decidi mudar de lado, pois 

percebera que aquilo era só ciúmes. 

 Se sentindo sozinho e em 

desvantagem “Queco” fala sobre uma prova 

que poderia derrubar todos os argumentos dos 

seus colegas, é aí que ele faucifica uma carta 

em nome do própio Machado de Assis, que 

afirmava que “Captu” havia traído bentinho. 

Mas chegando no julgamento ele se arrepende 

e comfessa o feito e fala sobre seu 

pensamentos em que pede a Júlia pedão por 

achar que ela havia o traído, e acaba vencendo 

o julgamento por ter vivida e comparado a 

história a si mesmo tão intensamente.     (R54) 

 

___________________________________________________________________________ 

 

              Como se pode constatar pelas passagens transcritas, exemplos 1 a 9,  não há 

uniformidade quanto à escolha dos acontecimentos  a serem  relatados. O que para alguns é 

irrelevante, para outros é fundamental.  A interpretação de um texto parece seguir critérios 

bastante particulares, revela a singularidade decorrente da experiência dos alunos com a 

leitura.   

Apesar de haver uma limitação pré-estabelecida quanto ao número de linhas, alguns 

enunciadores não se detiveram apenas ao relato dos acontecimentos – se isso é possível – 

“sentiram-se autorizados” a expressar claramente “juízos de valor”, a respeito do ciúme, 

sentimento que movimenta a história.   Nesta direção, o exemplo 10, R51:    

 

“[...]ciúme doença que consome a algo de que a tem faz com que a pessoa faça coisas 

terríveis como Bentinho que por causa do ciúme acabou tendo a idéia de Capitu a havia 

traído e que Ezequiel não era filho dele.” (L. 31 a 33). 

 

  Neste exemplo, o enunciador não só se permite julgar o sentimento comum a Queco 

e a Bentinho, o ciúme, como também a fase em que Queco se encontrava, a adolescência, e os 

conflitos comuns a ela, baseado, talvez, em suas próprias experiências, destacando, inclusive, 

através do uso de aspas, seu posicionamento, bastante enfático, nas linhas finais do texto. 

como é possível constatar no último parágrafo do texto que segue:  
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Escreva a história do livro “ciumento de carteirinha” 

 

A narrativa “Ciumento de 

Carteirinha” inicia-se com uma catástrofe que 

se passa em Itaguaí, a queda da estrutura da 

escola José Fernandes da Silva, gerada por 

uma forte tempestade, o professor Jaime (que 

apresentava a seus alunos um clássico da 

Literatura Brasileira, o “Dom Casmurro”) 

acabou se machucando. 

A partir daí, alunos, funcionários, 

pais, ex-alunos, etc., buscam alternativas para 

poderem reconstruir o colégio, até que Vitório 

(então presidente do grêmio) surge com uma 

solução em uma cidade vizinha a Itaguaí, 

Santo Inácio, promovido por uma fábrica de 

sabonetes, realizaria-se uma simulação de um 

julgamento, sobre o livro, que curiosamente, 

Jaime apresentava aos alunos no dia do 

desastre, o tema do simulado era “Capitu traíra 

ou não Bentinho”, assim estudantes, tanto de 

Santo Inácio como das cidades vizinhas 

defenderiam seu ponto de vista e 

argumentariam para a ele defender. 

 O colégio decide participar e elege 

um grupo para que o represente, com o 

objetivo de utilizar o dinheiro do prêmio para 

reconstruir a escola, o famoso “quarteto”, que 

era formado por Vitório, Nanda, Júlia e Queco 

(este último é a personagem principal) eles 

assumiriam a responsabilidade de representar a 

escola. 

Queco é um adolescente, que como 

os outros se confundem quanto a mistura de 

sentimentos dessa fase, o que complica ainda 

mais sua instabilidade quanto sua relação com 

Júlia, que, assim como ele, não tem certeza dos 

seus sentimentos. 

Essa personagem (Queco) é a que 

mais se identifica com o livro de Machado, 

pois interage, troca e vive os mesmos 

sentimentos de Bentinho, ambos sofrem do 

mesmo mal, o ciúme, que assim como ele 

mesmo fala “ciúme é o desastre que resulta na 

formação de conflitos e fantasias” estes que ao 

decorrer do livro, fizeram Queco se distanciar 

cada vez mais, dos seus amigos, mal, que faz 

com que chegasse a uma situação extrema, de 

elaborar uma carta falsa, para defender sua 

opinião. 

Porém, ele conseguiu vencer essa 

“doença”, pois o ciúme é sim, um “doença”, 

que só o verdadeiro amor a derrota, ao 

contrário do Bentinho que permitiu que o 

ciúme o dominasse, terminando só, essa 

interação entre livro e leitor, personagem e 

leitor, proposta por Machado que possibilitou 

que Queco aprendesse não só com os “seus 

erros”, mas também com os erros dos “outros” 

(no caso os de Bentinho), assim percebeu que 

o amor, e a amizade são os maiores tesouros 

que existem, e que fazem parte da natureza 

humana, antes de tudo o homem é um ser 

social, “Você pode ser o mais rico dos homens, 

mas se não cultivar o amor e a amizade, não 

será ninguém”.    (R26) 
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Quanto à seleção lexical, é indiscutível, que determinadas escolhas tornam o texto 

mais atraente.   Ao optar por determinados termos e expressões, o enunciador não só 

demonstra seu posicionamento a respeito daquilo que escreve como também, com essa 

estratégia, cria expectativas no interlocutor ao eleger palavras que podem despertar 

curiosidade, provocar indignação.  Essas escolhas causam maior ou menor impacto no leitor 

frente a um dado relato, motivando-o a continuar a leitura. Como em R26, a escolha pela 

palavra “catástrofe”, em: “... catástrofe que se passa em Itaguaí...”, provoca curiosidade e 

motiva a continuação da leitura, conforme exemplo 11:  

“A narrativa “Ciumento de Carteirinha” inicia-se com uma catástrofe que se passa em 

Itaguaí, a queda da estrutura da escola José Fernandes da Silva, gerada por uma forte 

tempestade...”.  (L.1 e 2) 

 

Também na R43, em que o fato que desencadearia a história é apresentado: exemplo 

12: “O livro ciumento de carteirinha tem como fato inicial, entretanto principal, a destruição 

da escola José Fernandes da Silva...”.   Catástrofe e destruição são palavras que retratariam, 

em seu uso adequado, bem mais que um acidente de pequenas proporções. 

Já no exemplo 13, R19, transcrita na íntegra, o enunciador destaca o anúncio de um 

desafio para a turma, feito pelo professor Jaime, numa aula “EXTRA”, fato que contribuiu 

para que a turma participasse do concurso em que julgariam Capitu, estimulados pelo 

“professor de literatura super querido por todos”, que incentivava os alunos à leitura.  

Nesse fragmento, o narrador expressa seu ponto de vista frente ao que diz, não só 

pela escolha lexical, aula extra, como também pelo destaque em maiúsculas e entre aspas, 

além da informação de que o professor Jaime, não era só querido, era super querido por todos, 

dado relevante ao enredo, uma vez que era o professor Jaime o grande incentivador da leitura 

na escola e fonte de inspiração para que os alunos participassem do concurso em que 

julgariam Capitu. 

 

                                                        O ciumento de carteirinha 

          A história se passa “basicamente”, na 

escola (Zé Fernandes), na qual estudam vários 

alunos, entre eles: Vitório, Queco, Nanda e 

Júlia. Em um certo dia de aula o professor 

Jaime (professor de literatura, super querido 

por todos), anuncia um desafio para toda a 

turma; aquela não era uma aula comum; era 

uma aula “EXTRA”. Jaime derrepente 

começa à falar alguns versos de um tal livro; 

os alunos atentos, ouvem quando o Jaime diz 
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que o “poeta” colocou um apelido no narrador, 

que seria o título do livro. Na mesma hora, 

uma enorme pedra cai em cima de Jaime e 

distroi todo o teto da escola. Os alunos correm 

e tentam socorrelo, ele ainda brinca, diz que 

aquela foi coisa do infeliz do narrador. 

          Com a escola destruída e sem professor 

de literatura, é impossível haver aula na escola 

Zé Fernandes. Os estudantes do Zé Fernandes 

passam a ter aula em uma igreja, (onde só há 

um banheiro e pouco espaço). Era aula de 

literatura com a professora nova, (já que o 

professor Jaime não tinha condições de dar 

aula), derrepente... 

          Vitório chega correndo e muito nervoso 

à sala, com um jornal na mão; todos ficam 

anciosos para saber o motivo dele está assim. 

Vitório anunciou que haveria um concurso em 

Santo Inácio, e que por conscidência era o 

mesmo que o Jaime falara em sua aula; o 

assunto era o fato de Capitu ter traído ou não. 

O nome do livro era Dom Casmurro, e se o seu 

argumento fosse convincente, era dado um 

prêmio em dinheiro, suficiente para restaurar a 

escola Zé Fernandes. Queco morria de ciúmes 

de Júlia, pela qual ele era apaixonado desde 

muleque; e ele achava que Vitório dava em 

cima de Júlia, o que o indiguinava! Vitório 

sugeriu que ele, Nanda, queco e Júlia (que 

sempre andavam juntos), fossem as pessoas 

escolhidas para defender a escola no concurso. 

          Jaime quando soube da idéia ficou 

surpreso, pois, ela era muito boa e teria vindo 

na hora certa; logo ele se propôs a ajudar. 

Começaram as primeiras reuniões que tinham 

como objetivo, o debate do livro. Queco ia 

percebendo, que sua história era bem parecida 

com a de Bentinho (personagem do livro), 

pois, ambos eram Ciumentos Carteirinha. 

Depois de várias reuniões, todo o grupo já 

tinha chegado à uma conclusão: Capitu não 

havia traído, era tudo da cabeça de Bentinho; 

Queco, se mostrava oponente à conclusão, 

pois, o seu ciúme falava mais alto. Queco 

defendia Bentinho até a morte, logo a decisão 

da maioria era à que seria defendida no 

julgamento. Queco inconformado, queria uma 

forma de provar que ele estava certo, resolveu 

escrever uma carta, onde ele alegaria que fosse 

de Machado de Assis. Ele comprou folhas e 

materiais usados na época, na carta vinha 

dizendo que Capitu havia traído sim, e no final, 

quase escondida a assinatura de Machado. 

Queco mostrou para todos; e conseguiu o que 

queria; “mudar” a opinião de Vitório. O 

menino se sentia ruim; brigou com a mãe e 

saiu de casa; estava andando pelas ruas e 

depois de algumas horas... resolveu voltar. Era 

o dia do concurso, Júlia se sentou na fila da 

frente, a ao vê-la Queco ficou atordoado; ele 

apresentou a carta, mas, um tempo depois, 

admitiu sua farça, olhou para Júlia e disse o 

verdadeiramente o que pensava em relação ao 

livro; 

          Por pouco ele não era desclassificado, o 

seu próprio adversário o defendeu. O juiz deu a 

Queco o prêmio (mais que merecido). Que e 

Júlia, se casaram. A escola foi reformada e 

Nanda e Vitório, tiveram uma mãozinha de 

Queco e Júlia. 

________________________________________________________________________ 
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4.1.3 Estratégias de construção do mundo textual              

 

 

Para construir o mundo textual de acordo com Beaugrande e Dressler (1997) o 

enunciador prioriza aqueles acontecimentos que se relacionam mais diretamente aos seus 

conhecimentos de mundo, armazenados na memória, o que justificaria a escolha pelo relato de 

determinados acontecimentos. Assim, a lembrança estaria diretamente ligada à vivência de 

cada um. Essa, embora seja uma possibilidade, não é condição.  Inúmeros acontecimentos que 

compunham a trama do livro que constituiu o texto-fonte não são comuns à realidade dos 

enunciadores, porém se constituíam como fatos essenciais à construção da textualidade, razão 

pela qual, se esquecidos, comprometeriam a inteligibilidade da história narrada.    

Para a construção do universo textual foi necessário que o enunciador organizasse 

seu discurso em um mundo discursivo, o mundo narrado, no qual os acontecimentos 

essenciais à trama são apresentados ao leitor e, através dessa organização, definisse a situação 

em que se desenrolaram os acontecimentos com os quais estruturaria o enredo.  São essas 

informações que permitem que o interlocutor/receptor construa o sentido almejado pelo 

idealizador do texto escrito.  De maneira geral, quase todos os enunciadores apresentaram os 

fatos essenciais à construção da textualidade.  Como exemplo 14, o fragmento de R2.  

 

“A narrativa começa em um dia de chuva em que Queco foi á escola, mas neste dia, na 

aula de Literatura, um trovão atingiu o morro do Carrasco, fazendo com que a pedra do 

Carrasco caísse sobre o teto da escola e derrubá-se quase metade da sala de aula, 

provocando um acidente com o professor de Literatura, o Jaime, que pouco antes do 

ocorrido estava falando sobre um livro de Machado de Assis.” (R2, L 3 a 7). 

 

Nessa passagem o enunciador informa a situação do tempo, “dia de chuva”, (causa 

para o deslizamento da pedra que atingiu a escola) acrescenta que neste dia havia aula de 

Literatura, razão pela qual o professor dessa disciplina se encontrava em sala de aula e que 

por causa de um trovão o teto da escola foi atingido por uma pedra, o que causou a queda do 

teto da escola e atingiu o professor, que falava exatamente sobre o livro de Machado de Assis.  

A interdição da escola foi o que motivou os alunos a participarem de um concurso, 

promovido por uma fábrica de sabonetes de uma cidade vizinha. Com o prêmio pretendiam 

reconstruir a escola. Todas essas informações estabelecem âncoras para que a trama se 

desenrole, esquecidas, comprometeriam a sequência dos acontecimentos. 
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 A sucessão dos fatos se desencadeia a partir do deslizamento da pedra e da 

consequente destruição da escola. Para reconstruí-la, os alunos pretendiam vencer o concurso 

e ganhar o prêmio, que seria uma quantia em dinheiro, suficiente para recuperar a escola 

destruída. Nesse concurso, os participantes deveriam responder à seguinte pergunta: “Capitu 

traiu ou não traiu Bentinho?”.  Por acaso, no dia do acidente, o professor de Literatura, Jaime, 

falaria exatamente a respeito do livro de Machado de Assis, Dom Casmurro, cuja personagem 

principal é Capitu, figura enigmática e motivadora do ciúme de Bentinho e da dúvida gerada 

em torno da sua conduta de esposa, fiel ou não. 

Em outro texto, exemplo 15, R22, o enunciador informa, primeiramente, um dado 

bastante relevante na trama, possivelmente, o mais relevante, visto que é a causa de todos os 

conflitos que movimentam a história narrada.  “Francesco Formoso (Queco) é apaixonado por 

Júlia (que também é apaixonada por ele), Queco tem muitos ciúmes dela com seu amigo 

Vitório.”. 

O fato de Queco ser apaixonado por Júlia e essa por ele, não seria tão importante 

para o desenrolar dos acontecimentos, se Queco não fosse exageradamente ciumento, “Queco 

tem muitos ciúmes dela com seu amigo Vitório”, esse fato é fundamental para a narrativa, 

Queco era tão ciumento quanto a personagem Bentinho, em Dom casmurro. 

Na sequência, após dar essa informação, que parece ser, para ele, a mais importante, 

o enunciador situa o acontecimento no tempo: “Em um dia de aula...” (fundamental para a 

trama), acrescenta que chovia muito (causa primeira para o desenrolar da história), Jaime 

levou um livro: ”Dom Casmurro” para lerem e debaterem em sala de aula, quando com ajuda 

da chuva uma pedra imensa cai na escola quebrando tudo e deixando o pobre do Jaime ferido. 

Com isso Jaime teve que ir para o hospital, e não poderia haver mais aula, pois a escola não 

estava com condições”. 

 Aos poucos, são acrescentadas ao texto novas informações que permitem ao leitor 

construir o enredo e entender a história, conforme exemplo 16.  

 

“...ele sabotou a carta e todos acharam que era verdade, então com a carta a vitoria já era 

certa, quando no dia do julgamento, (com todos lá assistindo), Queco ao olhar para Júlia 

não conciguio levar a farça adiante e ao olhar de todos que estavam ali, ele contou toda a 

verdade, e comparou sua história com a de Bentinho que não seria traído e falou que ele 

era um ciumento como ele etc.  
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Queco se identifica com Bentinho a ponto de falsificar uma carta, supostamente de 

Machado de Assis, com o intuito único de apontar Capitu como traidora e, assim, vencer o 

concurso. Com essa atitude, Queco demonstrava, porém, estar mais preocupado com sua vida 

pessoal, com o ciúme exagerado que sentia de sua namoradinha Júlia. Talvez, provando que 

Capitu traíra Bentinho, poderia minimizar seu sofrimento ao se identificar com Bentinho, 

ambos traídos.  Conforme exemplo 17, R22, transcrita na íntegra, em que é possível constatar 

em várias passagens a relação conflituosa de Queco com os demais devido ao ciúme. 

 

 

Conte a história do livro “Ciumento de carteirinha” 

 

          

           Francesco Formoso (Queco) é 

apaixonado por Júlia (que também é 

apaixonada por ele), Queco tem muitos ciúmes 

dela com seu amigo Vitório. Em um dia de 

aula, com seu professor de literatura (Quem 

eles adoravam) chovia muito, mais não podiam 

perder a aula com Jaime (professor de 

literatura) então todos compareceram. Jaime 

levou um livro: ”Dom Casmurro” para lerem e 

debaterem em sala de aula, quando com ajuda 

da chuva uma pedra imensa cai na escola 

quebrando tudo e deixando o pobre do Jaime 

ferido. Com isso Jaime teve que ir para o 

hospital, e não poderia haver mais aula, pois a 

escola não estava com condições. 

          Queriam os professores reconstruir a 

escola, mais não tinham dinheiro suficiente, 

quando aparece uma oportunidade, um 

“julgamento” em Santo Inácio (cidade visinha 

e rival), sobre o livro “Dom Casmurro” onde 

iam defender ou acusar Capitu de ter traído ou 

não seu marido, e a melhor defesa ou acusação 

iria ganhar um auta quantia em dinheiro, (o 

mesmo que iria pagar a reforma da escola) 

quem iria ao jugamento? o quarteto como 

Jaime chamava Queco, Vitorio, Julia e mais 

uma amiga, que iriam com ajuda de Jaime os 

pais de Queco e Sandra (a substituta de  

Jaime), com o ciúme de Queco, não dava para 

vencerem, ele ficou contra a opinião dos 

amigos e inventou uma carta onde o autor do 

livro teria escrito que Capitu teria sim traido 

Bentinho (seu marido), ele sabotou a carta e 

todos acharam que era verdade, então com a 

carta a vitoria já era certa, quando no dia do 

julgamento, (com todos lá assistindo), Queco 

ao olhar para Júlia não conciguio levar a farça 

adiante e ao olhar de todos que estavam ali, ele 

contou toda a verdade, e comparou sua história 

com a de Bentinho que não seria traído e falou 

que ele era um ciumento como ele etc. com seu 

belo discurso o julgamento, continuou levando 

o dinheiro para a reforma da escola e de bem 

com todos e principalmente com Júlia.  

                                                            (R22)
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Ao priorizar algumas passagens a serem descritas, ao mesmo tempo que atualiza o 

evento comunicativo, acrescentando-lhes novos dados, o enunciador prepara também 

ancoragens necessárias para a construção do mundo discursivo almejado, através do qual 

procurará garantir a interatividade. Sem a construção de ancoragens, a compreensão de 

acontecimentos relatados, dependentes de informações que já foram, de alguma maneira, 

apresentadas para o interlocutor, explícita ou implicitamente, estaria comprometida. 

Ao enunciar em determinado tempo e num dado espaço, todo o tempo e o espaço se 

organizam em torno do sujeito que enuncia, tomado como referência, e em torno do qual toda 

a trama se organiza.  O aqui/agora se caracteriza como marcas do presente, coincidentes com 

o momento do discurso e o ato de enunciação que o descreve, contribuindo para a instituição 

da subjetividade na linguagem, que se revela também de outras maneiras, através dos 

indicadores da dêixis, demonstrativos, advérbios, adjetivos, etc., que organizam as relações 

espaciais e temporais em torno desse sujeito tomado como parte de referência. Expressões tais 

como, isso, ontem, aqui, agora, só se definem com relação à instância de discurso na qual são 

proferidos, isto é, sob a dependência do eu que aí se enuncia. São esses elementos que 

organizam as relações espaciais e temporais que constroem o universo discursivo.                                   

 

4.1.4 Os organizadores temporais e espaciais     

 

 

Quanto aos organizadores temporais e espaciais, em geral, não houve preocupação de 

todos os enunciadores em utilizá-los, mesmo sendo essa uma estratégia que contribuiria para a 

organização do texto e facilitaria a compreensão ao leitor.  Em apenas 33,84% do total das 

redações houve, primeiramente, a preocupação em situar o acontecimento em determinado 

tempo e lugar – o que seria esperado – visto que facilitaria a inteligibilidade do texto.    

Segue o exemplo 18, R23, em que o enunciador se utilizou desses marcadores. A 

passagem do tempo é claramente demarcada pela escolha de índices específicos, como: “em 

um dia chuvoso, depois de um tempo, no dia em que os quatro alunos se reuniram, depois de 

algum tempo, depois de pensar muito, quando o dia do julgamento chegou, finalmente, 

quando ele finalmente começaria, depois de toda aquela confusão (destacados em negrito no 

texto). Todos esses índices demarcam a passagem do tempo na narrativa. 
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Nessa mesma narrativa, destacam-se os indicadores espaciais, como a escola onde se 

deu o fato inicial, localizada na cidade de Itaguaí, na sequência, o lugar onde se desenrolaram 

os demais acontecimentos (sublinhados no texto), como a paróquia de Itaguaí, a cidade de 

Santo Inácio, vizinha e rival, promotora do concurso de que participariam os alunos 

envolvidos na história. 

  

                               Conte a história do livro, Ciumento de Carteirinha          

              

           A história fala do menino chamado 

Francesco, também conhecido como Queco. 

Ele estudava em uma escola em Itaguaí. Em 

um dia chuvoso, Queco foi para a escola 

normalmente, sendo que, um desastre 

aconteceu. A pedra do barranco escorregou do 

morro onde estava, e caiu sobre a escola, em 

cima da sala em que Queco estava, trazendo 

inúmeros prejuísos. O professor de literatura 

de Queco, chamado Jaime, se machucou 

durante o desastre e ficou impossibilitado de 

dar aulas. Como a escola estava destruída os 

alunos tiveram que assistir aula na paróquia da 

Igreja de Itaguaí. Um dia, Vitório, um dos 

melhores amigos de Queco, chegou na 

paróquia muito animado, trazendo uma notícia 

que poderia salvar a escola. Ele disse que na 

cidade vizinha, ou seja, Santo Inácio, 

aconteceria o julgamento de Capitu e que o 

vencedor do mesmo, ganharia um prêmio em 

dinheiro. As pessoas não compreenderam 

muito bem o que ele disse, então, ele explicou 

que para participar do julgamento era 

necessário ler o livro Dom Casmurro e julgar 

se Capitu (personagem do livro Dom 

Casmurro) era inocente ou culpada de ter 

traído Bentinho, juntando provas a favor ou 

contra. Depois de um tempo, quatro alunos 

resolveram participar, ou seja, Queco, Júlia, 

Vitório e Nanda. Júlia era a “namorada” de 

Queco, e ele tinha muito ciúmes dela. Queco 

desconfiava que Júlia estava traindo-o, com 

Vitório, e quando começou a ler o livro Dom 

Casmurro, “sentiu na pele” a situação em que 

Bentinho estava que considerou Capitu 

culpada  e reuniu provas sobre isso. No dia em 

que, os quatro alunos se reuniram para 

decidirem se Capitu era inocente ou culpada, o 

veredito ficou empatado. Júlia e Vitório 

achavam que Capitu era inocente, o que 

aumentou o ciúme de Queco, e ele e Nanda 

achavam que ela era culpada. Depois de 

algum tempo Nanda mudou de idéia e 

começou a pensar que Capitu era inocente, o 

que deixou Queco muito irritado. Ele tomado 

pelo ciúme, chegou a cometer uma grande 

besteira. Ele escreveu uma carta dizendo que 

Capitu era culpada, falsificando a letra de 

Machado de Assis. 

          Queco depois de pensar muito resolveu 

mostrar a carta a seus amigos. Eles, porém, 

desconfiaram da carta e pediram provas de que 

a mesma era verdadeira. Queco ficou 

desesperado, mas resolveu seguir com o seu 
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plano. Ele pensou que, se deixasse a carta falsa 

dentro de um antigo exemplar de Dom 

Casmurro, provaria que ela era autêntica. 

Então, ele fez o planejado e conseguiu enganar 

os amigos, mas atraiu a atenção da imprensa. 

Os amigos dele resolveram que Queco deveria 

representar a escola de Itaguaí e ele aceitou, 

mesmo estando muito temeroso e preocupado. 

          Quando o dia do julgamento chegou, 

ele colocou a carta dentro de um saco plástico 

 e repassou o que ia dizer aos jurados muitas e 

muitas vezes. Os outros dois candidatos se 

apresentaram antes dele. Um deles, conhecido 

como “Gênio” inocentou Capitu, enquanto que 

o outro, conhecido como “fuinha” acusou 

Capitu de ter traído Bentinho. Finalmente,  

chegou a hora de Queco se apresentar, e ele 

estava muito nervoso. Ele pegou o saco com a 

carta falsa e suas anotações e se dirigiu ao 

palco. Quando ele finalmente começaria a 

acusar Capitu, ele sentiu um grande remorso e 

começou a contar a sua fraude. Enquanto ele 

falava da carta falsa, o plano para fingir que ela 

era autêntica, ele percebeu que havia sido 

tomado pelo ciúme e agia igual a Bentinho. Ele 

começou a chorar e contou o que sentia por 

Júlia, o ciúme que o consumia, o que ele estava 

passando e acabou por inocentar Capitu. Ele, 

depois de toda aquela confusão desceu do 

palco e beijou Júlia que estava sentada no chão 

em frente ao palco. Alguns minutos se 

passaram, desde aquilo, e os jurados decidiram 

o vencedor. 

           Queco ganhara o prêmio, e todos o 

aplaudiram fervorosamente. Ele ficou com 

Júlia definitivamente e aprendeu a controlar o 

ciúme, e o dinheiro do prêmio serviu para 

consertar a escola.   

 

_______________________________________________________________________ 

                                                                                                     

             Se por um lado, 33,84% consideraram importante delimitar o tempo e o espaço, por 

outro lado, 16,92% do total não fizeram qualquer referência ao tempo ou lugar onde se deu o 

fato inicial. Como exemplo 19, R10.   

 

Conte a história do livro Ciumento de Carteirinha. 

 

          

        Esse livro conta a história de Francisco 

Formoso de Azevedo (Queco), ele era um 

menino bastante ciumento principalmente com 

sua namorada Júlia. Essa história gira em torno 

do livro dom Camosmurro de Machado de 

Assis, recomendado pelo professor Jaime que é 

soterrado por vários escombros da escola que 

caiu. 

          Depois de lerem o livro Francisco, 

Jaime, Júlia e Nanda e ficaram divididos com 

conclusões diferentes do final do livro, Queco 

e Nanda defendiam a hipotese de que Capitu 
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teria traido seu marido e Jaime e Júlia 

defendiam que o ciume do marido de Capitu 

que o fez pensar isso, depois de muita 

discurssão Nanda percebe que Jaime e Júlia 

estava certo, mesmo em desvantagem Queco 

não muda sua opinião, então apela para a 

mentira escreveu uma carta com o nome de 

Machado de Assis declarando que Capitu teria 

traído seu marido, ao verem a carta todos se 

espantaram e ficaram com a opinião de Queco. 

          Proseguia com a mentira, um dia antes 

do julgamento um homem ligou para Queco e 

disse se ele proseguir com a mentira teria de da 

metade do prêmio a ele, no dia lá estava o 

homem, para não dividir o prêmio ele contou a 

verdade que a carta era falsa e falou à plateia e 

ao juri o que o livro Dom Camosmurro tinha 

mexido com ele, e suas conclusões. 

          Na hora do veredito final o juri não 

queria dar o prêmio pois o Queco tinha 

apresentado um documento falso, mas com a 

intervenção de um dos candidatos "o Gênio" 

ele conseguiu reconstruir a escola e Queco 

conseguiu namorar Júlia de novo. 

_______________________________________________________________________ 

 

A informação dos nomes das cidades e, mais especificamente, do local onde os 

fatos são narrados, uma escola, na sala de aula, em um dia chuvoso, são fundamentais para 

que o leitor oriente a sua leitura. No livro, fonte do resumo, a chuva foi a causa do 

deslizamento da pedra que atingiu a escola e derrubou parte do teto, esse é o fato 

desencadeador dos demais. 

Nas narrativas, conforme Adam (2008), não é necessária a demarcação da 

passagem do tempo por índices específicos.  A sucessão cronológica, segundo ele, é 

bastante simples e pode se dar pela sequência dos enunciados que é, muitas vezes, 

suficiente  para figurar o desenrolar cronológico, dispensando, assim, parte dos conectores 

temporais, o que de certa forma, poderia justificar o “esquecimento” nas redações aqui 

analisadas. O mesmo não se pode dizer da indicação do lugar onde aconteceu a história 

narrada. 

A seguir, apresentamos um gráfico para facilitar a comparação entre os 

percentuais de uso de organizadores temporais e espaciais.  
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Gráfico 1 - Indicadores de localização temporal e espacial 

 

 

Como é possível constatar, somados os percentuais de 33,84%, daqueles que 

especificaram apenas o tempo, mais aqueles que não mencionaram nem tempo ou lugar, 

16,92%, somam-se 50,76%, ou seja, a metade dos enunciadores se esqueceu de informar o 

lugar onde se deu o fato narrado, informação necessária à compreensão do texto.  

 Quanto à não informação do tempo, somados os percentuais de 15,38% mais 

16,92%, daqueles que não informaram o tempo nem o lugar, somam-se 32,3%. Ou seja, 

essa informação, embora não tenha sido explicitada no texto, através de marcadores 

específicos, pode ser recuperada, conforme Adam (2008), pela sucessão dos 

acontecimentos, o que explica, de certa maneira, a omissão dessa informação por parte dos 

enunciadores.    

 

 

4.1.5  O tempo verbal e a construção da textualidade na narrativa   

 

 

A adequação dos tempos verbais na narrativa é determinante para a construção da 

textualidade. Ao mesmo tempo em que o enunciador relata os acontecimentos com que 

constrói o mundo narrado, expressa determinados pontos de vista a respeito daquilo que 

enuncia, associando assim, o mundo narrado ao comentado.  
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Transcrevemos alguns fragmentos em que destacamos as formas verbais como 

exemplos da variação que distingue os dois mundos aqui tratados. 

Exemplo 20: 

  “A pedra do barranco escorregou do morro onde estava e caiu sobre a escola, 

em cima da sala em que Queco estava, trazendo inúmeros prejuízos.” (R23, L 3/4). 

 

Exemplo 21: 

 “Em um certo dia chuvoso Queco estava na escola e houve um deslizamento que 

destruiu parte da escola e feriu o professor de Queco Jaime.”(R35, L. 3/4). 

 

Exemplo 22: 

 “Os alunos da escola Zé Fernandes estavam tendo aula na casa paroquial com 

uma professora substituta, quando Vitório, o presidente do grêmio da escola entra na sala 

anunciando um julgamento do personagem do livro Dom casmurro Capitu, julgando se ela 

traiu ou não traiu o seu marido bentinho. O vencedor ia ganhar um prêmio em dinheiro 

que poderia consertar a escola.” (R35, L. 5 a 9). 

 

Exemplo 23: 

“Justamente nesse dia, e na hora que havia marcado a reunião, houve um 

deslizamento de terra de um morro sobre a escola.” (R45, L. 3/4). 

 

Exemplo 24: 

 “A história começa quando a escola em que Queco estudava ficou destruída, 

depois de uma grande chuva que houve na cidade” (R47, L. 4/5). 

 

Exemplo 25: 

“A pedra do barranco escorregou do morro onde estava, e caiu sobre a escola...”. 

(R23, L.3/4).  

 

Exemplo 26: 

“Ele disse que na cidade vizinha, ou seja, Santo Inácio, aconteceria o julgamento 

de Capitu e que o vencedor do mesmo, ganharia um prêmio em dinheiro.” (R23, L. 8 a 

10). 
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Exemplo 27: 

“Os alunos da escola Zé fernandes estavam tendo aula na casa paroquial...”.  

(R35, L.7).  

 

Esse movimento, que se caracteriza pelo “jogo dos tempos verbais” na narrativa, 

tratados por Benveniste (1976) como enunciação do discurso e enunciação histórica, pode 

ser visto, também, como mundo narrado e mundo comentado de que fala Weinrich (1968). 

(Ver item 3.4.4).    

No mundo narrado, predominam tempos verbais como o pretérito perfeito do 

indicativo, como os verbos escorregar e cair, exemplo 20(R23); haver, destruir e ferir, 

exemplo 21(R35); trair, exemplo 22(R35); ficar e haver, exemplo 24(R47), o pretérito 

imperfeito do indicativo, verbos estar, exemplos 20(R23) e 21(R35), estudava, exemplo 

24 (R47), e o futuro do pretérito do indicativo, acontecer e ganhar, exemplo 26(R23) que 

se combinam em um mesmo período, além de outros, como o pretérito mais-que-perfeito e 

locuções verbais formadas com esses tempos como: estar/ter, exemplo 27(R35). 

         

 

Quadro 3 – Flexões verbais e o discurso
22

 

Identificação 

 da redação 

Tempo verbal  Forma 

verbal 

Enunciação de 

discurso 

Enunciação 

histórica 
R23, R35, 

R45. 

Pretérito perfeito 

Indicativo    

Escorregar, 

cair, 

haver, 

destruir,  

ferir, trair e 

 ficar. 

 

_ 

 

+ 

R23, R35, 

R47. 

Pretérito imperfeito 

 do indicativo 

Estar e 

estudar. 
_ + 

R23 Futuro do pretérito do 

indicativo 

Acontecer e  

ganhar 
_ + 

R35. Pret. mais que perfeito e 

locuções com esses 

tempos 

Estar/ ter.   _  

+ 

 

 

    Esses tempos verbais se destacam nas passagens citadas, caracterizando as 

sequências narrativas predominantes no gênero textual de que tratamos nessa pesquisa.   

                                                           
22

 O sinal de + marca a ocorrência da enunciação de discurso de que trata Benveniste (1989), que 

corresponde ao mundo comentado de que trata Weinrich (1968), enquanto o – marca a ausência, conforme 

exemplos 19 a 22.  
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  A escolha pelos tempos do mundo narrado, segundo Koch (2004, p.36), não 

cobra do interlocutor uma reação. Diferentemente de um enunciado em que predominam 

os tempos do mundo comentado, (presente do indicativo, verbo contar e viver, (R35), na 

seguinte passagem: “O livro ciumento de carteirinha conta a história de Francesco 

(também chamado de Queco), um garoto que vive em Itaguaí e estuda na escola Zé 

Fernandes.” (L.1/2); pretérito perfeito composto, futuro do presente simples e composto, 

além das locuções verbais formadas com esses tempos) em que “o emprego dos tempos 

„comentadores‟ constitui um sinal de alerta para o ouvinte.   

 Os tempos verbais que introduzem o mundo comentado comprometem o 

enunciador com aquilo que enuncia. Em outras palavras, ao optar por esses tempos verbais, 

ele apresenta seu ponto de vista. De acordo com Adam (2008, p. 113), “toda representação 

discursiva é a expressão de um ponto de vista”. É a partir também de seu 

comprometimento com aquilo que enuncia que o enunciador constrói, segundo Benveniste 

(1976, 1989), a sua subjetividade, ao se apropriar de formas vazias e construir um discurso.   

Nesse jogo, em que constrói o mundo discursivo e o apresenta ao interlocutor, o 

enunciador, ao apresentar diferentes pontos de vista próprios a respeito do que enuncia, 

constrói a sua subjetividade, dessa maneira, inter-relacionando os “diferentes mundos”, 

narrado e comentado, de que fala Weinrich (1968) ou, conforme Benveniste (1989), a 

enunciação do discurso, correspondente a mundo comentado e enunciação histórica, 

correspondendo a mundo narrado. 

 

 

4.2 RESPONSABILIDADE ENUNCIATIVA INICIAL  

 

 

Procuramos, na análise dos dados, observar o “movimento” que caracteriza a 

objetivação e a subjetivação nos textos, tentando identificar a remissão que o enunciador 

fez a cada uma das diferentes vozes com que compõe o seu discurso, a partir das quais, 

busca comprovar a veracidade daquilo que enuncia, visando à construção de determinados 

efeitos de sentido, fundamentais, do seu ponto de vista, para atingir o propósito 

comunicativo almejado. Na tentativa de exemplificar essas passagens, alguns recortes que 

constituem o corpus serão transcritos dos textos. Neles, serão destacados alguns 

fragmentos que comprovarão os diferentes recursos de que o enunciador se utilizou, ora 

para se colocar “em cena”, ora para introduzir a voz daqueles outros a quem dá o direito de 
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se pronunciar, visto que é o enunciador quem determina a atuação de cada personagem no 

texto que elabora, e a ele cabe dar vez e voz a quem deve ou mesmo pode manifestar-se.   

Atividades práticas de retextualização exigem conhecimento sobre diferentes 

aspectos linguísticos e estruturais do texto, além de mecanismos enunciativos de 

gerenciamento de vozes, tais como o discurso direto, o discurso indireto e as modalizações, 

entre outros recursos linguísticos disponibilizados pela língua, necessários à elaboração de 

um texto.  Ao mesmo tempo que determina as vozes que se farão ouvir, o enunciador as 

manipula com fins claros e precisos, já que é seu discurso que está em jogo, além de seus 

objetivos pessoais enquanto ser social, cuja finalidade é “de algum modo influenciar o 

comportamento do outro”. (BENVENISTE, 1989, p 86).   

Identificar as vozes que estruturam o discurso nem sempre é fácil. A imersão do 

“eu” nem sempre se dá de maneira clara e explícita. Inúmeras são as estratégias de que 

cada enunciador pode se utilizar não só para se estabelecer como sujeito daquilo que 

enuncia, como também para introduzir a voz de outro. A inserção de outras vozes atende, 

em geral, a propósitos claros para o enunciador, suas intenções podem ser as mais diversas, 

desde a tentativa de comprovar aquilo que diz, fundamentado a partir do uso de um 

discurso reconhecido, como o de uma “autoridade” em determinado assunto, por exemplo, 

responsabilizar outrem por alguma informação comprometedora, com isso “preservando a 

sua face” ou,  simplesmente, relatar um fato, entre outras finalidades.  

Como o objeto de análise de que se trata aqui é um texto narrativo, em que a 

atividade de retextualização é um resumo, cujo livro fonte é um romance, é compreensível 

que muitos enunciadores, talvez por desconhecimento de outras estratégias de introdução 

do assunto de que tratarão, “atribuam a responsabilidade enunciativa” ao livro no qual se 

basearam para relatar os acontecimentos que dá início a seus próprios discursos.   

Em 25 redações, do total de 65, a “responsabilidade enunciativa” foi atribuída ao 

livro ou à história: “O livro conta...”, “A história fala...”, etc. (exemplos 28 e 29), isso é 

possível, pois qualquer “ser” pode tornar-se um enunciador, através da apropriação de 

formas específicas, através de um processo de personificação, para isso basta que institua 

outro como alocutário, real ou imaginário. Assim, a remissão ao livro ou a história como 

possíveis “enunciadores”, constituiu-se como uma estratégia que se destaca em 38,5 % dos 

textos analisados. 
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 Exemplo 28(R34):       

“O livro “ciumento de carteirinha” conta a história de um garoto chamado 

Francesco Formoso de Azevedo, mais conhecido como Queco. Esse garoto tinha um 

professor muito legal chamado Jaime. Jaime adorava ler, lia em todo lugar, e sempre 

levava consigo uma pasta com vários livros. Dizia ser sua biblioteca portátil.” (L.1 a 

4). 

 

Exemplo 29(R56): 

“O livro o Ciumento de Carteirinha, fala de quatro jovens lutando, enfrentando o 

ciúme para ganhar um concurso para reformar a escola que tinha se desfeito por um 

deslizamento de pedras. Tudo começou quando houve um deslizamento de pedras que 

atingiu a escola José Fernandes, foi um estrago grande, que chegou a soterrar o 

professor Jaime, um homem forte, grande e gordo, e a escola ficou destruída.” (L.1 a 

5). 

            

            Em apenas quatro, 6%, a responsabilidade enunciativa foi atribuída a Francesco 

(Queco – personagem principal), que é quem de fato narra a história no livro-fonte, 

predominantemente, em primeira pessoa, conforme exemplos 30 , 31 e 32. 

 

Exemplo 30(R4): 

“Bom, isso aconteceu a 12 anos atrás de acordo com o narrador...”. (L.1). 

 

Exemplo 31(R42): 

            “A história começa quando Queco, (Francesco Formoso de Azevedo), fala 

sobre a sua adolescência, sobre a cidade Itaguaí que nasceu, viveu e vive a sua vida e 

suas aventuras; sua escola que era considerado um local histórico, muito importante, 

que lá, já tinha saido várias pessoas “importantes” e muitos leitores, até que ele nos 

fala sobre a aventura que ele teve.”. 

            Ele nos conta que Jaime, seu professor de literatura, ia passar um livro de 

Machado de Assis, o Dom Casmurror, sendo que nesse dia, chovera muita...”. 

 

Exemplo 32 (R44): 

“No início da história, Queco, o personagem principal conta que seu professor de 

português havia marcado com seus alunos de se encontrar na escola pois ele teria uma 

surpresa.”. 
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Há também exemplos em que o narrador não atribui a responsabilidade pela 

enunciação, exemplo 33, em que diz que no livro ciumento de carteirinha fala. 

 

Exemplo 33(R21): 

“No livro ciumento de carteirinha fala sobre a história de um menino chamado 

Francesco e conhecido como ¨Queco¨, estão na sala de aula quando algo cai, sobre a 

sala-de-aula, em cima de seu professor Jaime, onde a parti daí começa a história.”. 

 

 

4.2.1  As formas explícitas da heterogeneidade - o discurso reportado    

 

 

              Utilizando-se de marcas claras, explícitas, o enunciador pode inscrever o outro no 

seu discurso, através do discurso reportado.  Conforme exemplos, na sequência, em que 

pelo discurso indireto, introduzidos por verbos dicendi, são visíveis as vozes das 

personagens envolvidas na trama. Nesses casos, são bastante comuns orações subordinadas 

como complementos a esses verbos (exemplos 34 a 38).  

 

              Exemplos em que o complemento verbal é uma oração subordinada: 

 

Exemplo 34 (R1): 

“Ele começa falando sobre seu professor Jaime que ele era desajeitado mas que 

sabia incentivar os alunos a ler. Ele prometeu que na quinta-feira tinha uma 

surpresa para contar.” R1, L5 e 6);  (O pronome ele em: “que ele era desajeitado”,  

refere-se  a Queco, narrador – personagem, já ele em: “ele prometeu”, refere-se ao 

professor Jaime.) 

 

Exemplo 35 (R4): 

“Nanda muda de idéia e como tem mais pessoas dizendo que Capitu não traiu ia ser 

aquela idéia que iriam passar no julgamento Francesco vendo Júlia e Vitório tão 

“juntinhos” não deu o braço a torcer falando que tinha prova do que estava 

falando.” (R4, L 10 a 13); (O enunciador atribui a responsabilidade a mais pessoas e 

também a Francesco.) 
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Exemplo 36 (R7): 

 

“Tudo começou quando o professor Jaime falou que iria trazer uma surpresa no 

dia seguinte...”.  (R7, L1 e 2);  

 

Exemplo 38 (R11): 

 

“Queco frauda uma prova, ele escreve uma carta em nome de Machado de Assis e diz 

que esta acha que Capitu é culpada.” (R11. L10 e 11);  

 

Exemplo 39 (R22): 

 

“... ele ficou contra a opinião dos amigos e inventou uma carta onde o autor do livro 

teria escrito que Capitu teria sim traido Bentinho (seu marido), ele sabotou a carta 

e todos acharam que era verdade...”. (R22, L 15 a 19). 

 

           Em muitos casos o complemento verbal é um termo ou expressão, como nos 

exemplos seguintes. (Conforme exemplos 40 a 45). 

  

Exemplo 40 (R19): 

“... Queco ficou atordoado; ele apresentou a carta, mas, um tempo depois, admitiu 

sua farça, olhou para Júlia e disse o verdadeiramente o que pensava em relação ao 

livro...”. R19(L.35 a 37); 

 

Exemplo 41 (R54): 

“... “Queco” fala sobre uma prova que poderia derrubar todos os argumentos dos seus 

colegas, é aí que ele faucifica uma carta em nome do própio Machado de Assis, que 

afirmava que “Captu” havia traído bentinho. Mas chegando no julgamento ele se 

arrepende e comfessa o feito e...”. R54(L.21 a 24); 

 

Exemplo 42 (R3): 

“... Chegou o dia do julgamento, e lá com todos os seus concorrentes ele contou toda 

a verdade da carta falsa...”. R3(L.26 e 27); 
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Exemplo 43 (R5): 

 “... Na hora ele mudou o discurso, disse toda a verdade e mudou de idéia, pois 

defendeu a opinião que Capitu não traiu...”. R5(L.23 e 24);   

 

Exemplo 44 (R7): 

“... chegou a vez dele falar e arrependido afirmou que não ia apresentar aquele 

Fraude e disse que tinha sido um doente de ciúme, encantou a platéia e os jurados...”. 

(R7, L. 38 e 39). 

 

               Farsa, feito, fraude e verdade remetem à atitude de Queco: escrever uma carta em 

nome de Machado de Assis para tentar provar que Capitu traíra mesmo Bentinho e, dessa 

forma, ganhar o concurso. Essa escolha pode ser explicada, pois as palavras que 

complementam os verbos trazem, implicitamente, a informação necessária à compreensão 

do texto. 

Enquanto no discurso indireto, o narrador faz uso de suas próprias palavras, mas 

remete a um outro como fonte daquilo que diz, no discurso direto, são as  palavras de 

outrem que são transcritas.  Nesse caso, o locutor se apresenta como simples „porta-voz‟, 

embora seja de sua responsabilidade a escolha do que será reportado.   

Nos textos aqui analisados, predominou o discurso reportado, mais precisamente, 

o discurso indireto. A esse recurso recorreram 98,46% do total dos enunciadores. Em 

apenas uma redação, exemplo 45, R53, transcrita na íntegra, o retextualizador não se 

utilizou dessa estratégia.  

 

Atividade sobre o livro Ciúmento de Carteirinha: 

 

 

           A história do livro Ciúmento de carteirinha é sobre um grupo de alunos (Júlia, Fernanda, 

Vitório e Francesco ou Queco) que entra num concurso da cidade de Santo Inácio para um jugamento 

de Capitu que é um personagem do livro Dom Casmurro uma obra de Machado de Assis. 

           Esse grupo de alunos são da cidade de Itaguaí que fica perto de Santo Inácio. O motivo pelo 

qual eles entraram nesse concurso foi por que a escola a onde eles estudavam foi devastada por uma 

pedra que caio em cima. 

           Tudo isso que eu contei começou em um dia chuvoso. O Queco estava se preparando para ir a 

escola que ficava em uma ladeira. Estava chuvendo forte mais o Queco foi mesmo pois o seu professor 

tinha uma surpresa para a turma.  Chegando na  escola o sinal tocou, e quando o professor ia contar a 
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surpresa aconteceu outra uma enorme pedra caio em cima da escola, a pedra deveria ter vindo rolando 

lá de cima da ladeira por causa da chuva e graças a ela a aula foi interrompida. 

          No outro dia a escola estava destruida e os alunos estudavam no pátio da igreja. Tentaram 

reconstruir a escola mais era muito dinheiro e eles não consigiram juntar, então o 

Vitório com a idéia de entrar no concurso de jugamento de Capitu para ganhar o dinheiro e reconstruir 

a escola.   

         A turma entra de acordo e eleje um grupo para entrar no jugamento que é a Júlia, o Vitório, a 

Fernanda e o Queco, então eles entram e ganham o concurso, ganhando o dinheiro para construir a 

escola.  

 

Na análise do corpus, identificaremos primeiramente as passagens em que o 

retextualizador se utiliza do discurso indireto para reportar o discurso de outrem. Após, as 

passagens em que recorre ao discurso indireto livre e, por último, as passagens em que recorre 

aos modalizadores. 

Para facilitar a interpretação dos dados, optamos por transcrever e agrupar todos os 

verbos, utilizando como critério a introdução da voz de cada uma das personagens que 

tiveram uma participação significativa na história: Francesco (Queco), personagem principal e 

narrador, Júlia, sua suposta namorada, Nanda, amiga desses, e Vitório, presidente do grêmio 

estudantil, amigo comum a Queco, Júlia e Nanda e, principalmente, motivador do ciúme de 

Queco em relação à Júlia; além dos professores: Jaime, titular da disciplina de Literatura e 

Sandra, professora substituta.   Analisaremos separadamente a referência ao “dizer” de cada 

personagem, pois facilitará a interpretação ao leitor, já que esse recurso, citação do discurso 

alheio, foi bastante utilizado.  Devido ao alto índice de ocorrências, visto de maneira geral, 

dificultaria a identificação no corpus.  

              Os verbos dicendi serão identificados, de acordo com a seguinte ordem, na fala das 

personagens: 

1º)  Francesco (Queco) -  pois é a personagem principal e também o narrador, o que justifica a 

maior referência a ele nos textos analisados;  

2º) Vitório - devido a ser o melhor amigo de Francesco, além da participação intensa na 

história, razão pela qual é bastante citado;  

3º) Jaime -   Professor de Literatura, motivador da leitura em sala de aula e da participação dos 

alunos no concurso do qual participaram; 

4º) Júlia – namorada de Queco;   

5º) Nanda – namorado de Vitório; 
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6º) Nanda e Francesco, Júlia e Vitório, pois nessas  passagens   a responsabilidade enunciativa 

foi atribuída a uma dessas duplas; 

7º) Professora Sandra, cuja participação na trama é limitada, razão pela qual houve pouca 

referência a ela; 

Quanto à escolha dos verbos dicendi para introdução da fala das personagens de 

maneira geral, constatamos, no total das 65 redações analisadas, uma grande variedade, o que 

se justifica, pois,  é a atuação da personagem, somada à intenção comunicativa do enunciador,  

determinante na seleção verbal.  Para simples relatos, predominam os mais comuns do dizer: 

dizer e falar, porém quando, no desenrolar da trama, o enunciador propõe outro(s) sentido(s) 

predominam verbos distintos, adequados à intenção comunicativa na busca de construir a 

acepção pretendida.   

 

 

4.2.1.1  Francesco (Queco)    

 

 

A protagonista de uma história é a que tem maior participação no enredo, pois, em 

torno dela, giram as cenas que compõem a trama. Seu destaque, quando em um texto escrito,  

pode se dar de diferentes maneiras, entre elas na construção da subjetividade  pelo uso de 

recursos específicos disponibilizados pela língua, mais especialmente quando se trata de uma 

narrativa em primeira pessoa, ou, ainda, em narrativas na 3ª pessoa,  pela referenciação na voz 

de um enunciador.    

A personagem Francesco (Queco), além de narrar a história em primeira pessoa, é 

também a personagem principal, o que justifica o destaque que lhe é dado. Para transpor a 

voz dele, os diferentes enunciadores se utilizaram de 26 formas verbais variadas,  de um total 

de 191 verbos.     

 Nos fragmentos seguintes, algumas passagens
23

 em que a responsabilidade 

enunciativa foi atribuída a Queco através de diferentes verbos dicendi.  Em destaque, os 

verbos e seus complementos, objetos diretos
24

, representados por orações subordinadas ou por 

palavras ou expressões.      

                                                           
23

 Para tornar mais clara a exemplificação, optamos por identificá-la por letras, quando se trata de cada uma das 

personagens. 
24

 Em geral, o complemento verbal foi apenas um objeto direto, mas há exceções como na seguinte passagem em 

R18: “... um dos seus adversários propôs a sua exclusão do concurso, mas o outro pediu para falar e convenceu o 

público de que Queco deveria ganhar.” (L.32 e 33). Em que o verbo exige dois complementos. (OD e OI) 
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a) “Durante as reuniões Francesco estava morrendo de ciumes de vitorio e Julia eles trocavam 

olhares apaixonados, ele com ciumes discordava de tudo. Nas ultimas reuniões todos achavam 

que Capitu não tinha traido só francesco que achava que ela tinha traido de proposito até 

que Francesco inventou uma carta falsa dizendo que machado de assis todos ficaram 

sabendo.” (R1, L.19 a 23); 

b) “Chegou o dia do julgamento em Santo Inácio, o local em que ocorreria o evento estava lotado 

e Queco no fundo estava arrependido. Os outros convidados se apresentaram e chegou a sua 

vez. Na hora ele mudou o discurso, disse toda a verdade e mudou de idéia, pois defendeu a 

opinião que Capitu não traiu. Além disso disse o que sentia por Júlia a abraçando.” (R5, L 

21 a 24); 

c) “Todos acreditaram e definiram que com uma prova igual aquela eles iriam ganhar, chegou o 

dia do julgamento e Francesco foi representar a sua escola, havia duas escolas para competir 

com ele eram escola de Santo Inácio o Gremio e Roimão oswaldo chegou a vez dele falar e 

arrependido afirmou que não ia apresentar aquele Fraude e disse que tinha sido um 

doente de ciúme, encantou a platéia e os jurados, a escola Zé Fernandes saiu ganhadora e o 

que não podemos esquecer é que um bom livro é aquele que o leitor se espelha.” (R7, L. 36 a 

41);  

d) “Francesco quando começou a ler o livro para debater com o grupo, começou a se identificar 

com Bentinho personagem principal do livro e Queco também como bentinho começou a ter 

ciúme de Júlia, sua namorada, nas reuniões Queco “observa” e não gosta das trocas de olhares 

de Júlia e Vitório, chegando a pensar que estava sendo traído, como bentinho achava que 

Capitu teria te traído com Escobar.” (R14, L. 8 a 13);  

e) “... com apenas Queco dizendo que Capitu traiu, ele começou a inventar falsos 

documentos contra Capitu e contrariar o grupo, mas para isso investiu bastante e não 

revelou a seus amigos que havia inventado tudo.” (R63, L. 37 a 39); 

 

f) “Certo dia, Jaime resolvel fazer uma surpresa para os alunos, levaria um livro novo, que dizia 

ser muito bom. Estava num dia chuvoso e Queco implorava a sua mãe para ir para a aula 

mesmo estando gripado.” (R34, L. 5 a 8); 

g) “Foram selecionados para descutir o julgamento que ocorreria em santo Inácio, o quarteto: 

Queco, Vitório, Nanda e Júlia (namorada de Queco). Após lerem o livro, inicialmente eram 

dois contra dois, ao reler, todos estavam contra queco, pois ele era o único que palpitava que 
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Capitu traíra Bento. Ele levava em consideração, a semelhança entre a história do livro e a 

sua vida.” (R43, L. 11 a 15). 

 Como é possível perceber pelos exemplos, há uma grande variedade verbal
25

. O 

verbo dizer, mais comum ao relato, predominou em 73 de um total de 141 ocorrências em que 

o complemento verbal foi uma oração subordinada, representando 51,77% do total. Seguido 

de falar, com 20 ocorrências, 14,18%. Os demais, 22 verbos variados, totalizaram 48 

ocorrências, representando 34,04% do total, conforme gráfico 2.  

 

Gráfico 2 - Variação dos verbos dicendi 

 

         No quadro 4, constam  todos os verbos,  transcritos das redações que constituem o 

corpus, bem como o número de ocorrências quando da atribuição da responsabilidade 

enunciativa a Queco. Esse quadro permite a constatação da variedade de formas verbais em 

que predominam os verbos mais comuns a um simples relato, o que confirma a atuação da 

personagem no livro fonte, ou seja, ele é o narrador no livro-fonte.   

 

 

 

 

 

                                                           
25

 No anexo A, quadro 2, consta a variedade verbal na fala de Queco.   
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Quadro 4 – Síntese dos verbos usados
26

. 

 

Verbos Nº Verbos Nº Verbos Nº Verbos Nº 

Achar  4 Avisar  1 Falar 20 Questionar afirmando 1 

Acreditar 1 Confessar  3 Implorar  1 Reconhecer 1 

Acrescentar 1 Confirmar 1 Inventar 3 Revelar 1 

Admitir  1 Contar 5 Palpitar 1 Saber dizer 1 

Afirmar  8 Declarar 1 Pensar  2 Ter escrito 1 

Alegar  1 Defender 2 Perceber  4   

Assumir  1 Dizer 73 Perguntar  2 Total de ocorrências 141 

 

  

A fala da personagem principal, Queco, foi introduzida, predominantemente, através 

do uso de verbos dicendi, seguidos de uma oração subordinada
27

. No entanto, em 50 

ocorrências o complemento verbal, objeto direto, foi apenas um termo, não uma oração
28

. 

Conforme exemplos, nos quais, em destaque, os verbos e seus complementos. Nesse caso, 

predominou o verbo contar em 44% do total, falar em 22% e dizer em 14%, conforme gráfico 

3, seguido de exemplos.     

 

Gráfico 3 -   Verbo contar, predominância sobre os demais 

 

 

                                                           
26

  Os verbos estão agrupados em ordem alfabética. 
27

 No anexo A, quadro 2 a/b,   consta  a indicação das redações e linhas de onde foram transcritos  todos os 

verbos. 
28

 Conforme anexo A, quadros 3 a/ b, em que constam os verbos e a indicação das redações e linhas de onde 

foram transcritos e quadro quatro em que constam alguns exemplos. 
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a)  “Com esse às na mánga eles foram ao julgamento, a notícia ja tinha vazado. Chegou sua vez, 

todos anciosos ate que ele decidiu contar a verdade. Confessou que era tudo falso e que 

não sabia se Capitu traiu ou não, mas, ele falou como a história repercutiu em sua vida.” (R7, 

L. 29 a 31); 

b) “Proseguia com a mentira, um dia antes do julgamento um homem ligou para Queco e disse se 

ele proseguir com a mentira teria de da metade do prêmio a ele, no dia lá estava o homem, 

para não dividir o prêmio ele contou a verdade que a carta era falsa e falou à plateia e ao 

juri o que o livro Dom Camosmurro tinha mexido com ele, e suas conclusões.” (R15, L. 12 a 

15). 

c) “No grande dia do concurso os pais dele, amigos, professores estavam presentes, ele começou 

bem mas logo confessou o erro disse que amava Julia e ele foi o ganhador. Ele no final se 

casou com Julia e teve um filho.” (R1, L.24 a 26);  

d) “Se sentindo sozinho e em desvantagem “Queco” fala sobre uma prova que poderia derrubar 

todos os argumentos dos seus colegas, é aí que ele faucifica uma carta em nome do própio 

Machado de Assis, que afirmava que “Captu” havia traído bentinho. Mas chegando no 

julgamento ele se arrepende e comfessa o feito e fala sobre seu pensamentos em que pede a 

Júlia pedão por achar que ela havia o traído, e acaba vencendo o julgamento por ter vivida e 

comparado a história a si mesmo tão intensamente”.  (R54, L. 21 a 26). 

 

             A predominância do verbo contar sobre os demais se justifica, pois nas passagens em 

que foi utilizado, os enunciadores relatam o momento em que a personagem Queco, 

arrependida do erro que cometera, resolve contar que havia mentido e revelar um segredo que 

mudaria o percurso da história. A escolha se justifica pela carga semântica desse verbo, que se 

aproxima  do sentido que o enunciador pretende construir. Como exemplos, letras  a e b. 

Ao complementarem o verbo transitivo (transitividade é uma característica dos 

verbos dicendi),  em uma sequência como nos exemplos a, b, c e d
29

: “...ele decidiu contar a 

verdade. Confessou que era tudo falso...”, “... ele contou a verdade que a carta era falsa...”, “... 

confessou o erro...”, “...comfessa o feito...”,  não são necessárias mais explicações ao 

coenunciador, pois essa informação de que Queco falsificara um documento já é, 

supostamente, do conhecimento do leitor. A intenção do enunciador é esclarecer que havia um 

segredo, no caso uma atitude errada, a ser revelado pela personagem principal. Até mesmo 

                                                           
29

 No anexo A, quadro 5, a relação dos verbos em que a responsabilidade enunciativa foi atribuída a  Queco,  

mais a soma e o percentual de ocorrência desses verbos. 
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pela definição daquilo que diz,  ao usar o  artigo definido ( o feito, o erro, a verdade), o 

enunciador leva o leitor a perceber que havia mesmo algo  a ser confessado.   

A atuação da personagem Queco se deu predominantemente através de verbos 

dicendi.    Em 191 ocorrências verbais a responsabilidade enunciativa foi atribuída a Queco. 

Os verbos dizer, contar e falar, juntos, representam 72,25% de todos os verbos utilizados.   O 

gráfico quatro facilita a comparação do uso desses verbos.   

 

Gráfico 4 - Predominância do verbo dizer sobre os demais  

 

 

4.2.1.2  Vitório 

 

 

Na fala de Vitório também predominou, em um total de 37 ocorrências verbais, o 

verbo dizer em 43,24% dos casos, perguntar em 24,32% e os demais, somados, equivalem a 

32,43%, essas escolhas se relacionam à atuação de Vitório na narrativa. Conforme 

exemplos30
: 

a) “Mas logo chegou a professora Sandra que concluiu dizendo que o nome da surpresa era o 

livro machado de assis dom casmurro. Derrepente entra vitorio dizendo que no jornal que o 

padre tinha lhe dado, tinha um anuncio que falava que ia ter um concurso para provar 

se Capitu tinha ou não traido Betinho”. R1 (L.12 a 15); 

b) “... no dia seguinte resolveram discutir o que iria ser feito, vitorio começou e disse que capitu 

não tinha traído e Julia concordou...” R8 (L.18 e 19); 

                                                           
30

 No anexo A, quadro 6, constam todos os verbos em que a responsabilidade enunciativa foi atribuída a Vitório. 
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c) “Era aula de Literatura com a professora Sandra a substituta do Jaime que estava no hospital, a 

aula ia tranquila até que Vitório chegou ofegante, todos estranharam pois ele era o mais 

comportado da sala, e perguntou a professora se ela sabia qual era o livro que Jaime 

estava falando antes do acidente Vitório diz que no começo fala sobre um poeta que não 

havia gostado da crítica sobre o seu poema...”. R37(L.7 a 11). 

 

 

Gráfico 5 - Recorrência verbal para reportar fala de Vitório  

 

Nesse gráfico é possível comparar a predominância do verbo dizer e do verbo 

perguntar sobre os demais (anunciar, avisar, começar a gritar, descobrir, explicar, julgar e 

sugerir).   

 

 

4.2.1.3  Jaime  

 

 

Quanto à personagem Jaime, predominou também o verbo dizer com 47% das 

ocorrências, de um total de 23 verbos. Em segundo, falar e prometer, com 13,04%, os demais 

26,08%, conforme gráfico 6. Assim, pela mesma razão da personagem Vitório, as escolhas 
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verbais do enunciador foram determinadas pela atuação da personagem
31

.  O gráfico 6, facilita 

a comparação dos percentuais. 

a) “Jaime revelou um pequeno trexo do livro e disse quem soubesse responder seria premiado 

mas ninguém soube e quando ia revelar o nome do livro...”. R7(L 5 e 6); 

b) “Em um dia chuvoso na pacata cidade itaguai a sala de Queco estava cheia porque o professor 

Jaime que todos adoravam, iria trazer uma surpresa para os seus alunos, um grande livro de 

machado de assis (o Dom casmurro) ele leu o primeiro parágrafo do livro e pediu para que 

seus alunos descobrissem que livro era aquele... R38 (L.8 e 11). 

 

Gráfico 6 - Recorrência verbal para reportar fala de Jaime 

 

 

 

4.2.1.4   Júlia e Nanda  

        

 

            Na “fala” das personagens Júlia e Nanda, predominou também o verbo dizer
32

.  Os 

gráficos sete e oito demonstram o percentual dos verbos nas falas de Júlia e Nanda, 

respectivamente. Seguem exemplos na fala de Júlia e Nanda. 

a) “... Julia disse que sim, Nanda tambem e Francesco tambem confirmou. Eles quatro tinha 

que ler o livro Dom Casmurro.R1 (L. 16 a 18); 

                                                           
31

 No anexo A, quadro7, a relação de todos os verbos, a indicação da redação e o número de ocorrências desses 

verbos. 

32
 Conforme anexo A, quadro oito, em referência à Júlia e quadro 9,  em referência à personagem Nanda. 
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b) “... pois ele tinha falado apenas a verdade e Júlia ficou muito orgulhosa dele e dicera que o 

amava muito, então o Queco ganhou o prêmio para a escola ser reformada e no final de tudo 

isso ele se casou com Júlia e tiveram um filho”. R62 (L.33 a 35). 

Gráfico 7 - Recorrência verbal para reportar fala de Júlia 

 

 

Gráfico 8 - Recorrência verbal para reportar fala de Nanda 
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4.2.1.5   Nanda e Francesco  /  Júlia e Vitório  

 

 

Nanda e Queco, no transcorrer da história, assumiram, inicialmente, um mesmo 

posicionamento a respeito da conduta de Capitu, personagem julgada no concurso realizado e 

de que eles participariam. Eles acreditavam que Capitu traíra mesmo Bentinho.   Júlia e 

Vitório, juntos, assumiram um ponto de vista contrário. A responsabilidade enunciativa, nesse 

caso, em diversas redações, foi atribuída, pelos enunciadores, a duas personagens ao mesmo 

tempo.   

Nas passagens em que a responsabilidade enunciativa foi atribuída às personagens 

Nanda e Francesco predominou o verbo dizer, com 31,57%, porém o verbo achar também foi 

bastante utilizado, 26,31%, os demais 42,10%, conforme e gráfico 9
33

. 

  

 

Gráfico 9 - Recorrência verbal para reportar fala de Nanda e Francesco 

 

 

O verbo dizer predomina no discurso de Nanda e Francesco. No entanto, o 

acontecimento a ser narrado determina as escolhas, o que justifica a recorrência ao verbo 

achar, uma vez que não havia qualquer possibilidade de certeza a respeito da traição de 

Capitu. Nem mesmo Machado de Assis soluciona esse enigma, razão pela qual as 

personagens não poderiam fazer qualquer afirmação, não havia provas, é possível apenas 

pressupor, sentido, claramente, expresso pelo verbo achar que “preserva”, de certa maneira, 

                                                           
33

 No anexo, quadro 10,  estão identificados os verbos, as redações e  linhas do texto de onde foram transcritas. 
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quem dele se utiliza.  Assim, também, no discurso de Júlia e Vitório em que predomina o 

verbo achar sobre os demais
34

, conforme gráfico 10. 

 

Gráfico 10 - Recorrência de verbos para reportar fala de Júlia e Vitório 

 

    

  

4.2.1.6  Sandra 

 

 

Quanto à professora Sandra, sua participação foi limitada a uma pequena passagem 

do texto, mesmo assim não desconsiderada pelos enunciadores. Devido ao papel 

desempenhado pela personagem na narrativa, o de apenas prestar esclarecimentos, sem 

comprometimento maior de sua parte.   

a) “O quarteto foi atrás de saber qual era o livro, Jaime estava no hospital então outra 

professora disse para eles que o livro era o Dom Casmurro. Vitório imediatamente 

mostrou um recorte de jornal onde falava de uma competição sobre o livro, eles decidiram 

participar e se eles fossem vencedores iriam ajeitar a escola que havia sido destruída  pela 

pedra.” R13 (L.7 a 10); 

b) “Mas logo chegou a professora Sandra que concluiu dizendo que o nome da surpresa era 

o livro machado de assis dom casmurro.” R1 (L.12 e 13); 

                                                           
34

 No anexo, quadro 11,  estão identificados os verbos, as redações e  linhas do texto de onde foram transcritas. 
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c) “De repente o Vitório, o líder da classe, chega na sala do jeito que nunca os alunos tinham 

vistos, Vitório lê uma estrofe de um texto a professora Sandra, substituta de Jaime, e 

pergunta qual é o nome desse livro, e ela responde que é Dom casmurro...”.  R25(L.7 a 9); 

Na referência a essa personagem, predominou também o verbo dizer com 60%
35

.   

 

Gráfico 11 -  Recorrência de verbos para reportar fala de Sandra 

 

 

 

4.2.1.7  Outros enunciadores 

 

 

Houve diversas passagens em que os enunciadores não atribuíram à responsabilidade 

enunciativa a qualquer das personagens citadas anteriormente
36

, conforme exemplos. Em 

algumas dessas passagens, não é possível determinar, nem mesmo o sujeito de certos verbos, 

como nos exemplos e e  f.   Embora seja possível, pelo contexto,  atribuir a enunciação ao 

grupo de amigos no exemplo e, essa informação não foi dada anteriormente.   No exemplo f, o 

enunciador poderia não saber ou não querer identificar o sujeito de tal informação.   

a) “Quem leu o livro, percebeu que Queco é apaixonado por Júlia e Júlia apaixonada por 

Queco, foi esse o fato principal.” R3 (L.9 e 10); 

 

                                                           
35

 Em anexo, quadro 12. 

36
 Conforme quadro 13, anexo A, seguido do quadro 14, em que constam todos os verbos e a indicação das 

redações e linhas de onde foram transcritas. 
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b) “... então o juiz perguntou quem queria que ele ficasse todos levantaram a mão e ele ganhou 

o julgamento, e reconstruiu a escola.” R4 (L.19 e 21); 

 

c) “... chegou na sala e seus colegas foram logo perguntando se ele teria lido o livro, na hora 

do intervalo foram discutir sobre o livro e Vitório e Júlia chegaram a conclusão que Capitu 

não traiu...”.  R7 (L.26 e 28); 

 

d) “Um dos seus adversários propós a sua exclusão do concurso, mas o outro pediu para falar e 

convenceu o público de que Queco deveria ganhar. O juiz do concurso fez votação e todos 

pediram que Queco ganhasse.” R18 (L. 33 a 35); 

 

e) “Vitório um dia chegou no colégio dando a noticia do julgamento de Capitu, e o premio era 

uma grande quantidade em dinheiro para o vencedor, doado pela fabrica de sabonetes, 

falaram com Jaime e disseram que Iam ler o livro e iam discutir.” R24 (L. 9 a 11); 

 

f) “... mais vitorio logo tomou a palavra e disse que o quarteto tomaria conta disso, são eles 

vitorio, Júlia, Queco e Nanda, Júlia e queco tinham um rolo;  Nanda, diziam que sentia algo 

por vitorio...”. R27 (L.13 a 15). 

 

       A partir da identificação dos diferentes verbos com que a atribuição da responsabilidade 

enunciativa foi atribuída a cada uma das personagens foi possível perceber que a variação 

verbal está condicionada não só a informatividade buscada pelo enunciador como também a 

atuação de cada um que participa na trama. O entendimento e a consequente retextualização 

da história no livro-fonte segue um percurso de atuação que restringe as escolhas lexicais, em 

especial, os verbos, pois são eles os responsáveis pelo movimento que caracteriza a narrativa 

e, também, pela construção da textualidade. 

  

 

4.2.2  O discurso indireto livre 

 

 

Há também em algumas passagens, a presença do discurso (in)direto livre, porém em 

apenas 10,76% do total. Nesses fragmentos, com exceção do exemplo b, em que o verbo 

pensar dá início à sequência através de um discurso (in)direto, os demais segmentos de 
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discurso são inseridos ao discurso principal, sem qualquer marca de delimitação ou 

subordinação, conforme exemplos:  

 

Exemplo 47 (R2):  

 “... Nanda e Queco ficaram com ciúmes e decidiram opinar pela segunda alternativa. 

Sim, ela o traiu, era o que eles pensavam...”. (L.20 a 22);  

Exemplo 48 (R10): 

“... Queco estava com ciúmes de Júlia, pois ela e Vitório trocavam olhares. Ele pensou: 

como assim? eles são namorados? não pode, eu que namoro com a Júlia. (L.15/16); 

 

Exemplo 49 (R17): 

 “... quando todos olharam cande o Jaime? estava dentro da sala de aula no chão...”. (5/6) 

 

Exemplo 50 (R29): 

“... e diz as consequências; se a carta for falsa... então ele pensa e reflete nas coisas que 

sua mãe disse...”. L.15/16) 

 

Exemplo 51 (R43): 

“... estava em uma manchete de jornal, um julgamento sobre o livro que iria ser estudado 

por Jaime: Capitu traíra ou não?...”. (L.9/10) 

 

Exemplo 52 (R61): 

 “... sobre a principal pergunta do livro Dom Casmurro de Machado de Assis que era, 

“Capitu traiu ou não traiu Bentinho?”...”. (L.11/12) 

 

Exemplo 53 (R65): 

 “... mas o livro tinha uma pergunta misteriosa, Capitu traiu ou não traiu Bentinho?...”. 

(L.13/14) 
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4.2.3  Outras formas de reportar o discurso de outrem 

 

 

Em poucos casos, 3,07 % houve o uso do discurso segundo, conforme as passagens 

transcritas de R3 e R4:   

  

Exemplo 54 (R3): 

 “... também atingiu o professor Jaime, segundo os alunos, um ótimo professor...”. (L2/3) 

 

Exemplo 55 (R3): 

 “... e cada vez mais Queco sentia ciúmes de Vitório e Júlia. Segundo ele, os dois 

trocavam olhares entre si...”. (L11/1) 

 

Exemplo 56 (R4): 

“... Bom, isso aconteceu a 12 anos atrás de acordo com o narrador...”.  (L.1) 

 

Conforme visto anteriormente, o discurso pode ser reportado a outro, que não o 

enunciador do texto, através de diversos recursos, como o discurso direto, o indireto, o 

indireto livre e através de modalizadores. 

Como se pôde comprovar na análise apresentada nos itens anteriores, a 

responsabilidade enunciativa foi atribuída pelo enunciador do texto a outros, através do 

discurso indireto em 98,46% dos textos analisados, na recorrência ao discurso indireto livre 

em 10,76% e ao uso de modalizadores em apenas 3,07%.  

Outros recursos, no entanto, também caracterizaram a heterogeneidade discursiva, 

como o uso de aspas, o itálico, o uso de parênteses, como se poderá perceber na sequência 

desse texto.  Authier-Revuz (2004) distingue no conjunto das formas de heterogeneidade as 

formas cuja marca é clara, o discurso direto, o indireto, as aspas, o itálico, as glosas e outras 

não marcadas que caracterizam a conotação autonímica, como a ironia, o pastiche, a imitação, 

os jogos de palavras.    
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4.3 A CONOTAÇÃO AUTONÍMICA 

 

 

Quanto à conotação autonímica, inúmeras foram as ocorrências e diversos os 

recursos utilizados pelos enunciadores. Esses recursos serão comprovados na sequência dessa 

unidade. A recorrência à conotação autonímica ocorreu principalmente em passagens que 

descreviam a situação vivenciada por Queco em relação à carta que escrevera, passando-se 

por Machado de Assis, ou mesmo as passagens que tratavam sobre o seu ciúme exagerado. 

Falsificar uma carta foi a maneira encontrada por Queco, motivado unicamente, pelo ciúme 

doentio, para tentar convencer seus colegas e sua namorada, Júlia, de que Capitu traíra 

Bentinho, de certa forma, sentia-se como Bentinho, traído.  Como exemplos de recorrência a 

esses recursos: 

 

 

4.3.1  Uso de  aspas  

 

 

A esse recurso, 61,53% dos retextualizadores recorreram. Essa estratégia   

caracteriza a conotação autonímica, recurso através do qual a linearidade do discurso é 

mantida, ou seja, não há rupturas no fio do discurso.  

Os fragmentos transcritos na sequência exemplificam o uso desse recurso.   As 

intenções de cada retextualizador são únicas, porém é possível, na maioria das situações, 

pressupor a finalidade pela qual o enunciador recorreu ao uso das aspas. 

Na sequência, procuramos agrupar as diferentes passagens que, no nosso 

entendimento, tenham sido usadas com finalidades semelhantes, para isso, nós as 

transcrevemos do texto-origem e identificamos não só as redações de onde foram transcritas 

como também as linhas do texto onde se encontram. Acreditamos que, assim, facilitará uma 

possível comprovação do que afirmamos.  

 

 

 

 

 

 



136 
 

4.3.1.1  Aspas para retomar termos ou expressões do texto-base: 

 

 

1) o nome das obras “Dom Casmurro” ou “Ciumento de Carteirinha”, bem como o 

nome do escritor, “Machado de Assis”, usado em 17 das  65 redações , o que caracteriza a 

consciência do interlocutor ao utilizar-se desse recurso. 

a) Dom Casmurro: R2(a
37

), R9(a/b), R12(a), R14(a), R16, R22(a), R26(a), R33(a/b), 

    R41(a), R44(a), R46(a), R48, R51(a/b), R54(a/c), R57(a/b), R58 (a/c), R62(b);  

b) Ciumento de carteirinha: R49(b), R54(a);  

c) Machado de Assis: R14(d), R60, R62(c); 

 

Exemplo 77 (R41): 

“... Alguns dias mais tarde, Vitório pergunta a professora substituta se ela seria capaz de 

descobrir o nome da obra, e leu o mesmo trecho que Jaime havia lido antes do acidente, 

ela sorriu e disse que tal obra se tratava de "Dom Casmurro", de Machado de Assis, 

naquele momento Vitório avisa a todos que tem um comunicado a faze...”. (L.10 a 12) 

 

 

2) destacar as personagens que vivenciavam a trama ou as que nela foram 

“envolvidas”:  

a) Capitu e Bentinho: R29(a/b), R54(c/d);  

b) Fuinha ou Gênio: R6(b), R14(e), R21(c), R23(c), R43(b), R44(b); 

 

Exemplo 78 (R29): 

“Francisco resolve então; incriminar “Capitu”, mas para que isso aconteça ele terá que 

forjar uma prova falsa.” (L.8/9) 

 

 

3) retomar o nome do grupo cuja designação fora dada pelo professor de literatura ao 

grupo de alunos formado pelas personagens principais, Francesco, Júlia, Vitório e Fernanda, 

“o quarteto”, que se propôs a participar do julgamento de Capitu: R2(b), R5, R9(c), R12(b), 

R18(b), R26(c), R38(a/b), R45(a/b), R54(e), R58(b), R59(a); 

                                                           
37

 A identificação através da letra a, b..., e, assim, sucessivamente, ao lado da indicação da redação, 

exemplificam as ocorrências, de acordo com a organização no quadro 16, anexo A, de todas as passagens 

transcritas dos textos.   
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Exemplo 79 (R2):  

“Com a ajuda dos professores, pais e amigos, o “Quarteto” já sabia um pouco da vida de 

Machado de Assis, (L.16/17) 

 

 

4) retomar a pergunta que deveria ser respondida no suposto julgamento: “Capitu 

traiu ou não traiu Bentinho?”: R9(b), R21(b), R27(b); 

 

Exemplo 80 (R9): 

“O julgamento era pra saber sobre o livro “Dom Casmurro” era pra saber se Capitu “traiu 

ou não traiu” Bentinho... (L.13/14) 

 

 

4.3.1.2 Aspas como recurso para expressar o sentido não literal da palavra, caracterizando um 

outro estatuto.  

 

1) Em algumas passagens é possível perceber certa ironia, como em R42, quando 

destaca o termo importantes em:  

 

Exemplo 81 (R42):  

“... sua escola que era considerado um local histórico, muito importante, que lá, já tinha 

saido várias pessoas “importantes” e muitos leitores...” (L.2 a 4).   

 

 

2) Em passagens em que é feita referência à suposta relação de amor entre Vitório e 

Júlia, “suposta” porque essa relação só havia na cabeça do “ciumento de carteirinha”, Queco. 

Conforme exemplos:  

 

Exemplo 82(R4):  

“... Francesco vendo Júlia e Vitório tão “juntinhos” não deu o braço a torcer...”. (L.12); 

 

 

Exemplo 83(R20):  

 “... Vitório também participa do grupo e tem “um caso” com Júlia...”. (L.21); 
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Exemplo 84(R30):  

 “... Queco percebera que Júlia e Vitório estavam trocando olhares “estranhos”...”. 

(L.25/26);  

 

Exemplo 85(R49):   

 “... Keko acha que Júlia tem “algo” com Vitório...”. (L.8); 

 

 

3) Em passagens em que o sentido claramente não é aquele expresso pela palavra em 

destaque, “aspeada”
38

, conforme exemplos:   

 

Exemplo 86 (R2):  

“... entrou na “sala” com a notícia que a cidade vizinha estava planejando um 

“jugamento” sobre um livro de Machado de Assis...”. (L.10 a 12); 

 

Exemplo 87 (R18): 

“... até que Lúcia "virou a casaca" e começou a achar que ela não traiu...”. (L.24/25).  

               4) Passagens em que o enunciador transcreve, supostamente, uma passagem do 

texto-fonte, embora o uso do texto-fonte não fosse permitido nessa atividade de 

retextualização, como em R26.    

 

Exemplo 88:  

“... que assim como ele mesmo fala „ciúme é o desastre que resulta na formação de conflitos e 

fantasias‟...”. (L.21/22); 

 

 

5) passagens em que o enunciador expressa claramente seu ponto de vista, porém 

dirige-se a outro, também de R26:  

 

Exemplo 89:  

“... „Você pode ser o mais rico dos homens, mas se não cultivar o amor e a amizade, não 

será ninguém‟...”. (L.31/32)  

                                                           
38

   Os demais exemplos constam no anexo A,  quadro 15. 
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 Acreditamos que há uma intenção do enunciador ao utilizar  mais de um recurso
39

 

para destacar algum termo, como o uso das aspas, ou mesmo outro, como em R19, exemplo 

90: “... aquela não era uma aula comum; era uma aula “EXTRA”...”. (L.4) em que o 

retextualizador não só escreveu em maiúsculas a palavra “EXTRA” como a destacou com 

aspas.   

O que se pode afirmar, baseado na teoria que trata desse assunto, é que ao destacar 

algum termo ou expressão, o enunciador quer chamar, de alguma maneira, a atenção de seu 

coenunciador para algum termo ou expressão e, possivelmente, convidá-lo a reavaliar e 

“negociar” o sentido desse termo que destaca, fazendo uso de metalinguagem, ou ainda 

reproduzindo o discurso de outrem.   Ao se utilizar dessa estratégia, o enunciador procura 

deixar claro o uso para determinado fim e espera que seja devidamente interpretado pelo 

coenunciador-leitor para que a comunicação entre ambos seja bem-sucedida.  

Utilizar-se dos inúmeros recursos disponibilizados pela língua é certamente uma 

prova de competência discursiva. Embora os retextualizadores utilizassem recursos variados 

nas redações analisadas, há fragmentos em que as aspas poderiam ter sido utilizadas e não o 

foram. Acreditamos, porém, que terem deixado de usá-las nessas situações é compreensível, 

até mesmo pelo fato de certas expressões estarem tão bem incorporadas ao idioma que 

dispensariam ressalvas, embora possamos pensar que o não uso se deva a desconhecimento 

desse recurso ou até mesmo por esquecimento.  

Nas passagens seguintes estão destacadas em negrito palavras ou expressões que 

exemplificam as situações a que nos referimos no parágrafo anterior: 

 

Exemplo 91 (R4):  

“... Francesco vendo Júlia e Vitório tão “juntinhos” não deu o braço a torcer...”. (L.12);  

 

 

 

                                                           
39

   Os fragmentos citados a que nos referimos foram transcritos das redações e constam no quadro 17,  anexo A, 

no qual seguem uma ordem numérica, para fins de organização. Ao serem divididos para exemplificarem 

finalidades que consideramos semelhantes, mantêm a ordem numérica do quadro geral, isso justifica a não 

sequência dos números e letras nos exemplos. Acreditamos que assim facilitaria o entendimento. (Quando os 

parênteses foram usados em duas expressões num mesmo exemplo, a expressão em negrito exemplifica a 

estratégia de que se trata aqui, conforme exemplos “a”, “b” e “f” da R22, entre outros: R22: a) “... Francesco 

Formoso (Queco) é apaixonado por Júlia (que também é apaixonada por ele)...”. (L.1);  b) “... com seu 

professor de literatura (Quem eles adoravam) chovia muito, mais não podiam perder a aula com Jaime 

(professor de literatura)...”. (L.2/4); f) “... Capitu teria sim traido Bentinho (seu marido), ele sabotou a carta e 

todos acharam que era verdade, então com a carta a vitoria já era certa, quando no dia do julgamento, (com 

todos lá assistindo)...”. (L.16/18). 
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Exemplo 92 (R18):  

“... com esse às na mánga eles foram ao julgamento, a notícia ja tinha vazado...”. 

(L.29); 

         

No nosso entendimento, essas palavras e expressões também caracterizam a 

conotação autonímica.   

  

 

4.3.2 Uso de parênteses 

  

 

Outro recurso bastante comum a que recorreram 50,76% dos enunciadores foram os 

parênteses. Esse recurso é usado em geral para dar uma explicação a respeito de um termo, 

acrescentando-lhe, em geral, alguma informação nova ou até mesmo para evitar uma possível 

ambiguidade, sendo essa a razão pela qual foi mais utilizado. São esses “acréscimos” 

necessários, do ponto de vista do enunciador, que procura, ao utilizar-se dessa estratégia, 

facilitar o entendimento ao coenunciador. Algumas passagens merecem destaque como em 

R11, em que o enunciador se dirige diretamente ao coenunciador, como no seguinte 

fragmento em que não se recorda do nome da personagem a quem se referia. A explicação 

apresentada entre parênteses revela como o enunciador se percebe em relação ao enunciatário, 

o professor. 

 

Exemplo 93 (R11):  

“... O participante mais inteligente (não me lembro o nome) desiste do concurso...”. 

(L.14/15).   

 

 

4.3.2.1  Parênteses em pequenas explicações 

 

O uso de parênteses para explicar um termo ou expressão foi um recurso bastante 

comum para acrescentar um novo dado, relevante à informatividade do texto
40

: Como 

exemplos 94 e 95, em R4 e R6 

                                                           
40

  Os demais fragmentos citados a que nos referimos foram transcritos das redações e constam no quadro 18, 

anexo A, no qual seguem uma ordem numérica, para fins de organização.   
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“... Queco vendo Júlia (sua namorada)...”. (L.9);  

“... puxou do bolso uma manchete de jornal (um recorte)...”. (L.10).  

 

 

4.3.2.2 Parênteses na construção da subjetividade 

 

 

Em outras passagens, os enunciadores não só se utilizaram dos parênteses
41

 para 

acrescentar novas informações, uso, predominantemente, mais comum para esse tipo de 

recurso como também para apresentarem seus pontos de vista a respeito de determinados 

fragmentos do texto, construindo assim, explicitamente, a sua subjetividade. Da mesma 

maneira, em outros fragmentos propõem sentidos outros a determinados termos, cobrando do 

coenunciador uma atividade responsiva, nos termos bakhtinianos.  De acordo com Adam 

(p.110) é o ponto de vista ou a responsabilidade enunciativa que permitem dar conta do 

desdobramento polifônico. É o interpretante, segundo Adam (2008, p.114-5), que constrói a 

representação discursiva, possibilitado, não só pelo fato de a linguagem fazer referência, mas 

também porque o texto é uma proposição de mundo que solicita do interpretante uma 

atividade semelhante de (re)construção dessa proposição de mundo ou RD.           

Consideramos importante destacar que o “agrupamento” que fizemos, tentando 

enquadrar palavras ou expressões de que se utilizaram os enunciadores, tanto para se 

estabelecerem como sujeitos, como para reportar o discurso de outrem que, nosso 

entendimento, tem um mesmo propósito enunciativo, não tem o objetivo de determinar como 

únicas as possibilidades que apontamos, até mesmo porque isso não seria possível. A nossa 

intenção em dividir e agrupar esses diversos fragmentos foi facilitar a reflexão que 

propusemos ao leitor, que tem o direito de se posicionar criticamente a respeito dessa proposta 

de análise que apresentamos aqui. Sendo assim, todas as críticas e sugestões serão bem aceitas 

e consideradas, visto que contribuirão, certamente, para o enriquecimento dos pesquisadores.  

 

 

 

  

                                                           
41

   No quadro 19, anexo A, constam todas as passagens transcritas das redações em que os enunciadores se 

utilizaram de parênteses para destacar algum fragmento de seus textos. 
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4.4  ANÁLISE GERAL DOS RECURSOS   

 

 

Dentre os recursos mais utilizados pelos enunciadores prevaleceu o discurso 

reportado, através do discurso indireto, em 98,46% das redações, tendo predominado os 

verbos do dizer (dizer e falar), conforme quadro abaixo: 

 

 

Quadro 5 - Predominância dos verbos dizer e falar sobre os demais verbos 

 

Total Mais usados 

Dizer 143 

Falar 60 

Contar 27 

Variados 102 

Total de verbos dicendi 332 

 

Da soma geral de 332 verbos dicendi de que se utilizaram os enunciadores para 

reportar o discurso das personagens analisadas, observamos a predominância de verbos cujo 

uso é mais comum ao relato, justificável pelo gênero retextualizado. O verbo dizer predomina 

sobre os demais, o percentual de ocorrência foi de 43,07%, falar 18,07%, contar 8,13%, os 

demais, somados 30,72%.  

 

Gráfico 12 - Predominância dos verbos comuns ao relato 
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Na fala da personagem principal, predomina o verbo dizer, representando 55,5% das 

ocorrências gerais de todos os textos. Somadas as ocorrências de uso desse verbo em todas as 

demais personagens representam 44,05%. 

 

Gráfico 13 - Verbo dizer – Predominância na voz da Personagem principal 

 

 

No quadro 6, destacam-se os dois verbos mais usados para o retextualizador se 

reportar às personagens.  Ressaltamos que o número de ocorrências revela a predominância 

do verbo dizer na fala de quase todas as personagens, exceto na dupla Júlia e Vitório. 

 

Quadro 6 – Predominância do verbo dizer sobre os demais verbos 

Personagem Ocorrências do verbo dizer Demais verbos  

Queco 80 falar 31 

Vitório  16 Perguntar  9 

Jaime 11 Falar 3 

Júlia  7 Falar  2 

Nanda  10 Perceber 2 

Nanda e Queco 6 Achar  5 

Júlia e Vitório 7 Achar  9 

Sandra  6 Responder  2 

Total  143   
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Gráfico 14 - Recorrência ao uso de aspas e aos parênteses 

 

 

 O uso do discurso indireto livre foi uma estratégia utilizada em 10,76% do total de 

redações, e em apenas 3,07 % houve o uso do discurso segundo. A recorrência às aspas se deu 

em 61,53% dos textos e a recorrência aos parênteses em 50,76%. 
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5.  CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

              

Após a análise dos dados, pôde-se comprovar, dentre as estratégias de que se 

utilizaram os retextualizadores para introduzir as diferentes vozes com que estruturam o seu 

discurso, o predomínio do discurso reportado, destacando-se o discurso indireto em 98,46% 

dos textos, ou seja, apenas um dos enunciadores não se utilizou dessa estratégia, em nenhuma 

passagem de seu texto.  Acreditamos que a recorrência ao discurso indireto se justifica, pois a 

intenção a que se propuseram foi mesmo relatar os fatos com que estruturaram a história a ser 

narrada, a partir da leitura do livro. 

Em uma situação de relato, os enunciadores, no transcorrer da narrativa, atribuem 

papéis sociais a si próprios, da mesma maneira, a partir do papel social que assumem, 

atribuem, necessariamente, a outros, diferentes papéis. É desse lugar que ocupam na cadeia 

enunciativa, ao se “apropriarem” do discurso de outrem, que constroem a sua enunciação. 

Desde aqueles de que reportam o discurso para dar legitimidade ao que dizem, até o seu 

interlocutor, pois a interação é construída, até mesmo na “expectativa” que o enunciador 

percebe no enunciatário. É o jogo interativo que “molda” o discurso que se constrói e se 

reconstrói no processo. 

Quanto à seleção dos verbos dicendi, predominou o verbo dizer em 43,07% do total 

dos verbos, seguido pelo verbo falar em 18,07%, contar 8,13% e os demais 30,72%, 

caracterizando, assim, o gênero textual relato, em que predominam os verbos do dizer, de 

certa maneira mais neutros, embora o contar pressuponha algo até então sigiloso.        

A escolha dos verbos, de maneira geral, para reportar a fala das personagens está 

diretamente condicionada à atuação de cada uma delas e relacionada à intenção comunicativa 

de cada enunciador. Como se pôde comprovar pela predominância do verbo dizer na 

introdução da fala da maioria das personagens, com exceção, do verbo achar, predominante 

apenas nas passagens em que a responsabilidade enunciativa foi atribuída a dupla Júlia e 

Vitório, que opinavam sobre a traição ou não de Capitu, fato de que não poderiam ter certeza. 

A personagem mais evocada foi Francesco (Queco), visto que não era só o narrador 

da história como também a personalidade principal, razão pela qual, do total de verbos 

dicendi presentes nas narrativas, 55% introduzem o discurso dele, as demais, somadas, 

representam 44,5%.  

São as relações intertextuais e interdiscursivas construídas na organização e seleção 

das diferentes passagens com que a trama é tecida que permitem que o enunciador se 
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estabeleça, ora como mero relator - se isso é possível - visto que se detém apenas à descrição 

de uma cena, ora como alguém que se posiciona frente ao que expõe, procurando persuadir o 

enunciatário e levá-lo a defender determinado ponto de vista. Entretanto, nesse processo de 

seleção vocabular não existe neutralidade absoluta, pois através dessa seleção, pode-se 

expressar um ponto de vista. Até mesmo a escolha de uma palavra determina uma tomada de 

posição, conforme se pode depreender em um fragmento de R31, em que o uso do diminutivo 

namoradinha, no comentário entre parênteses, (dois recursos, portanto) propõe ao 

coenunciador um sentido outro, visto que no texto fonte, Júlia não era mesmo a namorada de 

Queco: “... dentre elas Queco, Vitório, Júlia (namoradinha de Queco), e Nanda (que gostava 

de Vitório)...”. (L.11/12). 

Outro recurso característico da heterogeneidade discursiva ao qual 61,53% dos 

enunciadores recorreram foi o uso de “aspas”.   O uso em todas as situações não caracterizou 

a conotação autonímica, mas essa estratégia também foi bastante utilizada. Assim como o uso 

de parênteses de que se utilizaram 50,76% dos enunciadores.  Recurso bastante comum em 

situações que pretendiam esclarecer um termo ou uma passagem para o coenunciador, porém 

em várias situações foi uma estratégia de instalação de subjetividade. 

Assim, conclui-se que os enunciadores recorreram a diversas estratégias para reportar 

o discurso de outrem, o que se justifica, pois estão relatando um acontecimento. Em diversas 

passagens assumiram, no entanto, a responsabilidade pelo que enunciavam, o que não poderia 

ser diferente, uma vez que seria quase impossível retextualizar um a obra literária 

objetivamente.  

Quanto à capacidade para resumir a obra de maneira a torná-la compreensível ao 

leitor, pode-se destacar que os retextualizadores, de maneira geral, são bastante competentes, 

utilizaram-se de um vocabulário adequado não só adequado ao contexto como  à situação que 

pretendiam relatar, inseriram ao seu discurso, com habilidade, tanto as vozes de outros, 

necessárias à construção da textualidade, quanto as próprias vozes  quando assim o 

desejavam, com domínio de recursos para isso, além de demonstrarem um nível de 

conhecimento satisfatório para alunos do 8º ano do ensino fundamental.  

A experiência de trabalhar com um corpus produzido na sala de aula e sob a 

orientação do professor-pesquisador proporcionou-me a possibilidade de refletir sobre a 

prática em sala de aula, abrindo novas possibilidades de abordagem de um texto e, até mesmo, 

a reavaliação do trabalho enquanto membro de uma equipe que tem como função social, na 

escola, estabelecer critérios para atribuir notas e determinar quem está ou não apto para ser 

aprovado. 
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Anexos  

  

 

Quadro1 – Exemplos de orações subordinadas – discurso indireto. 

 

a) “... só francesco que achava que ela tinha traído...” R1(L.21); 

b) “... Queco acabou admitindo que a carta era falsa...” R45(L.21); 

c) “... acreditava que Júlia estava de namorico com Vitório...” R40(L.32); 

d) “... acrescentou a Júlia que a amava...” R59(L.37); 

e) “... e arrependido afirmou que não ia apresentar aquela Fraude...” R7(L.39); 

f) “... onde ele alegaria que fosse de Machado de Assis...” R19(L.30); 

g) “... No concurso Queco assume que a carta é falsa..” R39(L.23); 

h) “... ansioso para a surpresa avisara que iria a escola...” R30(L.7/8); 

i) “... Confessou que era tudo falso...” R18(L.30); 

j) “... Julia disse que sim, Nanda tambem e Francesco tambem confirmou...(pressuposição: 

que sim)” R1(L.16); 

k) “... ele emocionado contou que a carta era falsa...” R31(L.33/34); 

l) “... escreveu uma carta com o nome de Machado de Assis declarando que Capitu teria 

traído seu marido...” R15(L.9/10); 

m) “... defendeu a opinião que Capitu não traiu...” R5(L.24); 

n) “... mas logo confessou o erro disse que amava Júlia...” R1(L.25); 

o) “... e falou que ele era um ciumento...” R22(L.20); 

p) “... inventou que achara a carta em um livro...” R33(L.25); 

q) “... ele era o único que palpitava que Capitu traíra Bento...” R43(L.14); 

r) “... Keco pensou que estavam todos contra ele...” R64(L.27); 

s) “... Queco ler o livro e percebe que Capitu...” R42(L.17); 

t) “... reconhece também que seu ciúme era doentio como...” R57(L.26); 

u) “... queco foi um dos que questionou afirmando que não seria fácil...” R8(L.11); 

 

 

 

Quadros 2 a e b – Verbos dicendi,  seguidos de oração subordinada. 

 

Dizer  73 R1(L. 22 e 25), R3(L.17 e 22), R4(L.18 e 19), R7(L. 34 e 39), R8(L.23 e 25), 

R9(L.24), R10(L.18 e 21) R11(L. 10 e 13), R12(L.23,25 e 33), R14(L.17 e 18), 

R16(L.21), R19(L.36), R23 (L.22), R24 (L.13 e 15), R25(L.23 e 24), R27(L.22), 

R28(L.19), R29(L.12 e 17), R31(L.34), 33(L.22), R34(L.19 e 23), R36(L.14, 17, 

21 e 24), R37(L.32), R38(L.19), R39(L.21), R40(L.36), R41(L.20), R45(L.18), 

R46(L.23), R48(L.9 e 12), R49(L.14), R50(L.12), R51(L.20 e 30), R55(L.39, 39, 

41 e 45), R56(L. 19, 26 e 28), R57(L.19), R58(L.24 e 25), R59(L.32), R61(L.19, 

24 e 25), R62(L.27), R63(L.37), R64(L.5, 6, 28, 29 e 31), R65(L.24). 
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Quadro  b 

 

 

 

Verbos  Redações/linhas    

Achar 

 

4 

 

R1(L.21) 

R14(L.12), R62(L.31), 

R63(L.20). 

Falar  20 R1(L.4), R2(L.26), R4(L.10, 

12 e 14), R9(L.25), R15(L.14), 

R22(L.20), R36(L.25), 

R37(L.27 e 31), R46(L.28), 

R48(L.14), R49(L.9), R54(L.4 

e 5), R62(L.30), R65(L.5, 6 e 

28).  

Acreditar 1 R40(L.32). Implorar  1 R34(L.6).  

Acrescentar  1 R59(L.37). Inventar 3 R6(L.19), R30(L.31), 

R33(L25). 

Admitir  1 R45(L.21). Palpitar  1 R43(L.14). 

Afirmar  8 R7(L.24 e 39) 

R20(L.11), R21(L.23), 

R30(L.33), R54(L.23), 

R62(L.31), R65(L.23). 

Pensar 2 R14(L.12), R64(L.27). 

Alegar 1 R19(L.30). Perceber 

 

4 

 

R42(L.17), R49(L. 14 e 15), 

R59(L.36). 

 

Assumir  1 R39(L.23). Perguntar 2 R29(L.11), R51(L.25). 

Avisar  1 R30(L.8). Questionar 

afirmando 

1 R8(L.11). 

Confessar  3 R18(L.30), R33(L.29), 

R44(L.33). 

Reconhecer  1 R57(L.26). 

Confirmar  1 R1(L.17). Revelar  1 R63(L.38). 

Contar  5 R15(L.14), R31(L.33), 

R32(L.24 e 24), 

R42(L.5).  

Saber dizer 1 R16(L.13). 

Declarar  1 R15(L.10).  Ter escrito 1 R31(L.21). 

Defender  2 R5(L.24), R34(L.28). Total   141 ocorrências  

Soma = 73(dizer) + 43(variados) + 20(falar) + 5(contar) = 141 formas verbais 

Percentual = 51,77%(dizer) + 30,49% (variados)  + 14,18%(falar) + 3,54%(contar) = 100% 
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Quadros  3 a e b – Verbos dicendi, seguidos de termo ou expressão. 

 

Contar 22 R3(L.26), R4(L.18), R6(L.22), R8(L.31), R11(L.13), R14(L.26 e 27), 

R15(L.14), R18(L.30), R22(L.19), R23(L.36 e 38), R24(L.17), R25(L.29), 

R27(L.29), R28(L.21), R30(L.37), R35(L.30), R41(L.23), R43(L.21), 

R52(L.16), R54(L.5). 

Falar  11 R2(L.27), R12(L.32), R17(L.22), R18(L.31), R20(L.15), R38(L.34),  

R47(L.22), R54(L.21 e 24), R57(L.25), R60(L.20). 

Dizer 7 R5(L.23 e 24), R9(L.25), R12(L.33), R16(L.19), R34(L.28), R55(L.46). 

 

Quadro  b 

 

Admitir  1 R19(L.36). Confessar 3 R1(L.25), 

R54(L.24),  

R58(L.25). 

Inventar 2 R14(L.9), 

R22(L.5).  

Mencionar  

 

1 R21(L.15).  Pedir 3 R10(L.23), 

R42(L.20), 

R59(L.36).    

 

Total  

 

= 

  

10 verbos  

Soma = 22 (contar) +11 (falar) + 7 (dizer) + 10 (variados) = 50 formas verbais 

Percentual = 44% (contar) + 22% (falar) + 14% (dizer) + 20% (variados) = 100% 

  

       

Quadro 4 – Exemplos em que o complemento verbal é expressão ou termo. 

  

a) “... um tempo depois, admitiu sua farça...”. R19(L.36); 

b) “... ele se arrepende e confessa o feito...”. R54(L.24); 

c) “... ele contou toda a verdade da carta falsa...”. R3(L.26); 

d) “... disse toda a verdade e mudou de idéia...”. R5(L.23); 

e) “... ele se arrepende e fala toda a verdade...”. R2(L.27); 

f) “... ele inventou uma tal carta com a opinião de Machado de ...”. R14(L.18/19);    

g) “... ele menciona ao grupo sobre o que achou...”. R21(L.15); 

h) “... ele pediu desculpas por ter mentido...”. R10(L.23). 

 

 

 

 

Quadro 5 – Total de verbos na fala de Queco. 

Verbos  Ocorrências (soma dos quadros anteriores) Percentual da soma geral 

Dizer  73 + 7 = 80 41,88% 

Variados  43+ 10 = 53 27,74% 

Falar  20 + 11 = 31 16,23% 

Contar  5 + 22 = 27 14,13% 

Total = 191 formas verbais                                     100% 
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Quadro 6 - Total de verbos na fala de Vitório. 

 

Vitório  Redações/linhas/ocorrências     

Dizer R1(L.13 e 15), R7(L.17), R8(L.18), 

R12(L.8), R23(L.8 e10), R25(L.9 e 

22), R27(L.13), R37(L.10), 

R47(L.9),  

R50(L.5), R62(L.13,14 e 15). 

16 

  

Explicar R23(L.11). 1 

Anunciar  R19(L.14), R35(L.7). 2 Julgar  R23(L.18), 

R35(L.8). 

2 

Avisar  R41(L.11 e 11). 2 Perguntar  R1(L.16), R7(L.12), 

R25(L.8), R34(L.8), 

R36(L.11), 

R37(L.9), R41(L.8), 

R46(L.9), 

R62(L.16). 

9 

  

Começou 

a gritar 

7(L.14). 1 Sugerir  R12(L.12), 

R19(L.20), 

R54(L.10). 

3 

Descobrir  R32(L.13). 1  Total 37 

                 Soma = 16 (dizer) + + 12 (variados) + 9 (perguntar) = 37 formas verbais 

                 Percentual = 43,24% (dizer) + 32,43% (variados) + 24,32% (perguntar) = 100% 

 

 

   

Quadro 7 - Total de verbos na fala de Jaime. 

 

Jaime   Redações/linhas/ocorrências      

Dizer  R7(L.5), R9(L.3), R13(L.1), 

R17(L.3), R18(L.5), R19(L.5 e 

8), R34(L.4), R40(L.5), 

R55(L.10), R62(L.2). 

11 Perguntar R34(L.10), 

R55(L.10). 

2 

Falar   R7(L.1), R39(L.3), R40(L.9). 3 Prometer  R1(L.5), 

R30(L.4), 

R55(L.5). 

3 

Pedir R38(L.10), R58(L.4).  2 Propor R41(L.2), 

R57(L.1). 

2 

Soma = 11 (dizer) + 6 (variados) + 3 (falar) + 3 (prometer) = 23 formas verbais 

Percentual = 47,82% (dizer) + 26,08% (variados) + 13,04% (falar) + 13,04%  

(prometer) = 100% 
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Quadro 8 - Total de verbos na fala de Júlia. 

 

Júlia  Redações/linhas/ocorrências      

Dizer  R1(L.16), R3(L.24), R4(L.16), R25(L.22), R38(L.32), 

R50(L.19), R62(L.33). 

7 Falar  R8(L.11 e 30). 2 

                                                                Soma = 7 (dizer) + 2 (falar) = 9 formas verbais 

                                                                Percentual = 77,77% (dizer) + 22,22% (falar) = 100% 

 

 

Quadro 9 - Total de verbos na fala de Nanda. 

Nanda  Redações/linhas/ocorrências      

Afirmar  8(L.20) 1 Falar  R35(L.18). 1 

Dizer  R12(L.21), R14(L.15), R17(L.18), R24(L.13), 

R25(L.22), R27(L.20), R33(L.17), R34(L.19), 

R46(L.19), R63(L.36). 

10 Opinar  R31(L.18). 1 

Defender  R10(L.17). 1 Perceber  R2(L.22), 

R54(L.20). 

2 

Explicar  R12(L.20). 1 Ver 

(que) 

R33(L.17). 1 

                                                           Soma = 10 (dizer) + 8 (variados) = 18 formas verbais  

                                                           Percentual = 55,5% (dizer) + 44,4% (variados) = 100% 

 

 

Quadro 10 - Total de verbos na fala de Nanda e Francesco. 

 

Nanda e 

Francesco  

Redações/linhas 

ocorrências  

    

Achar  R3(L.14), R9(L.18), 

R17(L.17), R23(L.19), 

R56(L.14). 

5 Dizer  R16(L.18), R31(L.16), 

R38(L.26), R54(L.19), 

R55(L.37), R64(L.25). 

6 

Chegar a 

conclusão 

R7(L.29). 1 Falar  R48(L.8). 1 

Confirmar  R1(L.17). 1 Optar  R10(L.14). 1 

Concordar  R40(L.27). 1 Votar  R35(L.17). 1 

Defender  R15(L.6), R57(L.17). 2  Total 19 

                    Soma = 8 (variados) + 6 (dizer) + 5 (achar) = 19 formas verbais 

                    Percentual = 42,10 % (variados) + 31,57 % (dizer) + 26,31% (achar) + = 100% 
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Quadro 11 - Total de verbos na fala de Júlia e Vitório. 

 

Júlia e 

Vitório  

Redações/linhas 

Ocorrências  

  Defender  R57(L.16). 1 

Achar R2(L.19), R9(L.17), R12(L.17), 

R17(L.16), R23(L.18), 

R34(L.17), R56(L.13), 

R59(L.24), R65(L.17).  

9 Dizer R16(L.17), R27(L.17), 

R35(L.17), R38(L.25), 

R48(L.9), R55(L.37), 

R64(L.25). 

7 

Acreditar  R40(L.26), R46(L.17). 2 Optar  R10(L.13). 1 

Chegar a 

conclusão 

R7(L.23/24). 1 Resolver  R4(L.9). 1 

Concordar  R14(L.15), R18(L.24), 

R54(L.18) 

3    

    Total 25 

                                           Soma = 9 (achar) + 9 (variados) + 7 (dizer) = 25 formas verbais 

                                           Percentual = 36% (achar) + 36% (variados) + 28% (dizer) = 100% 

 

 

 

 

Quadro 12 - Total de verbos na fala de Sandra. 

 

Sandra       

Confirmar R46(L.10) 1 Dizer R7(L.14), R13(L.8), R37(L.11), R41(L.10), 

R62(L.17), R64(L.15)  

6 

Concluir 

dizendo  

R1(L.12) 1 Responder  R7(L.13), R25(L.9) 2 

                                                             Total = 10 

                                   Soma = 6 (dizer) + 2 (responder) + 2 (variados) = 10 formas verbais 

                                   Percentual = 60% (dizer) + 20% (responder) + 20% (variados) = 100% 
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Quadro 13 – Identificação dos verbos de outros enunciadores nas redações. 

 

Verbos    Verbos    

Achar  2 R57(L.18), R58(L.23) Falar  7 R5(L.11), 

R10(L.22/23), 

R17(L.23), R27(L.15), 

R31(L.28), R34(L.27), 

R61(L.23) 

Afirmar  4 R7(L.9), R21(L.7), R21(L.18), 

R44(L.35), 

Perceber  1 R3(L.9), 

Alegar  2 R11(L.17), R27(L.10), Perguntar  4 R4(L.19), R7(L.15), 

R7(L.26/27), 

R29(L.14), 

Contar  2 R54(L.5), R32(L.28), Pedir  3 R18(L.34), R21(L.16), 

R30(L.7). 

Convencer  1 R18(L.33) Propor  2 R44(L.25), R21(L.16) 

Dar  1 R25(L.14) Resolver  1 R33(L.10) 

Decidir  3 R34(L.25), R46(L.25), 

R55(L.31). 

Receber  1 R55(L.15) 

Dizer  12 R5(L.12 e 13), R15(L.13), 

R24(L.11), R27(L.14), 

R29(L.15), R31(L.30), 

R36(L.22), R47(L.9), R50(L.17), 

R55(L.18), R61(L.22/23), 

R64(L.30).   

   

 

 

 

Quadro 14 – Passagens que comprovam o uso dos verbos do quadro anterior. 

  

Passagens do texto R e linhas Ocorrências  

Quem leu o livro percebeu... R3(L.9). 1 

O juiz perguntou... R4(L.19). 1 

Eles falaram ... R5(L.11). 1 

Dois dizendo..., outros dois dizendo.. R5(L.12 e 13). 2 

O médico afirmou... R7(L.9). 1 

Os alunos perguntaram... R7(L.15). 1 

Seus colegas perguntando... R7(L.26/27). 1 

Os concorrentes falaram... R10(L.22/23). 1 

O outro competidor alegando... R11(L.17). 1 

Um homem disse... R15(L.13), R31(L.30),R61(L.22/23). 3 

Um homem afirma... R21(L.18). 1 

O menino falou... R17(L.23). 1 

Todos pediram que... R18(L.34). 1 

O outro pediu para falar e convenceu... R18(L.33). 1 

O grupo pedem... R21(L.16). 1 

O grupo que se escrever afirme... R21(L.7). 1 

?  falaram, disseram... R24(L.11). 1 
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? diziam... R27(L.14). 1 

Os quatro dar a notícia... R25(L.14/15). 1 

Uma funcionária da escola chega com a 

notícia alegando... 

R27(L.10). 1 

Todos os quatro falaram...  R27(L.15) 1 

A mãe pergunta, diz, pedira, falara... R29(L.14), R29(L.15), 30(L.7), 

R31(L.28). 

1, 1, 1,1 

O final do livro conta... R32(L.28). 1 

O (quarteto) resolveram... R33(L.10). 1 

(Todos) decidiram...  R34(L.25) . 1 

Todos falaram... R34(L.27) .   

Um cara dizendo... R36(L.22). 1 

O perito propôs que... R44(L.25). 1 

Os dois candidatos afirmam... R44(L.35). 1 

Eles decidem que... R46(L.25). 1 

Um amigo de Francesco dizendo... R47(L.9). 1 

Um homem se dizia capaz de R50(L.17). 1 

Os alunos recebem notícia que... R55(L.15).  

Os engenheiros dizem... R55(L.18). 1 

Um menino [... ]dizendo que... R55(L.18). 1 

Eles decidirão que vão continuar... R55(L.31).  

A maioria acha que... R57(L.18). 1 

Todo mundo achava... R58(L.23). 1 

Um homem falaria... R61(L.23).  1 

Eles disseram... R64(L.30). 1 

 

 

Quadro 15 – Exemplos de outros sentidos possíveis à palavra. 

1) R2:  

“... entrou na “sala” com a notícia que a cidade vizinha estava planejando um “jugamento” 

sobre um livro de Machado de Assis...”. (L.10 a 12);  

 

2) R4:  

“... Francesco vendo Júlia e Vitório tão “juntinhos” não deu o braço a torcer...”. (L.12);  

3) R3:  

“... queco tinha sido “mordido” pelo bicho do ciúme...”. (L.10);  

 

4) R11: 

 “... Então descobrem que vai haver um “julgamento” sobre um livro de Machado de 

Assis...”. (L.6);  

 

5) R14:  

“... uma competição contra a cidade vizinha e “inimiga” Itaguaí...”. (L.1/2);  

 

6) R18: 

 “... até que Lúcia "virou a casaca" e começou a achar que ela não traiu...”. (L.24/25);  

 

7) R20: 
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 “... Vitório também participa do grupo e tem “um caso” com Júlia...”. (L.21); 

 

8) R22:  

“... quando aparece uma oportunidade, um “julgamento” em Santo Inácio...”. (L.9);  

 

9) R23:  

“... “sentiu na pele” a situação em que Bentinho estava que considerou...”. (L.16); 

 

10) R26: 

 “... ele conseguiu vencer essa “doença”, pois o ciúme é sim, uma “doença”, que...”. (L.25);  

 

11) R30:  

“... Queco percebera que Júlia e Vitório estavam trocando olhares “estranhos”...”. 

(L.25/26); 

 

12) R36:  

“... Então “resolveu empatar o jogo” dizendo que Capitu traiu...”. (L.14/15);  

 

13) R41:  

b) “... Bentinho, ele quem era "dono" de uma doença doentia: o ciúme...”. (L.17), 

c) “... quis votar contra, apenas para "provocar" e Queco fez o mesmo, ou melhor, fez pior! 

Ao ver que Nanda estava deixando o ciúme de lado e "indo para o lado" dos seus 

"inimigos", forja uma carta se passando pelo Machado...”. (L.18 a 20);  

 

14) R46:  

“... No dia seguinte Nanda “virou a casaca” e diz que Capitu não traiu, deixando Francesco 

“sozinho”...”. (L.19/20); 

 

 

15) R47:  

“... pois Júlia era sua “namorada”...”. (L.16);  

 

16) R49: “... Keko acha que Júlia tem “algo” com Vitório...”. (L.8); 

 

17) R58:  

“... mas Capitu ainda tava “seduzindo” Escobar, muito tempo depois, Escobar morre e 

Bento e Capitu e ela foi ao caxão...”. (L.18/19);  

 

18) R59: 

b) “... Para entrarem no julgamento, teriam que apresentar um "bom" trabalho...”. (L.17);   

c) “... mais afinal, ele tinha uma "carta na manga", o documento...”. (L.31/32). 
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Quadro 16 – Recorrência ao uso de aspas. 

 

 

1) R2: 

a) “... entrou na “sala” com a notícia que a cidade vizinha estava planejando um 

“jugamento” sobre um livro de Machado de Assis, “Dom Casmurro”, que por coincidência 

era o mesmo livro que o mestre Jaime iria os mostrar. (L.10 a 13),  

b) “... com a ajuda dos professores, pais e amigos, o “Quarteto” já sabia um pouco da vida 

de Machado de Assis...”. (L.16/17);  

 

2) R3:  

“... queco tinha sido “mordido” pelo bicho do ciúme...”. (L.10); 

 

3) R4:  

a) “... Francesco vendo Júlia e Vitório tão “juntinhos” não deu o braço a torcer...”. (L.12),  

b) “... Até o julgamento houve ameaças, pedidos para ele pará até da Júlia que dissera que o 

amava mas ele não “acreditou” e no julgamento muito nervoso ele ia falar sua 

mentira...”.(L.16/17); 

 

 

4) R5: 

“... O chamado “Quarteto Fantástico” formado por Júlia, Nanda, Queco e Vitório decidiu 

entrar na competição...”. (L.6/7); 

 

5) R6 : 

“... e lá estavam presentes os seus pais  amigos  e  seus adversários  “Fuinha” e 

“gênio”...”.(L.21/22); 

 

6) R9:  

a) “... Jaime trouxe um livro chamado “Dom Casmurro”...”. (L.6), 

b) “... O julgamento era pra saber sobre o livro “Dom Casmurro” era pra saber se Capitu 

“traiu ou não traiu” Bentinho...”. (L.13/14), 

c) “... eram conhecidos como “o Quarteto”...”. (L.16); 

 

7) R11: 

“... Então descobrem que vai haver um “julgamento” sobre um livro de Machado de 

Assis...” (L.6); 

 

8) R12:  

a) “... para saber se Capitu, do livro “Dom Casmurro”, tinha ou não tinha traído 

Bentinho...” (L.9/10), 

b) “... Ele deu a sugestão que “o quarteto”...”. (L.12); 

 

9) R14:  

a) “... uma competição contra a cidade vizinha e “inimiga” Itaguaí. Essa competição era 

um julgamento de Capitu, personagem de machado de Assis no livro “dom 

Casmurro”...”.(L.1 a 3),   

b) “... nas reuniões Queco “observa” e não gosta das trocas de olhares de Júlia e 

Vitório...”.(L.11/12),  

c) “... Com “essa carta na manga” ele convenceu os integrantes do grupo...”. (L.20),  
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d) “... por causa da tal carta “de machado”...”. (L.22),  

e) “... tinham três pessoas competindo: eram chamados de “Gênio” e Fuinha e 

Queco...”.(L.23/24),  

f) “... contando como ele e bentinho ficaram “doentes” de ciúmes...”.(L.26/27); 

 

10) R16: 

 “... haverá um concurso sobre o livro "Dom Casmurro" o dos livros de Machado de 

Assis...”. (L.8/9); 

 

11) R18:  

a)“... e essa história era exatamente sobre a surpresa se Jaime, o livro "Dom Casmurro" de 

Machado de Assis...”. (L13/14),  

b) “... eram conhecidos como "o quarteto”...”. (L.18),  

c) “... até que Lúcia "virou a casaca" e começou a achar que ela não traiu...”. (L.24/25); 

 

12) R19:  

a) “... A história se passa “basicamente”, na escola...” (L.1), 

b) “... aquela não era uma aula comum; era uma aula “EXTRA”...”. (L.4), 

c) “... ouvem quando o Jaime diz que o “poeta”...”. (L.5),   

d) “... conseguiu o que queria; “mudar” a opinião de Vitório...”. (L.33); 

13) R20:  

“... Vitório também participa do grupo e tem “um caso” com Júlia...”. (L.21);  

 

14) R21:  

a) “... e conhecido como “Queco”...”. (L.2), 

b) “... argumentos que afirme se “Capitú traiu ou não traiu”...”. (L.7), 

c) “... e devido as regras o ganhador é seu adversário “Gênio”...”.(L.25);  

 

15) R22:  

a) “... Jaime levou um livro: “Dom Casmurro”...”. (L.4),  

b) “... quando aparece uma oportunidade, um “julgamento” em Santo Inácio...”. (L.9); 

 

16) R23:  

a) “... Júlia era a “namorada” de Queco...”. (L.14), 

b) “... “sentiu na pele” a situação em que Bentinho estava que considerou...”. (L.16), 

c) “... Um deles, conhecido como “Gênio” inocentou Capitu, enquanto que o outro, 

conhecido como “fuinha” acusou Capitu de ter traído Bentinho...”. (L.32/33); 

 

17) R26:  

a) “... que apresentava a seus alunos um clássico da Literatura Brasileira, o “Dom 

Casmurro”...”. (L.3/4), 

b) “... o tema do simulado era “Capitu traíra ou não Bentinho”...”. (L.9/10),  

c) “... o famoso “quarteto”, que era formado...”. (L.13),  

d) “... que assim como ele mesmo fala “ciúme é o desastre que resulta na formação de 

conflitos e fantasias”...”. (L.21/22),  

e) “... ele conseguiu vencer essa “doença”, pois o ciúme é sim, uma “doença”, 

que...”.(L.25);  

f) “... que Queco aprendesse não só com os “seus erros”, mas também com os erros dos 

“outros”...”. (L.28/29),  

g) “... “Você pode ser o mais rico dos homens, mas se não cultivar o amor e a amizade, 
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não será ninguém”...”. (L.31/32); 

 

18) R29:  

a) “... tinham que falar ou julgar a enigmática “Capitu”, os competidores tinham que 

levar provas ou algo que desmentisse as suspeitas de traição de Bentinho marido da 

menina; da enigmática “Capitu”...”. (L.3 a 5),  

b)“... Francesco resolva então; incriminar “Capitu”...”. (L.8);  

 

19) R30: 

a) “... por causa da forte chuva, “morro de pedra” (carranca) começava a 

ceder...”.(L.10/11),  

b) “... Queco percebera que Júlia e Vitório estavam trocando olhares “estranhos”, então 

Queco se “colocou” no lugar de Bentinho...”. (L.25/26);  

 

20) R33:  

a)“... Capitu personagem do livro “Dom Casmurro” de Machado de Assis...”. (L.5/6), 

b)“... notícia de que um jugamento do o livro “Dom Casmurro” e que o prêmio 

poderia...”.(L.13/14); 

 

21) R36: “... Então “resolveu empatar o jogo” dizendo que Capitu traiu...”. (L.14/15)  

22) R38:  

a) “... o propio vitorio Júlia e Nanda o “Quarteto” então todos do “quarteto” começaram a 

ler o livro...”. (L.20/21),  

b) “... o “quarteto” ficou dividido...”. (L.25); 

 

23) R41:  

a) “... disse que tal obra se tratava de "Dom Casmurro", de Machado de Assis...”. (L.10), 

b) “... Bentinho, ele quem era "dono" de uma doença doentia: o ciúme...”. (L.17), 

c) “... quis votar contra, apenas para "provocar" e Queco fez o mesmo, ou melhor, fez pior! 

Ao ver que Nanda estava deixando o ciúme de lado e "indo para o lado" dos seus 

"inimigos", forja uma carta se passando pelo Machado...”. (L.18 A 20); 

 

24) R42: “... já tinha saido várias pessoas “importantes” e muitos leitores...”. (L.4/5); 

 

25) R43:  

a) “... que estava prestes a anunciar o romance “Dom Casmurro”...”. (L.4/5),   

b) “... Mesmo concorrendo com “o gênio”, e “o fuinha”, ele saiu vencedor...”. (L.22); 

 

26) R44:  

a) “... um julgamento sobre o livro “Dom casmurro” de Machado de Assis...”. (L.7),  

b) “... O primeiro era conhecido como “Gênio”, e faz provar o apelido...”. (L.30), 

c) “... na hora da votação, o cinema “em pés” votou a favor de Queco...”. (L.36/37); 

 

27) R45: 

a) “... O “quarteto” Júlia, Queco, Nanda e Vitório formaram um grupo...”. (L.8),  

b) “... Certo dia o “quarteto” marcaram para encontra-se para debater o assunto do livro 

para saber se “Capitu traiu ou não traiu Bentinho”...”. (L.10/11); 

  

28) R46:  

a) “... o professor Jaime leva a obra: “Dom Casmurro” para o colégio,...”. (L.1/2), 
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b) “... No dia seguinte Nanda “virou a casaca” e diz que Capitu não traiu, deixando 

Francesco “sozinho”...”. (L.19/20); 

 

29) R47: “... pois Júlia era sua “namorada”...”. (L.16);  

 

30) R48: “... essa quatro crianças tem que ler o livro “Dom casmuru”...”. (L.6); 

 

31) R49:  

a)“... Keko acha que Júlia tem “algo” com Vitório...”. (L.8),  

b) “... Enfim, esse é o meu resumo sobre o livro “Ciumento de carteirinha”...”. (L.17);  

 

32) R51:  

a) “... Júlia e Nanda lem o livro “Dom Casmurro” uma das obras primas literárias de 

Machado de Assis...”. (L.2/3), 

b) “... Personagem do romance de “Dom Casmurro”...”. (L.5); 

 

 

33) R54: 

a) “... o livro “Dom Casmurro”, que conta a história de “Bentinho”, uma pessoa muito 

ciumenta. O mesmo acontece no “ciumento de carteirinha”...”.  (L.1 a 3),  

b) “... O narrador personagem “Queco” começa falando do professor Jaime...”. (L.6),  

c) “... leva um jornal que fala de um julgamento sobre o livro “Dom Casmurro” para saber 

se “capitu” traiu Bentinho ou não ...”.(L.9/10),    

d) “... para representar Itaguaí no julgamento de “capitu” em “Santo Inácio”...”.(L.12),  

e) “... vários encontros são realizados pelo “quarteto”, assim chamados, em que “Queco” 

vê a garota que ele gosta, “Júlia”, praticamente se oferecendo para Vitório, o que na 

verdade não acontece, assim “Queco” vai ficando com cada vez mais ciúmes...”.(L.14 a 16),   

f) “... mas Nanda e “Queco” com ciúmes daquela cumplicidade dizem que ela traiu sim, 

mas Nanda logo fala com “queco” e decidi...”. (L.18/19),   

g) “... em desvantagem “Queco” fala...”. (L.21),   

h) “... que afirmava que “Capitu” havia traído bentinho...”. (L.23); 

  

34) R55:  

“... entra Vitório com o presidente do gremio correndo “como nunca parecia, tava todo 

mudado”...”. (L.23/24); 

  

35) R57:  

a) “... defender sua posição em relação ao livro “Dom Casmurro”...”. (L.8/9), 

b) “... o livro “Dom Casmurro” era o mesmo que Jaime...”. (L.10),  

c) “... e Jú “namorava” com Francesco...”. (L.14); 

 

36) R58: 

a) “... livro fala sobre uma história de outro livro chamado “Dom casmurro” de...”. (L.1), 

b) “... o próprio Jaime chamou esse grupo de “o quarteto” e...”. (L.11),  

c) “... que se chamava “Dom Casmurro” de Machado de Assis...”. (L.12/13), 

d) “... mas Capitu ainda tava “seduzindo” Escobar, muito tempo depois, Escobar morre e 

Bento e Capitu e ela foi ao caxão...”. (L.18/19); 

 

37) R59:  

a) “... eram denominados "quarteto" composto por Julia, Vitório, Fernanda...”.(L.16),  
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b) “... Para entrarem no julgamento, teriam que apresentar um "bom" trabalho...”. (L.17), 

c) “... mais afinal, ele tinha uma "carta na manga", o documento...”. (L.31/32); 

 

38) R60: 

“... e forja uma carta, comprometendo até Machado de Assis, na carta, “Machado de Assis” 

que era Francesco, acusava Capitu...”. (L.17/18);  

 

39) R62:  

a) “... Todos ficaram muito curiosos principalmente o francesco “Queco”...”.(L.3),  

b) “... o personagem da história do livro “Dom Casmurro”...”. (L.22), 

c) “... então ele mostrara a carta “do Machado de Assis”...”. (L.29/30);  

 

40) R63: 

“... alunos de uma escola que ficava o “pé” do morro...”. (L.2); 

 

 

 

 

Quadro 17 – Recorrência ao uso de parênteses. 

1) R4  

“... Queco vendo Júlia (sua namorada)...”. (L.9); 

2) R6: 

b) “... puxou do bolso uma manchete de jornal (um recorte)...”. (L.10), 

c) “... Vitório, Nanda, Júlia e Queco (o famoso quarteto)...”. (L.15), 

d) “... as opiniões ficaram  meio-a-meio (divididas), e depois  todos  ficaram  contra 

Queco...”.(L.16);   

4) R9:  

“... O livro Ciumento de carteirinha é a história de Queco (Francesco Formoso 

Azevedo)...”.(L.1); 

 

6) R14:  

“... esse grupo era formado por Vitório, Francesco (Queco), Julia e Fernanda 

(Nanda)...”.(L.7/8); 

 

8) R16:  

a) “... escola José Fernandes (Zé Fernandes como era conhecida) esse grupo de alunos 

compostos por quatro (4) alunos (Nanda, Júlia, Vitório e Francisco, Queco como era 

conhecido) eram alunos que gostavam...”. (L.1 a 3), 

c) “... Os quatro alunos (Nanda, Vitório, Júlia e Queco) resolvem participar desse 

concurso...”.(L.10); 

 

9) R17:  

a) “... O jugamento seria numa cidade bem perto da cidade (deles) em Itaguaí...”. (L.14),    

b) “... que ela (capitu) teria sim traido o seu parido...”.(L.17); 

 

10) R19:  

a) “A história se passa “basicamente”, na escola (Zé Fernandes), na qual estudam vários 

alunos, entre eles: Vitório, Queco, Nanda e Júlia...”. (L.1/3),  
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d) “... sua história era bem parecida com a de Bentinho (personagem do livro), pois, ambos 

eram Ciumentos Carteirinha...”. (L.24/25);  

 

11) R21:  

a) “... argumentos que afirme se “Capitú traiu ou não traiu”, (Dom Casmurro)...”. (L.7),  

b) “... decide forjar uma carta escrita pelo própio autor (Machado de Assis)...”. (L.13/14); 

 

12) R22:  

a) “... Francesco Formoso (Queco) é apaixonado por Júlia (que também é apaixonada por 

ele)...”. (L.1), 

b) “... com seu professor de literatura (Quem eles adoravam) chovia muito, mais não podiam 

perder a aula com Jaime (professor de literatura)...”. (L.2 a 4), 

e) “... Sandra (a substituta de Jaime)...”. (L.14),  

f) “... Capitu teria sim traido Bentinho (seu marido), ele sabotou a carta e todos acharam 

que era verdade, então com a carta a vitoria já era certa, quando no dia do julgamento, 

(com todos lá assistindo)...”. (L.16 a 18); 

 

13) R24:  

a) “... O livro conta a História de um grupo de quatro alunos (o quarteto)...”. (L.1); 

 

14) R26:  

d) “... Essa personagem (Queco) é a que mais se identifica com o livro de 

Machado...”.(L.19);   

 

15) R28:  

a) “... e poder reformar o colégio em que estudavam (Zé Fernandes)...”. (L.6), 

b) “... o quarteto (como era chamado o grupo dos quatro jovens: Nanda, Vitório, Francesco 

e Júlia)...”. (L.10/11);  

 

16) R30:  

a) “... chegando lá encontrou seus amigos: Vitória, Nanda e Júlia (sua namorada), os quatro 

juntos eram chamados de o quarteto, nome dado pelo professor Jaime...”. (L.8/9), 

b) “... por causa da forte chuva, “morro de pedra” (carranca) começava a 

ceder...”.(L.10/11),  

c) “... dali correram com ele (Jaime) para o hospital...”.(L.14);  

  

  

18) R32:  

a) “... Júlia, Fernanda, Vitório e Francesco (o quarteto), como eram chamados por seu 

professor o Jaime...”. (L.6/7),  

b) “... pois como Bentinho sentia muito ciúmes em relação a Capitu e Escobar, ele 

(Francesco) também se vê tomado pelo ciúme ...”.(L.17/18); 

 

19) R35:  

a) “... O livro ciumento de carteirinha conta a história de Francesco (também chamado de 

Queco)...”. (L.1/2),  

b) “... a garota de quem Francesco (Queco) gostava e Nanda...”. (L.10/11),  

c) “... e deu vitória a Francesco (Queco)...”. (L.31); 

 

20) R36: 
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 a) “... Tudo começou quando Queco (Fracesco) estava na sua sala de aula com sua turma e 

Jaime (professor)...”. (L.1/2),  

b) “... No outro dia Vitório descobre qual é a surpresa e Jaime era um livro (Dom Casmurro) 

e também um concurso que ia ter em Santo Inácio sobre o livro, valendo muito dinhero que 

ia servir para escola. Então Queco, Vitório, Júlia (naomorada de Queco) e Nanda 

resolveram entrar nessa com a ajuda de Jaime e Sandra (substituta)...”. (L.6 a 9), 

e) “... resolvel não apresentar a carta, defendeu Capitu, dissera que Bentinho era muito 

cilmento (marido de Capitu) e também falou...”. (L.24/25); 

 

21) R37:  

“... Júlia e o Francesco (personagem principal e narrador)...”. (L.15); 

 

22) R38:  

a) “... O livro o ciumento de carteirinha fala sobre um menino (Queco) que teve um ciumento 

duentiu que acabou sendo comparado a um personagem (Bentinho) do livro dom 

Casmurro...”. (L.1/2), 

b) “... nele estudava Queco (o protagonista da História), Vitório (presidente do grêmio 

Escolar) Nanda e Júlia...”. (L.5 a 7),  

c) “... um grande livro de machado de assis(o Dom casmurro) ele leu o primeiro parágrafo 

do livro e pediu...”.(L.9/10),  

d) “... Então com um ciúme duentio ele (Queco) escrevera uma carta fazendo-se passar por 

machado de assis...”.(L.29/30); 

 

24) R42:  

a) “... A história começa quando Queco, (Francesco Formoso de Azevedo)...”. (L.1), 

b) “... Júlia que era namorada de Queco e Francesco (Queco)...”. (L.16); 

 

25) R43:  

b)“... Queco, Vitório, Nanda e Júlia (namorada de Queco)...”.(L.12),     

d) “... Estava presente lá, a sua família (pai e mãe), todos os seus amigos, além dos seus 

professores (Jaime e Sandra)...”. (L.19/20), 

e) “... Hoje, Francesco e Júlia estão casados, e com um filho chamado Ezequiel (personagem 

de Dom Casmurro)...”. (L.24/25); 

 

27) R46: 

b)“... Ele  (Francesco) que já está com ciúmes...”.(L.20); 

 

29) R51: 

a) “... teriam que simular o julgamento de Capitu (Personagem do romance de “Dom 

Casmurro”) se ela havia traído ou não Bentinho...”. (L.4/5),  

b) “... estava começando a ter ciúmes ao ver sua namorada (Júlia) se aproximar...”. (L.10); 

 

29) R53: 

“... A história do livro Ciumento de carteirinha é sobre um grupo de alunos (Júlia, 

Fernanda, Vitório e Francesco ou Queco)...”. (L.1/2); 

 

30) R54: 

“... Francesco (Queco)...”. (L.13); 

 

32) R58:  
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“... Uma pessoa da cidade de Santo Inácio (vizinha) promove um julgamento...”. (L.21); 

 

33) R59:  

a) “... O livro conta a historia de um menino, chamado Francesco, conhecido como Queco e 

seus Amigos (Fernanda, Vitório e Júlia) que se envolveram com o livro Dom 

Casmurro,...”.(L.1/2),  

b) “... Jaime falava do livro que indicou (Dom Casmurro) caiu uma pedra do morro...”.(L.4); 

 

 

Quadro 18 – Uso de parênteses para pequenas explicações. 

2) R5: 

“... terminado o livro ele chamou Júlia, (que mantinha um namoro meio enrolado com 

Queco)...”. (L.10). 

 

3) R6:  

a) “... teto com grama (provavelmente do morro do carranco) e caiu bem na sala de 

Queco...”. (L.4),  

e) “... Queco que associava a sua opinião a sua vida, ele era muito ciumento (com sua 

namorada Júlia)...”. (L.17/18); 

 

8) R16: b) “... professor Jaime (um professor muito querido)...”.(L.5);    

  

10) R19:  

b) “... Em um certo dia de aula o professor Jaime (professor de literatura, super querido por 

todos)...”. (L. 2/3), 

c) “... Os estudantes do Zé Fernandes passam a ter aula em uma igreja, (onde só há um 

banheiro e pouco espaço). Era aula de literatura com a professora nova, (já que o professor 

Jaime não tinha condições de dar aula), derrepente...”. (L.10 a 12), 

d) “... queco e Júlia (que sempre andavam juntos)...”. (L.20),  

f) “... O juiz deu a Queco o prêmio (mais que merecido)...”. (L.38/39); 

 

12) R22:  

a) “... Francesco Formoso (Queco) é apaixonado por Júlia (que também é apaixonada por 

ele)...”. (L.1),   

b) “... com seu professor de literatura (Quem eles adoravam) chovia muito, mais não podiam 

perder a aula com Jaime (professor de literatura)...”. (L.2 a4),    

c) “... um “julgamento” em Santo Inácio (cidade visinha e rival)...”. (L.9),  

d)“... a melhor defesa ou acusação iria ganhar um auta quantia em dinheiro, (o mesmo que 

iria pagar a reforma da escola)...”.(L.11/12),  

f) “... Capitu teria sim traido Bentinho (seu marido), ele sabotou a carta e todos acharam 

que era verdade, então com a carta a vitoria já era certa, quando no dia do julgamento, 

(com todos lá assistindo)...”. (L.16 a 18); 

 

13) R24:   

b) “... No outro dia (Queco que acha que Julia o estava traindo com Vitório) Queco ficou do 

lado de Nanda dizendo que Capitu traiu...”. (L.11 a 13)  

 

14) R26:  

a) “... o professor Jaime (que apresentava a seus alunos um clássico da Literatura 
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Brasileira, o “Dom Casmurro”)...”. (L.3/4),  

b) “... até que Vitório (então presidente do grêmio) surge com uma solução...”. (L.6/7),  

c) “... Vitório, Nanda, Júlia e Queco (este último é a personagem principal) eles assumiriam 

a responsabilidade de representar a escola...”. (L.14),  

e) “... mas também com os erros dos “outros” (no caso os de Bentinho)...”. (L.28/29);  

 

16) R30:   

d) “... Queco começa a bolar uma idéia (outra mentira)...”. (L.32) 

 

17) R31:  

a) “... Jaime leu um trecho de um livro (que era o segredo) nesse trecho se dava o nome do 

narrado...”. (L.3/4), 

b) “... Por causa do estrago que custaria caro (e os alunos não conseguiram todo o 

dinheiro)...”. (L.7), 

c) “... dentre elas Queco, Vitório, Júlia (namoradinha de Queco), e Nanda (que gostava de 

Vitório)...”. (L.11/12),  

d) “... tendo escrito que Capitu traira Bentinho, assinada por Machado de Assis para um 

leitor anônimo (pois Machado era o autor de Dom Casmurro)...”. (L21/22.); 

  

20) R36: 

c) “... dando um olhar simpatico para Júlia (que fez com que Queco não 

gostasse)...”.(L.11/12),   

d) “... Queco interrompeu e dissera que a menos que existisse algum docomento (que  

comprove  isso)  e todos  ficaram  imprecionados...”.  (L.17/18);  

 

23) R41:  

a) “... Tudo se inicia quando em mais um dia de aula (chuvoso)...”. (L.1),  

b) “... depois desse incidente (pouquíssimo tempo depois), as crianças (principalmente 

Francesco, Júlia, Nana e Vitório) preocupados...”.(L.4/5); 

 

25) R43:  

a) “... onde uma pedra (possívelmente da Pedra do Carranco), caiu sobre a escola, 

exatamente na sala de Francesco, mais conhecido como Queco. Nesse momento, era aula do 

professor Jaime (um exemplo para a leitura), que estava prestes a anunciar o romance 

“Dom Casmurro”...”. (L.2 a 5),  

c) “... o que o levou a falsificar um documento (uma carta onde Machado de Assis, 

afirmando a sua opnião)...”. (L.17/18); 

  

26) R46:  

a) “... Nanda e Francesco (que sempre fora apaixonado por Júlia)...”. (L.16/17);  

  

27) R49:  

“... O livro “Ciumento de Carteirinha” fala sobre a história de Keko (um menino muito 

ciumento)...”. (L1/2.); 

 

31) R57:  

“... Vitório, Francesco (melhores amigos) Nanda e Júlia (melhores amigas e Jú “namorava” 

com Francesco)...”. (L.13/14); 
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Quadro 19 – Transcrições de todas as passagens das redações em que os retextualizadores se 

utilizaram de parênteses para destacar algum fragmento de seu texto. 

 1) R4:  

“... Queco vendo Júlia (sua namorada)...”. (L.9). 

 

2) R5: 

“... terminado o livro ele chamou Júlia, (que mantinha um namoro meio enrolado com 

Queco)...”. (L.10). 

 

3) R6:  

a) “... teto com grama (provavelmente do morro do carranco) e caiu bem na sala de 

Queco...”. (L.4),  

b) “... puxou do bolso uma manchete de jornal (um recorte)...”. (L.10), 

c) “... Vitório, Nanda, Júlia e Queco (o famoso quarteto)...”. (L.15), 

d) “... as opiniões ficaram meio-a-meio (divididas), e depois todos ficaram contra Queco...”. 

(L.16/17), 

e) “... Queco e que associava a sua opinião a sua vida, ele era muito ciumento (com sua 

namorada Júlia)...”. (L.17/18); 

 

4) R9: “... O livro Ciumento de carteirinha é a história de Queco (Francesco Formoso 

Azevedo)...”. (L.1); 

 

5) R11: “... O participante mais inteligente (não me lembro o nome) desiste do concurso...”. 

(L.14/15); 

 

6) R14: “... esse grupo era formado por Vitório, Francesco (Queco), Julia e Fernanda 

(Nanda)...”. (L.7/8); 

 

7) R15: “... Este livro conta a história de Francisco Formoso de Azevedo (Queco)...”. (L.1); 

 

8) R16:  

a) “... escola José Fernandes (Zé Fernandes como era conhecida) esse grupo de alunos 

compostos por quatro (4) alunos (Nanda, Júlia, Vitório e Francisco, Queco como era 

conhecido) eram alunos que gostavam...”. (L.1 a 3), 

b) “... professor Jaime (um professor muito querido)...”. (L.5), 

c) “... Os quatro alunos (Nanda, Vitório, Júlia e Queco) resolvem participar desse 

concurso...”. (L.10); 

 

9) R17:  

a) “... O jugamento seria numa cidade bem perto da cidade (deles) em Itaguaí...”. (L.14), 

b) “... que ela (capitu) teria sim traido o seu parido...”.(L.17); 

  

10) R19:  

a) “A história se passa “basicamente”, na escola (Zé Fernandes), na qual estudam vários 

alunos, entre eles: Vitório, Queco, Nanda e Júlia. Em um certo dia de aula o professor Jaime 

(professor de literatura, super querido por todos)...”.(L.1 a 3), 

b) Os estudantes do Zé Fernandes passam a ter aula em uma igreja, (onde só há um banheiro 

e pouco espaço). Era aula de literatura com a professora nova, (já que o professor Jaime não 

tinha condições de dar aula), derrepente...”.(L.10 a 12),  
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c) “... queco e Júlia (que sempre andavam juntos)...”.(L.20),  

d) “... sua história era bem parecida com a de Bentinho (personagem do livro), pois, ambos 

eram Ciumentos Carteirinha...” (L.24/25),  

e) “... O juiz deu a Queco o prêmio (mais que merecido)...”. (L.38/39); 

 

11) R21:  

a) “... argumentos que afirme se “Capitú traiu ou não traiu”, (Dom Casmurro)...”.(L.7),  

b) “... decide forjar uma carta escrita pelo própio autor (Machado de Assis)...”.(L.13/14);  

 

12) R22:  

a) “... Francesco Formoso (Queco) é apaixonado por Júlia (que também é apaixonada por 

ele)...”. (L.1),  

b) “... com seu professor de literatura (Quem eles adoravam) chovia muito, mais não podiam 

perder a aula com Jaime (professor de literatura)...”. (L.2 a 4),    

c) “... um “julgamento” em Santo Inácio (cidade visinha e rival)...”. (L.9),  

d)“... a melhor defesa ou acusação iria ganhar um auta quantia em dinheiro, (o mesmo que 

iria pagar a reforma da escola)...”. (L.11/12),  

e) “... Sandra (a substituta de Jaime)...”. (L.14),  

f) “... Capitu teria sim traido Bentinho (seu marido), ele sabotou a carta e todos acharam que 

era verdade, então com a carta a vitoria já era certa, quando no dia do julgamento, (com 

todos lá assistindo)...”. (L.16 a 18); 

 

13) R24:  

a) “... O livro conta a História de um grupo de quatro alunos (o quarteto)...”. (L.1),  

b) “... No outro dia (Queco que acha que Julia o estava traindo com Vitório) Queco ficou do 

lado de Nanda dizendo que Capitu traiu...”. (L.11 a 13);  

 

14) R26: 

a) “... o professor Jaime (que apresentava a seus alunos um clássico da Literatura Brasileira, 

o “Dom Casmurro”)...”. (L.3/4),  

b) “... até que Vitório (então presidente do grêmio) surge com uma solução...”. (L.6/7), 

c) “... Vitório, Nanda, Júlia e Queco (este último é a personagem principal) eles assumiriam 

a responsabilidade de representar a escola...”. (L.14/15),  

d) “... Essa personagem (Queco) é a que mais se identifica com o livro de Machado...”.(L.19), 

e) “... mas também com os erros dos “outros” (no caso os de Bentinho)...”. (L.28/29);  

 

15) R28:  

a) “... e poder reformar o colégio em que estudavam (Zé Fernandes)...”. (L.6),  

b) “... o quarteto (como era chamado o grupo dos quatro jovens: Nanda, Vitório, Francesco e 

Júlia)...”. (L.10/11);   

 

16) R30:  

a) “... chegando lá encontrou seus amigos: Vitória, Nanda e Júlia (sua namorada), os quatro 

juntos eram chamados de o quarteto, nome dado pelo professor Jaime...”. (L.8/9),  

b) “... por causa da forte chuva, “morro de pedra” (carranca) começava a ceder...”.(L.10/11),  

c) “... dali correram com ele (Jaime) para o hospital...”.(L.14);  

d) “... Queco começa a bolar uma idéia (outra mentira)...”. (L.32) 

 

17) R31: 

a) “... Jaime leu um trecho de um livro (que era o segredo) nesse trecho se dava o nome do 
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narrado...”. (L.3/4),  

b) “... Por causa do estrago que custaria caro (e os alunos não conseguiram todo o 

dinheiro)...”. (L.7),  

c) “... dentre elas Queco, Vitório, Júlia (namoradinha de Queco), e Nanda (que gostava de 

Vitório)...”. (L.11/12),  

d) “... tendo escrito que Capitu traira Bentinho, assinada por Machado de Assis para um 

leitor anônimo (pois Machado era o autor de Dom Casmurro)...”. (L21/22.); 

 

18) R32:  

a) “... Júlia, Fernanda, Vitório e Francesco (o quarteto), como eram chamados por seu 

professor o Jaime...”. (L.6/7),  

b) “... pois como Bentinho sentia muito ciúmes em relação a Capitu e Escobar, ele 

(Francesco) também se vê tomado pelo ciúme ...”.(L.17/18); 

 

19) R35:  

a) “... O livro ciumento de carteirinha conta a história de Francesco (também chamado de 

Queco)...”. (L.1/2),  

b) “... a garota de quem Francesco (Queco) gostava e Nanda...”. (L.10/11),  

c) “... e deu vitória a Francesco (Queco)...”. (L.31); 

 

20) R36: “... Tudo começou quando Queco (Fracesco) estava na sua sala de aula com sua 

turma e Jaime (professor)...”. (L.1/2),  

b) “... No outro dia Vitório descobre qual é a surpresa e Jaime era um livro (Dom Casmurro) 

e também um concurso que ia ter em Santo Inácio sobre o livro, valendo muito dinhero que ia 

servir para escola. Então Queco, Vitório, Júlia (naomorada de Queco) e Nanda resolveram 

entrar nessa com a ajuda de Jaime e Sandra (substituta)...”. (L.6 a 9),  

c) “... dando um olhar simpatico para Júlia (que fez com que Queco não 

gostasse)...”.(L.11/12),   

d) “... Queco interrompeu  e dissera  que  a  menos  que existisse algum  docomento  (que  

comprove  isso)  e todos  ficaram  imprecionados...”.  (L.17/18),  

e) “... resolvel não apresentar a carta, defendeu Capitu, dissera que Bentinho era muito 

cilmento (marido de Capitu ) e também falou...”.(L.24/25); 

 

21) R37: 

“... Júlia e o Francesco (personagem principal e narrador)...”. (L.15); 

 

22) R38:  

a) “... O livro o ciumento de carteirinha fala sobre um menino (Queco) que teve um ciumento 

duentiu que acabou sendo comparado a um personagem (Bentinho) do livro dom 

Casmurro...”. (L.1/2), 

b) “... nele estudava Queco (o protagonista da História), Vitório (presidente do grêmio 

Escolar) Nanda e Júlia...”. (L.5 a 7),  

c) “... um grande livro de machado de assis(o Dom casmurro) ele leu o primeiro parágrafo 

do livro e pediu...”.(L.9/10),  

d) “... Então com um ciúme duentio ele (Queco) escrevera uma carta fazendo-se passar por 

machado de assis...”.(L.29/30); 

 

23) R41:  

a) “... Tudo se inicia quando em mais um dia de aula (chuvoso)...”. (L.1),  

b)“...depois desse incidente (pouquíssimo tempo depois), as crianças (principalmente 
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Francesco, Júlia, Nana e Vitório) preocupados...”.(L.4/5); 

 

24) R42:  

a) “... A história começa quando Queco, (Francesco Formoso de Azevedo)...”. (L.1),  

b) “... Júlia que era namorada de Queco e Francesco(Queco)...”.(L.16); 

 

25) R43:  

a) “... onde uma pedra (possivelmente da Pedra do Carranco), caiu sobre a escola, 

exatamente na sala de Francesco, mais conhecido como Queco. Nesse momento, era aula do 

professor Jaime (um exemplo para a leitura), que estava prestes a anunciar o romance “Dom 

Casmurro”...”. (L.2 a 5), 

b)“... Queco, Vitório, Nanda e Júlia (namorada de Queco)...”.(L.12),     

c) “... o que o levou a falsificar um documento (uma carta onde Machado de Assis, afirmando 

a sua opnião)...”. (L.17/18), 

d) “... Estava presente lá, a sua família (pai e mãe), todos os seus amigos, além dos seus 

professores (Jaime e Sandra)...”. (L.19/20), 

e) “... Hoje, Francesco e Júlia estão casados, e com um filho chamado Ezequiel (personagem 

de Dom Casmurro)...”. (L.24/25); 

 

26) R46:  

a) “... Nanda e Francesco (que sempre fora apaixonado por Júlia)...”. (L.16/17), 

b) “... Ele (Francesco) que já está com ciúmes...”.(L.20); 

 

27) R49:  

“... O livro “Ciumento de Carteirinha” fala sobre a história de Keko (um menino muito 

ciumento)...”. (L1/2.); 

 

28) R51: 

a) “... teriam que simular o julgamento de Capitu (Personagem do romance de “Dom 

Casmurro”) se ela havia traído ou não Bentinho...”. (L.4/5), 

b) “... estava começando a ter ciúmes ao ver sua namorada (Júlia) se aproximar...”. (L.10); 

 

29) R53: “... A história do livro Ciumento de carteirinha é sobre um grupo de alunos (Júlia, 

Fernanda, Vitório e Francesco ou Queco)...”. (L.1/2); 

 

30) R54:  

“... Francesco (Queco)...”. (L.13); 

 

31) R57:  

“... Vitório, Francesco (melhores amigos) Nanda e Júlia (melhores amigas e Jú “namorava” 

com Francesco)...”. (L.13/14); 

 

32) R58:  

“... Uma pessoa da cidade de Santo Inácio (vizinha) promove um julgamento para...”. (L.21); 

 

33) R59: 

 a) “... O livro conta a historia de um menino, chamado Francesco, conhecido como Queco e 

seus Amigos (Fernanda, Vitório e Júlia) que se envolveram com o livro Dom 

Casmurro...”.(L.1/2),  

b) “... Jaime falava do livro que indicou (Dom Casmurro) caiu uma pedra do morro...”. (L.4); 
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