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RESUMO 

 

Este trabalho insere-se na área de investigação da Linguística Aplicada, circunscrevendo-se 

na compreensão da linguagem e sua constituição nas práticas sociais e configura-se como uma 

pesquisa qualitativa que discute aspectos essenciais que envolvem o sujeito em sua prática 

discursiva: a significação e a valoração. Em face disso, têm-se como objeto de estudo de 

investigação deste trabalho os sentidos e valores atribuídos aos verbos ficar e namorar, a 

partir da questão da redação do Processo Seletivo Vestibular 2005 da Universidade Federal do 

Rio Grande do Norte (UFRN), que tem a seguinte instrução: “Em um relacionamento a dois, 

qual a melhor opção a ser feita? Deve-se apenas ‘ficar’, somente namorar, ou, alternadamente, 

‘ficar’ e namorar?”. A pesquisa ancora-se na teoria dialógica do Círculo de Bakhtin, bem 

como nas noções de fluidez dos relacionamentos afetivos na contemporaneidade e, ainda, na 

individualização e multiplicidade do sujeito contemporâneo. As redações elaboradas pelos 

candidatos permitem questionar que sentidos e valores ficar e namorar assumem hoje como 

expressão de relações afetivas e como essas relações podem interferir na tomada de posição 

dos sujeitos em uma situação formal de vestibular. As produções textuais refletem e refratam 

essas relações, assumindo um posicionamento contrário às relações de natureza temporária, 

cujo discurso é marcado, em sua maioria, por vozes sociais que valoram negativamente o 

ficar e positivamente o namorar. 
 

Palavras-chave: Linguística Aplicada. Práticas discursivas. Relações afetivas. 

Contemporaneidade. 
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ABSTRACT 

 

 

This work is inserted to Applied Linguistic studies,  concerned to the understanding that 

language is a social practice,  bringing a qualitative research, discussing essential aspects that 

involve the subject and his/her discursive practice: signification and valuation. Due to this, we 

have elected as subject study, the sense and values attributed to the verbs make out and date 

searched on the articles written in the Vestibular 2005 process promoted by the Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), that had the following instruction: “In a 

relationship, is it better “make out”, just “date”, or, both, “make out” and “date”? This 

research is based on the Circle of Bakhtin’s dialogic theory, as well as in the notions of 

instability in the affective relationships nowadays and in the individualization and multiplicity 

of contemporaneous subjectivity. Those papers are important to analyze the meaning and 

values that the verbs make out and date present, nowadays, as expressions of an affective 

relationship and how this situation can interfere in the positions of subjectivity in a formal 

instance as a vestibular.  Those textual productions reflect those relationships, confronting 

temporary ones, whose discuss is marked, in general, by social voices that evaluate “to make 

out” negatively and “to date” positively. 

 

 

Keywords: Applied Linguistics. Discursive Practice. Affective relationships. 

Contemporaneity.  
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1 AS VOZES QUE DELINEIAM A PESQUISA 
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1.1 OS PROCESSOS DE SIGNIFICAÇÃO E VALORAÇÃO EM TRABALHOS 

ACADÊMICOS 

 

 

Não há nada na composição do sentido que possa colocar-se acima da evolução, que 

seja independente do alargamento dialético do horizonte social. A sociedade em 

transformação alarga-se para integrar o ser em transformação. Nada pode 

permanecer estável nesse processo. É por isso que a significação, elemento abstrato 

igual a si mesmo, é absorvida pelo tema, dilacerada por suas contradições vivas, 

para retornar enfim sob a forma de uma nova significação com uma estabilidade e 

uma identidade igualmente provisórias.  

(Bakhtin/Voloshinov). 

 

Este trabalho de pesquisa surgiu a partir de leituras e discussões realizadas nas 

disciplinas de Teorias contemporâneas do discurso e Práticas discursivas, oferecidas pelo 

Programa de Pós-Graduação em Estudos da Linguagem – PPgEL – em Linguística Aplicada 

na Universidade Federal do Rio Grande do Norte – UFRN, das quais  participamos e cujas 

reflexões orientavam-se para questões que envolvem processos de significação e valoração.  

Tais discussões, ancoradas na concepção dialógica da linguagem presente no 

pensamento dos autores do Círculo de Bakhtin, notadamente em Bakhtin e Voloshinov, 

apontam para o fato de que o problema da significação, sentidos e valores tornam-se hoje um 

campo ainda pertinente a ser explorado nos estudos da linguagem (VOLOSHINOV, 2009). 

A proposta desta dissertação é discutir questões de significação e valoração 

relacionadas aos usos dos verbos ficar e namorar como expressões de relações afetivas na 

contemporaneidade, em um contexto específico – o de um PSV (Processo Seletivo Vestibular) 

– refletindo sobre o uso desses verbos em práticas discursivas, bem como sua interface com 

relações afetivas na contemporaneidade. 

O interesse pelo estudo dos processos de significação no campo da Linguística 

Aplicada vem atraindo muitos pesquisadores de diferentes campos de pesquisa. Não raro, 

podemos nos deparar com estudos ligados aos processos de significação e valoração em 

contextos variados, cujas pesquisas revelam olhares curiosos e competentes, na busca de 

dados que possam revelar as diferentes nuanças desse tema tão instigante, ainda que sejam em 

linhas de pesquisas diferentes e com enfoques outros, como veremos a seguir. 
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1.2 A PESQUISA EM LINGUÍSTICA APLICADA 

 

 

No campo da investigação, enquanto prática social, a LA contemporânea sinaliza para 

a necessidade de realização de pesquisas colaborativas, responsivas, em que os sujeitos – 

pesquisador e pesquisado – participem ativamente do processo investigativo, possibilitando a 

esse último não ser meramente um “objeto de pesquisa”. Desse modo, a LA assume cada vez 

mais uma natureza mestiça, interdisciplinar, buscando dialogar com outras Ciências Humanas 

e Sociais, no sentido de compreender e interpretar melhor seu objeto de estudo. No dizer de 

Moita Lopes (2006, p. 3), a LA “[...] passa a ser formulada na resolução de problemas da 

prática do uso da linguagem dentro e fora da sala de aula, ou seja, ‘a preocupação é com 

problemas de uso da linguagem situados na práxis humana’, para além de sala de aula de 

línguas”. 

Essa mestiçagem ideológica revela uma LA cujo arcabouço teórico interdisciplinar 

focaliza a pesquisa na busca de novos direcionamentos para a área, não uma uniformização 

para o campo, em uma reflexão contínua sobre si mesma, privilegiando o quê e o como se 

pesquisa. Essa forma de pesquisa em LA dá-se em variados contextos de uso da linguagem, 

sendo agenciada e construída de forma interdisciplinar. Esse desafio é corroborado por Leffa 

(2001,  p. 136), quando afirma: 

 

[...] estamos lidando com uma área cujo objeto de estudo (por definição, a 

linguagem em uso em situações reais) só pode pretender ser completamente 

compreendido se vários tipos de saberes contribuem para a sua compreensão.No 

entanto, essa contribuição não pode dar-se com cada um olhando e emitindo parecer 

sobre aquilo que é de sua competência isoladamente, em separado, ou ainda 

sequencialmente como se analisássemos partes que, ao final, voltarão a ser um todo.         
 

Assim, a LA cada vez mais se reinventa, anunciando novos rumos, caminhos outros 

que surgem e revelam seu caráter multifacetado e que não se interessa por verdades absolutas, 

considerando, sobretudo, questões que dizem respeito à alteridade e às diferenças, centrada no 

contexto aplicado, considerando uma língua real, falada por sujeitos reais em suas práticas 

reais e específicas.  

Nesse sentido, concebe-se que os significados dos verbos em estudo foram construídos 

em um processo em que entram diversos aspectos a serem considerados, a saber: processos 

identitários, culturais, sociais e afetivos, em que vozes distintas advindas desses processos 
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ressoam, por meio de um discurso já-dito e que prenunciam outros ainda não-ditos nessa 

eterna cadeia discursiva. 

Em nosso entendimento, essa investigação configura-se como um estudo de caso, na 

medida em que seu objeto de estudo está situado sócio-historicamente, em um contexto de um 

processo seletivo vestibular, cujos discursos são reveladores de posicionamentos valorativos, 

portanto axiológicos, o que faz refratar uma realidade com bastante profundidade e inteireza, 

reveladora de novos contextos subjetivos. Interessa à área, portanto, uma investigação situada 

historicamente no tocante ao fato de que todo conhecimento vem de algum lugar e negar essa 

historicidade implica colaborar na manutenção das injustiças sociais. Portanto, no dizer de 

Fabrício (2006), temos uma LA da desaprendizagem, ou seja, uma área de investigação que 

está sempre se renovando, buscando cada vez mais partilhamentos com outros campos do 

saber e, nesse processo, tornando-se autônoma em relação à Linguística Teórica, não se 

considerando uma subárea desse campo do conhecimento.  

Contemporaneamente, a LA também investiga questões relacionadas ao racismo, ao 

sexismo, à pobreza, à homofobia, interessando-se, por sua vez, por temáticas que objetivem 

estudar as práticas discursivas que dizem respeito àqueles que vivem à margem da sociedade, 

desconstruindo posições hegemônicas e canônicas.  

Outro tipo de pesquisa nesse campo tem a ver com os significados adotados. Por 

exemplo, na dissertação de mestrado intitulada A interpretação semântica dos auxiliares 

modais PODER, PRECISAR e DEVER: Uma abordagem da Semântica Cognitiva, Nóbrega 

(2007) faz uma análise do significado lexical desses verbos, com base na semântica cognitiva, 

utilizando-se de um corpus de 120 textos produzidos por candidatos ao vestibular 2005 da 

UFRN e por alunos do ensino fundamental. 

 Com relação aos dados gerados a partir do Vestibular 2005, a autora tratou da questão 

como resposta à questão número três da prova discursiva de Língua Portuguesa do vestibular 

2005 da UFRN que solicita aos candidatos explicar as diferenças de sentido entre três frases, 

observando o uso dos verbos PODER, PRECISAR E DEVER. Observaram-se, assim, os 

domínios cognitivos evocados a partir de um item lexical, concluindo-se que essa rede de 

significados ativada iria variar de acordo com o conhecimento de mundo de cada sujeito. 

Outro trabalho que tem como foco o significado e o seu corpus analisado com base 

ainda na Linguística Cognitiva é: Significado oracional e significado lexical na prova 

discursiva de inglês no vestibular da UFRN (RODRIGUES, 2005). Nesse trabalho, o 

pesquisador pretende descrever os significados presentes no texto da prova, os construídos 
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pelos candidatos e os institucionais, ou seja, as expectativas de respostas que se articulam na 

compreensão do texto da prova do Vestibular 2002 da UFRN.  O trabalho é fundamentado nas 

concepções de texto como interação e como unidade semântica, utilizando a perspectiva das 

relações oracionais e dos papéis semânticos.         

Apesar de os trabalhos citados pertencerem a outras vertentes linguísticas, podemos 

considerar que tratam do fenômeno da significação sob outro viés, fundamentados em outra 

teoria, embora, ainda assim, forneçam um breve panorama da importância do tema tratado 

nesta pesquisa, fator motivante para a busca de respostas às nossas inquietações. Pensamos, 

assim, a partir dessa breve amostragem, que o tema da significação e valoração sígnica 

permeia diversos campos de estudos e pesquisas na área dos estudos linguísticos, o que nos 

faz crer na relevância desta pesquisa na área da LA.  

Esta pesquisa insere-se, portanto, nessa vertente da Linguística Aplicada, pretendendo 

dar retorno aos problemas de linguagem existentes na sociedade, seja esse retorno pelo viés da 

produção do conhecimento, seja pela prestação de serviços. Com relação à prestação de 

serviços, no dizer de Leffa (2001, p. 6), essa se releva “[...] por exemplo, quando assessora 

um professor na preparação de material de ensino de línguas, materna ou não, quando 

aprimora um instrumento de trabalho para o tradutor que precisa verter um texto de uma 

língua para outra”.  

Esse é o aspecto considerado essencialmente prático da LA: responder ao que a 

sociedade precisa por meio da prestação de serviços ou da pesquisa científica, sendo pela 

forma como se pesquisa ou como essa pesquisa é conduzida. Isso nos é bem delineado nas 

palavras de Tucker (apud LEFFA, 2001, p. 8), quando diz que a Linguística Aplicada é “um 

meio de ajudar a resolver problemas específicos da sociedade onde a linguagem está 

envolvida”, como a de um contexto típico de vestibular, ora analisado. 

No entanto, não é fácil se pesquisar em LA. É um terreno movediço, fluido, que não 

oferece um olhar acabado, pronto sobre o objeto de estudo, muito pelo contrário, esse objeto 

vai mostrando suas facetas durante todo o processo da investigação. Leffa (2001, p. 5) usa 

uma metáfora para ilustrar esse desafio da LA: 

 

Pesquisar em Lingüística Aplicada é como pesquisar petróleo no mar: Precisamos 

abandonar o conforto de caminhar em terra firme, com balizas enterradas no chão, e 

aprender a navegar, assentando nossos instrumentos em plataformas móveis. A 

dificuldade numa plataforma móvel é manter o rumo; um rumo que não é o da 

Linguística Aplicada. 
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Como pesquisador inserido na grande área da linguagem e cuja linha de pesquisa é 

linguagem e práticas sociais, compartilho desse navegar em plataformas móveis, que nos 

fazem sair de um porto que supomos seguro e, à medida que dialogamos com o nosso objeto 

de estudo, vamos descobrindo nuances outras que nos fazem mudar o modo como o 

concebemos inicialmente e que nos faz repensar a pesquisa continuamente, revelando a 

fluidez da LA no campo da pesquisa científica. 

Nessa inserção da pesquisa na realidade social, pensamos trabalhar um tema muito 

frequente na vida dos adolescentes: o ficar e o namorar. Assim, buscamos compreender como 

essa nova postura de relacionamentos afetivos é assumida discursivamente na 

contemporaneidade. 

Desse modo, a pesquisa que realizamos ratifica o que Leffa (2001) discute em todas as 

esferas sobre o papel da LA, a saber: buscar o objeto de pesquisa no meio social, a fim de dar 

conta de questões sociais e desvendar no mundo cada vez mais semiotizado o problema da 

significação, cuja natureza assume um caráter eminentemente crucial. 

 

 

1.3 A CONTEXTUALIZAÇÃO DA PESQUISA 

 

 

 Pensar a linguagem é (re)pensar os processos de significação e, dessa forma, refletir 

sobre uma questão muito peculiar: não existe nada no mundo que não tenha significação, que 

não faça sentido, que não seja atravessado por valores. Mas como essa questão é vista pela 

Linguística? Que caminhos nos levam a esse plural conceito, ou ainda, o que converge nessa 

direção a fim de traçar um panorama que esclareça ou que delimite – se é que pode haver 

limites para isso – uma das questões que nos propomos a discutir aqui: a significação? 

Diversas áreas situadas nos estudos da linguagem têm se debruçado sobre essa 

questão, o que tem conduzido a inúmeras divergências e convergências no tocante ao 

problema da significação no âmbito de algumas correntes semânticas e pragmáticas. A 

Semântica destaca-se em um contexto em que seu objeto de estudo “parece” ser o significado, 

ainda assim, essa área ocupa-se de um grande desafio: afinal, qual é o significado do 

significado?  Nesse sentido, surge um dissenso entre os semanticistas quanto a essa questão, 

pelo fato de que esse termo leva a inúmeras possibilidades de “descrever situações de fala 

muito diferentes” (PIRES DE OLIVEIRA, 1999, p. 17).  
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Situações que englobam em cada cena enunciativa, por exemplo, significados plurais 

como os de certas atitudes humanas, significados de coisas concretas, do modo de pensar de 

cada um, enfim, o significado de um gesto, de uma palavra, de um enunciado, torna quase 

impossível chegar-se a uma definição singular dessa categoria por sua natureza 

eminentemente plural.  

Por estar fortemente ligado ao conhecimento, o significado passa a ser descrito de 

várias maneiras, impulsionando, assim, o surgimento de diversas correntes semânticas, as 

quais buscam, na relação entre mundo e linguagem, os modos de articulação dessa categoria. 

Sendo assim, “Há várias semânticas. Cada uma elege sua noção particular de significado, 

responde diferentemente à questão da relação linguagem e mundo e constitui, até certo ponto, 

um modelo fechado, incomunicável com outros” (PIRES DE OLIVEIRA, 1999, p. 18). 

Portanto, para a Linguística contemporânea, os semanticistas não chegaram a um 

consenso em relação à problemática do significado, tampouco a modelos para descrevê-lo, o 

que não representa um retrocesso, mas sim uma pluralidade de compreensões uma vez que os 

problemas que surgem para determinada corrente, muitas vezes não se apresentam como tal 

para outras e, dessa forma, uma ou outra corrente acaba dando conta da categoria por um 

determinado viés. 

Em relação à pesquisa que relatamos, a pretensão é trabalhar com os conceitos de 

enunciador, enunciado e sujeito do discurso, na perspectiva das teorias enunciativas e 

discursivas. Para a Linguística da enunciação, por exemplo, na visão benvenistiana, a língua é 

transformada em discurso no momento em que ocorre o fenômeno da enunciação, ou seja, 

quando interagem o enunciador (locutário) e o interlocutor (alocutário). Portanto, o discurso é 

questão central nesse postulado teórico, bem como a atividade do sujeito sendo por esse 

percurso que o sujeito se constitui como tal. Desse ponto de vista, Possenti (1988, p. 49) 

conclui: 

 

[...] o objeto desse novo modo de abordagem dos fenômenos linguísticos é o 

discurso, entendido como colocação em funcionamento dos recursos expressivos de 

uma língua com certa finalidade, atividade que sempre se dá numa instância 

concreta e entre um locutor e um alocutário. Não se trata, pois, apenas, de 

estabelecer relações entre formas, mas de descobrir por quais procedimentos (entre 

os quais as regras gramaticais, mas não só) se dá a atividade discursiva.  
 

 

Em acordo, pois, com o que afirma Possenti, a pesquisa que vamos relatar insere-se no 

campo do discurso, assim sendo, o objeto de estudo desta dissertação são os verbos ficar e 

namorar enquanto expressão de relações afetivas na contemporaneidade, em textos 
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produzidos nas redações do Vestibular 2005 da UFRN.  Por conseguinte, identificar e 

descrever os sentidos e valores atribuídos às vozes presentes nos usos dos verbos ficar e 

namorar em esferas de circulação discursivas institucionalizadas é o objetivo deste trabalho.  

No mundo contemporâneo, marcado por relações fluidas, não sólidas (BAUMAN, 

2001), muito se discute sobre aspectos do comportamento social, principalmente no que tange 

a questões relacionadas às relações afetivas, principalmente entre os adolescentes. 

 Interessamo-nos, portanto, em trabalhar com essa temática, por ser uma proposta 

extremamente instigante no campo da linguagem e das práticas sociais, uma vez que faz uso 

da linguagem em uma situação real, em um contexto institucional em que os sujeitos 

envolvidos no processo de produção textual são representantes dos diversos pontos de vista 

que circulam na sociedade. 

Para tanto, adotamos uma concepção de linguagem como prática discursiva, que leva 

em conta os sujeitos envolvidos, a situação sociodiscursiva, as posições axiológicas desses 

sujeitos, rompendo, assim, com toda uma tradição dos estudos da linguagem que dispensam 

os sujeitos e a historicidade dos eventos comunicativos. Dessa forma, deslocamos o foco da 

estrutura da língua, ou seja, de seus aspectos formais, para o do enunciado, no qual se levará 

em conta a discursividade. 

Ao assumir esse posicionamento, cujo foco tem no enunciado o seu protagonista, 

buscamos mostrar que todo texto configura-se como um evento, um acontecimento, em que se 

reúnem sujeitos em posições axiológicas, numa heteroglossia dialogizada e que faz emergir 

sentidos e valores (BAKHTIN, 2009). 

 

 

1.4 A PESQUISA 

 

 

1.4.1 Tipo de pesquisa  

       

                 

Se a interpretação antropológica consiste na construção de uma leitura dos 

acontecimentos, então, divorciá-la do que passa – daquilo que em determinado 

momento espaciotemporal pessoas particulares afirmam, fazem, ou sofrem, de entre 

a vastidão de acontecimentos do mundo – é o mesmo que divorciá-la das suas 

aplicações, tornando-a oca. Uma boa interpretação do que quer que seja – um 

poema, uma pessoa, uma história, um ritual, uma instituição, uma sociedade – 

conduz-nos ao coração daquilo que pretende Interpretar.  

(Geertz) 
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A inquietação maior deste estudo foca-se, sobretudo, em como uma prática social 

denominada de vestibular pode revelar sentidos e valores por meio de enunciados concretos, 

situados historicamente. Desse modo, optamos por uma ancoragem que considera critérios da 

abordagem qualitativa dos dados, de natureza interpretativista, priorizando, portanto, a análise 

dos eventos discursivos e não de suas generalidades. 

Segundo Bogdan & Biklen (1994, p. 48), “Para o investigador qualitativo divorciar o 

ato, a palavra ou o gesto do seu contexto é perder de vista o significado”. Isso nos leva a 

compreender a real dimensão da pesquisa qualitativa nas Ciências Humanas, uma vez que há 

um diálogo constante entre pesquisador e pesquisado, fomentando, assim, uma construção 

minuciosa da forma como é refratado o mundo.  

 

A abordagem da investigação qualitativa exige que o mundo seja examinado com a 

ideia de que nada é trivial, que tudo tem potencial para constituir uma pista que nos 

permita estabelecer uma compreensão mais esclarecedora do nosso objeto de 

estudo... Nada é considerado como um dado adquirido e nada escapa à avaliação 

(BODGAN & BIKLEN, 1994, p. 49). 

 

Já em relação ao trabalho de interpretação, Bodgan & Biklen (1994, p. 55) 

acrescentam: 

 

A interpretação não é um ato autônomo, nem é determinada por nenhuma força 

particular, humana ou não. Os indivíduos interpretam com o auxílio dos outros – 

pessoas do passado, escritores, família, figuras de televisão e pessoas que se 

encontram nos seus locais de trabalho e divertimento –, mas estes não o fazem 

deliberadamente. Os significados são construídos através das interações.   

 

Nesse pensamento, debruçamo-nos sobre textos dissertativo-argumentativos 

produzidos em Exame de Vestibular na UFRN, cujo processo seletivo será relatado em item a 

seguir.   

 

 

1.4.2 Questões de pesquisa e procedimentos para a coleta de dados 

 

 

Tomando por base o objetivo geral desta pesquisa como sendo o de identificar e 

descrever os sentidos e valores atribuídos aos verbos ficar e namorar em esferas de circulação 

discursiva na área acadêmica, propusemos duas questões de pesquisa a fim de nortear a 
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análise dos dados e corresponder aos objetivos específicos que se pretende alcançar nesta 

pesquisa, a saber: 

1 Nos dias de hoje, quais os sentidos e valores que os verbos ficar e namorar assumem 

nos textos geradores dos dados?   

Essa pergunta permite-nos refletir sobre os sentidos e valores que são atribuídos às 

relações afetivas na sociedade contemporânea, a partir das posições dos sujeitos que emergem 

nos enunciados concretos gerados pelos dados. 

 2 As vozes sociais presentes nos sentidos e valores dos verbos em estudo remetem 

para que esferas de circulação discursiva? 

Com essa questão, buscamos identificar e compreender de que esferas de produção 

discursiva as vozes que se fazem presentes nos textos em análise são apropriadas. 

Os dados que possibilitaram as respostas às questões de pesquisa aqui expostas foram 

gerados a partir de um corpus constituído de 86 redações (textos dissertativo-argumentativos), 

produzidas por candidatos do PSV – Processo Seletivo Vestibular 2005 da UFRN e foram 

coletados junto à COMPERVE (Comissão Permanente de Vestibular), que dispõe desse 

material para fins de pesquisa, isto é, essa instituição disponibiliza amostragens das redações 

elaboradas pelos candidatos durante o PSV.  

Das oitenta e seis redações que formam o nosso corpus, selecionamos, aleatoriamente, 

um percentual de aproximadamente 22% delas, chegando a uma marca de dezenove textos, 

considerados como representativos do montante total para utilizarmos nas análises dos dados 

gerados.   

Uma das nossas preocupações nesta pesquisa foi com o fato de não disponibilizarmos 

de dados específicos sobre a situação socioeconômica, faixa etária, entre outros, dos 

vestibulandos, apesar de sabermos, por meio das estatísticas da própria Comperve que a 

maioria é formada por jovens, oriundos do ensino médio. Isso não exclui a possibilidade de se 

ter uma ideia desses sujeitos devido ao fato de nossa pesquisa focar suas atenções nos 

próprios verbos – ficar e namorar – partindo do princípio de que os sentidos e valores que eles 

assumem nos textos em análise, refletem e refratam posições desses sujeitos em suas práticas 

discursivas (BAKHTIN, 2006).  

Os textos selecionados, representativos das produções dos alunos oriundos do ensino 

médio de diversas escolas públicas e privadas, são aqueles que correspondem à questão 5 da 

prova de Língua portuguesa, que tem a seguinte instrução: “Em um relacionamento a dois, 
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qual a melhor opção a ser feita? Deve-se apenas ‘ficar’, somente namorar, ou, alternadamente, 

‘ficar’ e namorar?”. 

 Esses dados foram analisados à luz de um referencial teórico de orientação 

bakhtiniana, notadamente nas questões que envolvem as categorias de sentido, processos de 

significação e valoração, a partir dos estudos de Bakhtin/Voloshinov (2009). Além disso, 

buscamos ainda subsídios em Bauman (1999, 2001, 2004) e em Hall (1997, 2005, 2011), 

principalmente nas noções de fluidez, modernidade líquida e amor líquido, individualização, 

multiplicidade e fragmentação do sujeito.  

Além disso, a análise dos textos obedecerá a vários critérios, entre eles, destacamos a 

identificação do tom avaliativo das palavras e as expressões utilizadas para valorar os verbos 

em análise, os posicionamentos dos sujeitos em relação aos enunciados-títulos e aos 

enunciados-textos e os argumentos utilizados para materializar esses posicionamentos.  

 

 

1.4.3 A organização da pesquisa  

 

 

Com a proposta de discutirmos a questão do uso dos verbos ficar e namorar, nesse 

contexto específico, organizamos esta dissertação nas seguintes partes:  

No primeiro capítulo, há uma Introdução, que nomeamos de “As vozes que delineiam 

a pesquisa”, na qual apresentamos a pesquisa, seu tema, a problemática do significado, as 

questões de pesquisa, a inserção do objeto de estudo no campo da LA, bem como a 

metodologia em que se pauta a pesquisa e os procedimentos metodológicos. 

O capítulo 2, intitulado de “As vozes teóricas da pesquisa”, no qual se apresentam os 

posicionamentos de Bauman (1999, 2001, 2004) e Hall (1997, 2005, 2011), sobre as 

discussões que giram em torno da globalização, da modernidade líquida, do amor líquido, do 

sujeito múltiplo e fragmentado e da centralidade da cultura, como determinantes na tomada de 

posição axiológica em relação ao tema tratado. Tratamos, ainda, sobre as concepções de 

linguagem, em que se traça um percurso sobre noções discutidas pelos autores do Círculo de 

Bakhtin – sentidos, valores, vozes sociais, dialogia, enunciado, entre outros que fundamentam 

e dão sustentação teórica à análise do tema nesta dissertação; apresentando, também, um 

breve estado da arte que mostra como aparece o significado em outras vertentes linguísticas, 

desenhando um panorama social dessa categoria central nos nossos estudos. 
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O capítulo 3, intitulado “As vozes dos dados”, no qual estão contidas as análises dos 

dados, buscando responder as questões colocadas para a pesquisa, com base nos pressupostos 

teóricos presentes no capítulo 2. 

E, finalmente, o capítulo 4 nomeado de “Vozes finais a considerar”, no qual, 

apresentam-se as considerações finais do nosso estudo. 

Após os capítulos, seguem-se as Referências Bibliográficas e os Anexos, onde estão 

cópias dos textos originais que formam o corpus da nossa pesquisa.  
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 2 AS VOZES TEÓRICAS DA PESQUISA 
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2.1 A FLUIDEZ DOS RELACIONAMENTOS AFETIVOS NA CONTEMPORANEIDADE 

 

 

Se estamos na era da globalização, da modernidade líquida e, por consequência, do 

amor líquido, encontramo-nos, possivelmente, na era da instantaneidade, do individualismo, 

do descompromisso, do descarte, na qual as coisas acontecem em uma velocidade espantosa.  

Por conseguinte, a modernidade fluida espelha uma profunda mudança na ordem 

mundial. Ser moderno significa, portanto, estar em constante movimento, estar à frente de seu 

tempo, buscar uma identidade não fixa a fim de tornar-se um sujeito múltiplo, 

plurissignificativo. Desse modo, os meios tecnológicos são uma das principais ferramentas 

para esse novo momento, em que as palavras de ordem são poder e dominação e cuja 

velocidade é fundamental na conquista do espaço. Assim, essas categorias ganham 

significativa relevância por serem determinantes na caracterização da vida moderna. 

Nessa modernidade, o espaço é o lugar de encontros fugidios que não favorecem a 

interação, mas respondem a um apelo social de pertencimento a uma determinada 

comunidade. Nesse sentido, apesar de diversos em suas características físicas, igualam-se no 

apelo ao consumo a que se destinam, sejam de quais ordens forem essas formas de consumo. 

Esses espaços urbanos “públicos-mas-não-civis”, chamados de êmicos, fágicos, vazios, 

“desencorajam a ideia de ‘estabelecer-se’, tornando a colonização ou domesticação do espaço 

quase impossível” (BAUMAN, 2001, p. 119).  

Ademais, a presença dos indivíduos nesses espaços transitórios é de natureza 

puramente física, não interessando, portanto, suas subjetividades. A principal característica 

desses “não-lugares” é a conduta dos transeuntes, que devem manter um comportamento 

universal que seja compreendido e aceito mutuamente, independente do idioma que falem. 

Como encontrar sentido, então, nesses não-lugares que hoje ocupam tanto espaço na 

modernidade? Para responder a essa indagação, Bauman (2001, p. 120) esclarece: 

 

Os espaços vazios são antes de mais nada vazios de significado. Não que sejam sem 

significados porque são vazios: é porque não têm significado, nem se acredita que se 

possam tê-lo, que são vistos como vazios (melhor seria dizer não-vistos). Nesses 

lugares que resistem ao significado, a questão de negociar diferenças nunca surge: 

não há com quem negociá-la.  

 

É nesse cenário que analisaremos os verbos ficar e namorar enquanto expressão das 

relações afetivas na contemporaneidade. E, dentro desse contexto, tomamos os pressupostos 

de Bauman (2001), no modo como ele mostra a modernidade e o amor do ponto de vista da 
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liquidez dos sólidos e de Hall (1997), o qual analisa não só a multiplicidade do sujeito 

contemporâneo, mas também como a cultura afeta os modos de vida desses sujeitos. 

Falar de relacionamentos é, de fato, um ponto delicado e leva-nos sempre a um 

questionamento sobre nossas próprias relações afetivas, como a conduzimos e como somos 

conduzidos por elas. Certamente, quando tratamos dessa questão, estamos adentrando em um 

terreno extremamente multifacetado, culturalmente modificado pelos modos de ser e de agir 

das pessoas, ou seja, em que questões de todas as ordens que influem e confluem para 

delinear a nossa postura diante do mundo. 

Quando se discutem relacionamentos afetivos na contemporaneidade, parece haver um 

choque de cultura entre o que se entendia por relações afetivas nas gerações passadas e as que 

estão postas na sociedade atual. Esse choque é emblemático porque expõe um traço revelador 

que caracteriza a sociedade contemporânea: a fluidez das relações afetivas. Essa ideia de 

fluidez foi amplamente difundida por Bauman (2001) que, de forma contundente, apresenta 

um panorama, não muito otimista, de como as transformações sociais convergem para a 

formação de uma nova sociedade, cujas alterações de toda ordem se dão em todas as esferas, 

sejam elas de natureza trabalhista, institucional, da vida pública ou privada, do estado, do 

sujeito e suas relações humanas. 

Bauman (2001), ao tratar desse fenômeno social, constrói uma metáfora lancinante e, 

não menos factual, do derretimento dos sólidos, ou seja, da liquefação das instituições sociais 

sólidas em toda a sua magnitude, sendo eles tecidos pela instituição familiar, pelas relações de 

trabalho, pela vida pública e privada, entre tantas outras esferas histórica e culturalmente 

cristalizadas na nossa sociedade, que surgem ganhando outras nuanças, outras formas, outros 

contornos, em uma grande velocidade, disformes pelo fenômeno da liquefação, e que 

procuram “encontrar o nicho apropriado e ali se acomodar e adaptar: seguindo fielmente as 

regras e modos de conduta identificados como corretos e apropriados para aquele lugar” 

(BAUMAN, 2001, p. 13). 

Em consequência dessas transformações sociais, na atual sociedade liquefeita, entra 

em cena uma outra nuança com relação aos laços sociais afetivos, que constituem o cerne 

dessa problemática e que determina as novas formas de expressão das relações afetivas: se, 

por um lado, o advento da “modernidade líquida” trouxe em seu bojo um momento novo em 

que o desapego, o descompromisso, sugerem uma certa liberdade; por outro lado, revela a 

sensação de individualização estabelecida entre os sujeitos envolvidos nesse processo que 
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elimina a estrutura macrossocial em detrimento de um convívio social individualizado, 

fragmentado, fluido. 

A própria categoria denominada “indivíduo” é uma constatação feita a partir das 

reflexões que surgem do crescente processo de individualização social, amplamente discutido 

e teorizado por Bauman (2001). Esse processo de individualização social, ao mesmo tempo 

que descontrói instituições sólidas, como, por exemplo, o modelo prototípico da família 

tradicional, faz surgir, como consequência desse novo momento, novas redes de 

pertencimento, em que o indivíduo passa a ser constituído por outras subjetividades. 

Nessa perspectiva, uma nova cultura aponta para novos comportamentos: o eu passa a 

determinar culturalmente o que antes era protagonizado pelo nós e, assim, os sujeitos desse 

processo se interessam por relacionamentos em que predominam laços mais frágeis e que 

podem ser desfeitos a qualquer momento e em qualquer situação que venha a desagradar 

quaisquer das partes envolvidas. 

Assim, há um processo de privatização das parcerias humanas em que, cada vez mais 

fragmentados, descompromissados e fluidos, os relacionamentos são, muitas vezes, vistos sob 

a ótica da leveza e da liberdade individual, o que, de certa forma, mascara determinadas 

posturas adotadas sob a condição dessa suposta liberdade. Além disso, essa nova realidade 

traz consigo manifestações sintomáticas características: solidão, depressão, isolamento e 

carência figuram nesse campo como as mais frequentes sensações dessa individualidade 

moderna. Em face desse caos moderno, entram em cena laços sociais afetivos perversos que 

tomam a forma de guetos, comuns em um crescente processo de tribalização social 

(BAUMAN, 2001).  

Na modernidade líquida, “O interesse público é reduzido à curiosidade sobre as vidas 

privadas de figuras públicas e a arte da vida pública é reduzida à exposição pública das 

questões privadas e a confissões de sentimentos privados” (BAUMAN, 2001, p. 46). Nessa 

perspectiva, há um esgarçamento tangencial entre o social e o individual, o que poderia 

contribuir para uma falta de compromisso e durabilidade nas relações afetivas, uma vez que a 

liberdade individual é preconizada pela modernidade líquida e, ao ser, muitas vezes, atrelada 

ao poder de consumo desse indivíduo, o consumidor pode descartar-se dessas relações como 

se fosse uma mercadoria. 

Diante do fenômeno da liquidez moderna, instauram-se outros modelos de 

relacionamentos que se moldam às realidades que a velocidade dessa modernidade feroz 

descortina à nossa frente. A família tradicional – composta de pai, mãe e filho(a)(s) – convive 
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lado a lado com outros modelos, como os que comportam os casais homossexuais e filhos, 

avós e netos, paternidade e/ou maternidade independente. Desse modo, os mais variados tipos 

de consórcios familiares surgem e, com eles, reações da sociedade de aceitação ou negação 

desse novo quadro. Às relações afetivas, antes sólidas, imutáveis, modelo de uma sociedade 

patriarcal, acresce-se um novo delineamento, mais solto, menos compromissado, mais livre, 

individualista, fluido. 

À luz dessa nova era, pode-se dizer assim, essa natureza líquida da sociedade vai dar o 

tom a novas formas de relacionamentos afetivos, os quais se caracterizam, muitas vezes, pela 

ausência de compromissos mais firmes e duradouros, o que será determinante para ilustrar 

como essa liquidez interfere no comportamento das novas gerações. Nesse cenário, as 

relações humanas parecem mover-se em um ritmo tão intenso que as características desses 

relacionamentos são marcadas, principalmente, pela ausência de compromisso. Esse processo 

de liquefação dos laços sociais não é um desvio de rota na história da civilização ocidental, 

mas uma proposta contida na própria instauração da modernidade (BAUMAN, 2001).  

Se “tudo que é sólido se desmancha no ar”, conforme apregoou Marx (apud HALL, 

2005, p. 14), criticando a burguesia diante da ideia de substituir instituições sólidas como a 

família e o amor, o que dizer então dos laços afetivos na era da globalização em que a 

velocidade das informações caminha junto com a dos acontecimentos e, nessa perspectiva, 

também arrola nesse patamar a mesma velocidade com que surgem e desaparecem os 

relacionamentos? 

De fato, na era da tecnologia e dos inúmeros sites de relacionamentos, observa-se uma 

crescente necessidade de se expor, de ser visto, de ser aceito nas comunidades virtuais, de se 

amarrarem uns aos outros por sua própria necessidade de estarem “conectados”. No entanto, 

essas conexões não são uma “garantia da permanência” (BAUMAN, 2001), muito pelo 

contrário, são vínculos frouxos que podem ser desfeitos a qualquer momento, de acordo com 

a mudança dos cenários e que fatalmente se repetirá inúmeras vezes, conforme a necessidade 

de atar ou desatar novos laços, o que expõe, de fato, a real dimensão da fragilidade dos laços 

humanos. E assim, Bauman (2001, p. 8) considera que 

 

No líquido cenário da vida moderna, os relacionamentos talvez sejam os 

representantes mais comuns, agudos, perturbadores e profundamente sentidos da 

ambivalência. É por isso, podemos garantir, que se encontram tão firmemente no 

cerne das atenções e líquidos indivíduos-por-decreto, e no topo de sua agenda 

existencial. 
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Relacionamento é um assunto muito discutido atualmente em todas as esferas da 

sociedade. Literatura de autoajuda e toda espécie de manual de como relacionar-se podem ser 

encontrados em qualquer banca de revista, ou ainda, podemos constatar a quantidade de 

programas de televisão que dão foco a esse tema em todas as suas variantes, além do acervo 

que está à disposição na internet. No entanto, essas relações são fugidias e, portanto, padecem, 

também, dessa fluidez moderna, em que são consideradas como bens de consumo, o que 

Bauman (2001) chama de “relacionamentos de bolso”, em que se pode utilizar quando se quer 

e tornar a guardar a fim de dispor em outra ocasião, na qual seja necessário.  

Essa misteriosa forma de relacionar-se em um ambiente virtual em que a falta de 

contato físico com o outro parece impedir uma maior aproximação, instigam as pessoas a 

manterem certa distância dos seus parceiros virtuais e a estabelecerem-se em “redes” de 

contato nas quais se pode adicionar uma infinidade de “amigos” na mesma velocidade com 

que são excluídos ao toque da tecla “delete”. Na atualidade, os relacionamentos, em geral, 

estão extremamente flexíveis e vistos como mercadorias que, ao primeiro sinal de problema 

ou de um modelo novo, pode ser trocado por outro, como acontece com aparelhos de celular, 

máquinas e automóveis. 

É nesse contexto que Bauman (2001, p. 12), ainda tratando do amor líquido, vai fazer 

uma grande reflexão sobre “essa ‘rede’ que serve de matriz tanto para conectar quanto para 

desconectar”. O que ele desenha aqui é justamente o fato de as “redes” trazerem no seu bojo o 

poder da escolha de “entrar e sair dos ‘relacionamentos virtuais’”, muito antes de tornarem-se 

detestáveis, o que dificilmente aconteceria nos relacionamentos sólidos, nos quais o 

compromisso dava-se a longo prazo e, diante da presença do outro, o rompimento poderia ser 

uma tarefa árdua. 

Esses contatos tecidos em rede apontam para uma faceta muito pessimista dos 

relacionamentos afetivos nas diversas esferas, como as de contato familiar, amigos e amores, 

qual seja a de relacionamentos instáveis, considerando parcerias humanas como as de 

amizade, convivência, amor e paixão em sua natureza.  

Os novos relacionamentos, sem dúvidas, conduzem à necessidade de se pensar qual a 

ética a guiar esses novos padrões de comportamento. Nesse contexto, cabe a discussão sobre o 

lugar do sujeito contemporâneo, com toda a sua multiplicidade, incertezas, incompreensões, 

posicionamentos em seus relacionamentos com o outro, que lhe é estranho. 

Sobre esse novo desenho social, Hall (1997) considera que há uma “crise de 

identidade” no sujeito contemporâneo, que deixou de ser único em si mesmo para se revelar 
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múltiplo em uma sociedade cujas transformações deram-se em uma velocidade global. Esse 

sujeito saiu de uma era conhecida como Iluminismo, que tinha a centralidade na figura 

humana, para uma realidade nova, que mostra o surgimento de um sujeito social múltiplo, em 

interação com o mundo pós-moderno, com múltiplas identidades. 

Esse sujeito pós-moderno caracteriza-se por uma identidade multifacetada, 

fragmentada, aberta, contraditória com vistas aos diferentes pontos de vista, que podem 

assumir a partir de suas subjetividades. Esse modo como foi construído esse sujeito pós-

moderno traça o diálogo permanente entre os dois fenômenos causadores dessa ruptura com o 

sujeito unitário: a modernidade e a globalização, sendo essa última a causadora de um grande 

impacto sobre as identidades nacionais, caracterizando-se principalmente pela “‘compressão 

espaço-tempo’, a aceleração dos processos globais, de forma que se sente que o mundo é 

menor e as distâncias mais curtas, que os eventos em determinado lugar têm um impacto 

imediato sobre pessoas e lugares situados a uma grande distância” (HALL, 1997, p. 73). 

O tempo e o espaço são considerados, por sua vez, as coordenadas essenciais para 

aferir o impacto causado pela globalização, como também dão as coordenadas básicas de 

todos os sistemas de representação (HALL, 1997). Assim, pensamos que textos produzidos 

por sujeitos pós-modernos podem nos dar um esboço de como esses sujeitos se fazem 

representar por meio de suas produções textuais.  

A perda de um sentido sólido, em si mesmo, é caracterizada pelo autor como 

deslocamento ou descentralização do sujeito. Nessa perspectiva, o deslocamento se dá tanto 

em si mesmo como no lugar que ocupa no mundo da vida e no mundo da cultura, 

constituindo, dessa forma, uma “crise de identidade”. Todo esse processo provoca uma 

profunda transformação na construção de uma nova sociedade, em que o próprio fenômeno da 

globalização entra em xeque. Sobre essa questão social, Hall (1997, p. 80) diz: 

 

Quanto mais a vida se torna mediada pelo mercado global de estilos, lugares e 

imagens, pelas viagens internacionais, pelas imagens da mídia e pelos sistemas de 

comunicação globalmente interligados, mais as identidades de tornam desvinculadas 

– desalojadas – de tempos, lugares, histórias e tradições específicos e parecem 

‘flutuar livremente’. Somos confrontados por uma gama de diferentes identidades 

(cada qual nos fazendo apelos, ou melhor, fazendo apelos a diferentes partes de 

nós), dentre as quais parece possível fazer uma escolha. Foi a difusão do 

consumismo, seja como realidade, seja como sonho, que contribuiu para esse efeito 

de “supermercado cultural”. 

 

Todo esse painel faz perceber que a pluralidade cultural é o foco que fomenta 

discussões e levanta debates sobre o seu papel na constituição dessas identidades. As Ciências 

Humanas e Sociais, em toda a História, sempre apontaram e disseminaram a importância da 
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cultura enquanto constituidora de significados, de subjetividades e, assim, de identidades na 

história do homem como ser de linguagens múltiplas que interpretam, ressignificam e valoram 

o mundo no qual constroem suas próprias generalidades. 

Além disso, a Revolução Cultural do século XX imprimiu sua marca em um contexto 

global, através de mudanças significativas, cujo impacto reside no caráter popular e 

democrático, próprios da cultura. Essa revolução causou uma grande mudança social, mas 

acabou também por gerar deslocamentos culturais cujos efeitos podem ser os de uma 

homogeneização cultural, capaz de tornar o mundo um lugar único, no dizer de Paul du Gay 

(1994 apud HALL, 2011, p. 2): 

 

[…] a nova mídia eletrônica não apenas possibilita a expansão das relações sociais 

pelo tempo e espaço, como também aprofunda a interconexão global, anulando a 

distância entre as pessoas e os lugares, lançando-as em um contato intenso e 

imediato entre si, em um “presente” perpétuo, onde o que ocorre em um lugar pode 

estar ocorrendo em outra parte […]. Isto não significa que as pessoas não tenham 

mais uma vida local – que não mais estejam situadas contextualmente no tempo e no 

espaço. Significa apenas que a vida local é inerentemente deslocada – que o local 

não tem mais uma identidade “objetiva” fora de sua relação com o global.  

 

Com base nessas considerações, vimos que a cultura nos dias de hoje é uma questão 

substantiva que afeta os modos de vida, ou seja, está presente em todas as instituições, em 

qualquer momento histórico nas relações sociais. Isso confere à cultura um importante papel 

no que tange à estrutura e à organização da sociedade moderna tardia, aos processos de 

desenvolvimento do meio ambiente e à disposição de seus recursos econômicos e materiais. 

Ao penetrar em todos os espaços da vida social contemporânea, a cultura acaba por interferir 

significativamente na formação da identidade, revolucionando a vida das comunidades em 

toda sua inteireza e singularidades.  

Desse modo, a cultura também é uma questão epistemológica por ser hoje “uma 

questão constitutiva da vida social, ao invés de uma variável dependente [...]” (HALL, 1997,     

p. 8). Essa “virada cultural” logrou um interesse pela linguagem como constituinte do 

significado em relação à realidade, não separando fatos naturais de fenômenos discursivos. 

Marx (apud HALL, 2005), já dizia que essa compreensão da linguagem de que a ação e o 

comportamento humanos eram guiados e informados pelos modelos culturais era o que 

distinguia a ação humana da animal. A ênfase dada à linguagem e ao significado tem rompido 

a fronteira entre o social e o psíquico, revelando que os significados são subjetivamente 

válidos e margeiam todas as práticas sociais, constituindo as subjetividades e a identidade do 
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homem enquanto ator social, por meio da cultura, constituída pelos sistemas semióticos e por 

eles acessada. 

As concepções de sujeito, de contemporaneidade e de cultura tratados nesse item 

encontram eco na concepção de linguagem bakhtiniana, da qual trataremos a seguir e cujo 

principal pilar de sustentação é a teoria dialógica da linguagem. Dessa forma, discutiremos a 

linguagem como prática social, as noções de significação e valoração da palavra como signo 

social, atravessada por valores advindos das vozes sociais e como a linguagem reflete e refrata 

a realidade.  

 

 

2.2 UM OLHAR BAKHTINIANO SOBRE AS CONCEPÇÕES DE LINGUAGEM 

 

 

Pensar a existência do ser humano é uma das temáticas que encontramos em Bakhtin. 

Nesse sentido, a materialização desse pensar e repensar do ser humano seria realizada por 

meio de uma das mais antigas necessidades humanas: a comunicação. E essa comunicação, 

para esse filósofo da linguagem, ocorre no plano da dialogia, da alteridade e da ideologia, 

entre outras formas de se conceber a linguagem e seu papel constitutivo nas práticas sociais. 

Assim, no dizer de Bakhtin (1997, apud FARACO; TEZZA e CASTRO, 1996, p. 334) em 

Para uma reelaboración: “La vida es dialógica por su naturaleza. Vivir significa participar en 

un diálogo...El hombre participa en este diálogo todo y com toda su vida: com ojos, manos, 

alma, espíritu, com todo el cuerpo, com sus actos”.  

 Por conseguinte, todo o entendimento acerca da teoria dialógica de Bahktin está 

fundamentado sempre em uma concepção social de linguagem. Esse olhar lançado sobre o 

humano é o que diferencia esse filósofo da linguagem de outros teóricos. Trata-se de 

compreender o homem como “um ser que se constitui na e pela interação, isto é, sempre em 

meio à complexa e intrincada rede de relações sociais de que trata permanentemente” 

(FARACO, TEZZA e CASTRO, 1996, p. 118).  Está aí o cerne de sua raiz filosófica, essa 

visão de mundo, bem à frente de seu tempo, um olhar contemporâneo, que se espraia para 

além da materialidade da linguagem e que busca integrá-la ao plano da vida social ativa. 

Ainda sob esse olhar bakhtiniano, a linguagem é vista como uma atividade sociossemiótica, 

cuja característica é a de se realizar entre sujeitos socialmente organizados, que estão 
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envolvidos em relações sociais historicamente marcadas, nas quais participam ativa e 

responsivamente. 

Bakhtin não separa os diversos tipos de atividades linguageiras. Ao contrário, procura 

dar-lhes um caráter dialógico e, nessa perspectiva, não afasta a linguagem dos sujeitos reais e 

concretos. Faraco, Tezza e Castro (1996, p. 122) expõem com clareza essa ideia: 

 

Pela primeira vez, parece possível pensar as questões da linguagem para além das 

amarras de um raciocínio dicotômico. Pela primeira vez, parece possível pensar as 

questões do signo para além da campânula dos sistemas formais, dos códigos que 

tudo prevêem, tudo definem e que, por necessidade das opções teóricas de base, 

estabelecem uma relação fixa entre o significante e o significado. Pela primeira vez, 

parece possível entender os processos de significação como ao mesmo tempo 

relativamente estáveis e sempre abertos, porque percebidos como ações de natureza 

social, dependentes de relações sociais. Pela primeira vez, descortina-se a 

possibilidade de conectar o agir do homem – na sua condição essencial de ser sócio-

-histórico, criador, transformador e em permanente devir – com uma linguagem 

fundamentalmente plástica, isto é, adaptável à abertura, ao movimento, à 

heterogeneidade da vida humana.    

 

A língua enquanto atividade manifesta-se em enunciados. Nesse sentido, Possenti 

(1988) afirma que a significação resulta de “uma certa composição entre a enunciação de um 

enunciado e certas condições de enunciação”. Portanto, isso vai ocorrer não porque os 

participantes dessa troca discursiva utilizam-se de um código comum, mas em função de 

como atuam no jogo linguístico. 

Além disso, o enunciado não é dotado de significado em si mesmo, simplesmente pelo 

fato de que outros elementos são exigidos à sua compreensão e interpretação, como, por 

exemplo, a situação mediata e imediata e o próprio contexto verbal, de forma que os 

“enunciados podem se adaptar aos contextos, mas também podem criar novos contextos” 

(POSSENTI, 1998, p. 54). 

Nessa concepção de linguagem, as marcas evidentes da subjetividade, explícitas no 

uso dos pronomes pessoais eu e tu, assim como nos dêiticos em geral, assumem papel 

relevante. A enunciação, contudo, não se restringe a essas marcas, mas atravessa todo 

discurso, que é marcado subjetivamente, e em cuja demanda discursiva é que se constata uma 

forte distinção entre os sujeitos, pois enquanto “um constitui um enunciado para produzir um 

certo efeito, e outro trabalhou sobre o enunciado para extrair dele um certo efeito. A 

coincidência não é garantida” (POSSENTI, 1998, p. 58). 

 Com essa breve ilustração sobre a Teoria Enunciativa, alinhada ao pensamento 

benvenistiano, passaremos a apresentar essa compreensão de linguagem na perspectiva do 

chamado “Círculo de Bakhtin”.  
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Para tanto, apresentaremos, inicialmente, a ideia de Voloshinov acerca do enunciado, a 

fim de perceber os vários elementos constituidores do discurso e de como a situação de 

enunciação interfere na compreensão do enunciado no discurso escrito. Sobre isso, tratam 

Bakhtin/Voloshinov (2009, p. 128): 

 

O discurso escrito é de certa maneira parte integrante de uma discussão ideológica 

em grande escala: ele responde a alguma coisa, refuta, confirma, antecipa as 

respostas e objeções potenciais, procura apoio, etc. Qualquer enunciação, por mais 

significativa que seja, constitui apenas uma fração de uma corrente de comunicação 

verbal ininterrupta. Mas essa comunicação verbal ininterrupta constitui, por sua vez, 

apenas um momento na evolução contínua, em todas as direções, de um grupo social 

determinado.  

 

Para Voloshinov/Bakhtin (1981), “o discurso é diretamente vinculado à vida em si e 

não pode ser divorciado dela sem perder sua significação”. Isso revela que o discurso não se 

constitui enquanto cópia da realidade, não é autônomo, mas se trava em uma relação 

axiológica com essa realidade e, assim, é necessário levar em conta, além dos fatores 

estritamente verbais, a situação extraverbal do enunciado.  

O contexto extraverbal é, assim, o fio condutor para que se chegue ao sentido e ao 

significado de um enunciado, pois, por mais que se valore a parte verbal e definam-se os 

aspectos morfológicos, sintáticos e semânticos, ainda assim, a situação contextual é que 

contribui, de fato, para o entendimento global do significado do enunciado. Por depender 

essencialmente desse contexto extraverbal, leva-se em conta aquilo que é presumido, 

categoria que nos permite conhecer o sentido global de um enunciado, ou seja, “o horizonte 

espacial e ideacional compartilhado pelos falantes” (VOLOSHINOV/BAKHTIN, 1981, p. 5). 

O discurso, por sua vez, não espelha a situação extraverbal na sua totalidade, mas parte 

de uma percepção analítica da situação em si para construir um posicionamento avaliativo. 

Isso revela como se relaciona o dito com o não dito, ou seja, como se inter-relacionam as 

situações de discurso e o contexto extraverbal, do compartilhamento. Esse contexto, por sua 

vez, integra-se como constituinte do enunciado, sendo fundamental para a sua significação e, 

assim o enunciado constrói-se com duas partes essenciais: a percebida (da ordem verbal) e a 

presumida (da ordem do nós). Sobre este último, esclarece Voloshinov/Bakhtin (1981, p. 6): 

 

[...] esse fenômeno fundamentalmente social é completamente objetivo; ele consiste, 

sobretudo, da unidade material do mundo que entra no horizonte dos falantes [...] e 

da unidade das condições reais da vida que geram uma comunidade de julgamento 

de valor – o fato de os falantes pertencerem à mesma família, profissão, classe, ou 

outro grupo social, e o fato de pertencerem ao mesmo período de tempo [...]. 
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Portanto, esses julgamentos de valor presumidos funcionam como um código social 

pertencente a um determinado grupo social e, sendo, dessa forma, por eles acessado, não 

podendo ser dissociado do contexto extraverbal da vida, o que poderia acabar comprometendo 

todo o processo de significação e ainda constitui traço essencialmente distintivo dos 

enunciados. Os julgamentos de valor estão, por conseguinte, presentes em todos os fenômenos 

que nos cercam, podendo emergir de determinadas comunidades com tal força e credulidade 

que dispensam qualquer tipo de refutação. 

 Além disso, o julgamento de valor tem, muitas vezes, sua força sígnica na entoação, 

pelo fato de que esse tipo de situação costuma precisar de uma ligação extremamente sólida 

entre o discurso verbal e o contexto extraverbal. É preciso, portanto, deixar claro que a 

entoação só pode se realizar plenamente no momento em que determinada comunidade social 

partilha em toda sua totalidade dos julgamentos de valor presumidos, justamente porque é na 

entoação que o discurso manifesta-se subjetivamente com a vida e a relação discursiva entre 

sujeitos ganha status de fenômeno social por excelência. De fato, “não só a entoação, mas 

toda a estrutura formal da fala depende, em grau significativo, de qual é a relação do 

enunciado com o conjunto de valores presumido do meio social onde ocorre o discurso” 

(VOLOSHINOV/BAKHTIN, 1981, p. 8). 

Enquanto evento social, o enunciado concreto em si só se realiza na interação social 

entre aqueles que constituem o fenômeno da enunciação, tendo a sua forma e o seu 

significado definidos essencialmente pela forma e caráter desse processo interacional. Deve-

se deixar claro que tanto o significado quanto o grau de importância de um enunciado na vida 

não estreita nenhuma relação com a sua estrutura puramente verbal. O discurso verbal é visto 

como um “cenário” que “reflete a interação social do falante, do ouvinte e do herói como o 

produto e a fixação, no material verbal, de um ato de comunicação viva entre eles” 

(VOLOSHINOV/BAKHTIN, 1981, p. 8). 

Para se descobrir o sentido e o significado global de um dado enunciado, pode-se 

perceber que não só entram na análise os elementos puramente verbais, fonológicos, 

morfológicos e sintáticos, mas é condição sine qua non levarmos em conta o contexto 

extraverbal, pois ele é que vem carregado de valores socialmente partilhados e aceitos em 

toda sua completude pelo grupo social ao qual pertencem esses falantes, sendo, desse modo, 

passível de significação quando entra em contato com os falantes que constituem a cena onde 

ocorre o fenômeno da enunciação. Ainda observamos que por trás do individual e do 

subjetivo estão, na verdade, o social e o objetivo, porque evidentemente o “eu” não pode ser 
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presumido, mas apenas aquilo que é da ordem do “nós”, o que deixa clara a natureza 

essencialmente social do enunciado. Assim, orienta Bakhtin (2010a): “[...] o enfoque 

dialógico é possível a qualquer parte significante do enunciado, inclusive a uma palavra 

isolada, caso esta não seja interpretada como palavra impessoal da língua, mas como signo da 

posição semântica de um outro, ou seja, se ouvimos nela a voz do outro”. 

Torna-se interessante, portanto, estabelecer as condições de enunciação que fazem um 

enunciado ser a materialização semiótica de uma ação, um ato ético. Nessa perspectiva, 

busca-se em O discurso no romance delineamentos propostos por Bakhtin que orientam no 

entendimento da língua como “heteroglossia axiologizada”, em outras palavras, um conjunto 

de vozes nascido no diálogo vivo, impregnadas de valores concordantes e discordantes, 

constituindo, assim, a alma do dialogismo. Esse plurilinguismo é manifestado em sua essência 

pelo multidiscurso social, cujas ressonâncias dialógicas e entonações dão forma a essa 

categoria cuja orientação dá-se para o “já-dito”, ou seja, aquilo que como Bakhtin (2009, p. 

88) esclarece ao afirmar que 

 

A orientação dialógica é naturalmente um fenômeno próprio a todo discurso. Trata-

se da orientação natural de qualquer discurso vivo. Em todos os seus caminhos até o 

objeto, em todas as direções, o discurso se encontra com o discurso de outrem e não 

pode deixar de participar, com ele, de uma interação viva e tensa.  

 

Essa orientação estabelece um intenso diálogo com o objeto apontando para o fato de 

que o discurso é determinado e orientado para uma resposta. Dessa forma, todo e qualquer 

enunciado orienta-se sobre um fundo aperceptivo, sobre um cenário em que contracenam 

opiniões divergentes, diferentes pontos de vista e apreciações valorativas. Assim é que o 

discurso materializa o caráter axiológico, bem como a pluralidade de vozes que dialogam no 

interior do enunciado, em um processo dialógico no qual “o falante tende a orientar o seu 

discurso, com o seu círculo determinante, para o círculo alheio de quem o compreende, 

entrando em relação dialógica com os aspectos deste âmbito” (BAKHTIN, 2010a, p. 91).  

 A dialogicidade interna do discurso figura, prioritariamente, conforme aponta Bakhtin 

(1999), “em todas as esferas do discurso”, sendo este interfaciado pelo seu próprio contexto e 

pelo contexto alheio. Esse fenômeno determina o caráter orgânico próprio de cada enunciado, 

em que nada pode ser retirado dos discursos recíprocos dos atores sociais sob pena de que se 

prejudique o seu sentido e o tom global do enunciado. Bakhtin (2010a), tratando dessa 

questão em relação aos gêneros literários, ainda nos expõe: 

 

[...] a dialogicidade interna só pode se tornar esta força criativa e fundamental 

apenas no caso em que as divergências individuais e as contradições sejam 
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fecundadas pelo plurilinguismo social, apenas onde as ressonâncias dialógicas 

ressoem não no ápice semântico do discurso (como nos gêneros retóricos), mas 

penetrem em suas camadas profundas, dialogizando a própria língua, a concepção 

linguística do mundo (a forma interna do discurso), onde o diálogo de vozes nasça 

espontaneamente do diálogo social das “línguas”, onde a enunciação de outrem 

comece a soar como língua socialmente alheia e, finalmente, onde a orientação do 

discurso para as enunciações alheias passe a ser a orientação para as línguas 

socialmente alheias, nos limites de uma mesma língua nacional. 

 

 

    

 Assim, o diálogo social surgido nessas enunciações construídas no diálogo com o 

outro constitui uma cadeia enunciativa cujas vozes, surgidas de discursos trazidos das 

experiências socioculturais da humanidade, refletem posicionamentos valorativos e redefinem 

conceitos, valores e sentidos por meio das experiências subjetivas dialogizadas.  

 

 

2.2.1 Linguagem como prática social 

 

   

Para Oliveira (2002), a linguagem situa-se na perspectiva de uma prática social, na 

qual, o discurso, moldado pelas relações de poder e ideologias, apresenta-se como processos 

de significação, manifestação de pontos de vista, de subjetividades, provocando efeitos nas 

construções identitárias. Sendo assim, deve-se pensar uma concepção de linguagem para além 

das relações que se estabelecem nos limites da língua, condensando a ideia básica de que todo 

fato de significação é resultado de um trabalho social realizado por sujeitos ativos no processo 

de interação/troca/comunicação verbal, fazendo emergir signos portadores de valores sociais, 

definidos a partir do horizonte social de sua época e pelas formas das relações sociais nas 

quais se constroem.  

Esse discurso é validado tomando como base os pressupostos teóricos do Círculo de 

Bahktin, que concebe a linguagem como uma atividade humana, cuja orientação dá-se na 

esfera da comunicação, manifesta-se na pluralidade linguística, em que a língua não mais é 

concebida como forma apenas. Essa orientação focada no universo sígnico verbal determina, 

portanto, o estabelecimento da relação de uma língua real, utilizada em contextos reais por e 

para falantes reais o que, no dizer de Oliveira (2002), incorpora questões relacionadas ao 

sujeito do discurso, noções de valor, das vozes sociais e de suas relações dialógicas. 

Conforme Bakhtin (2010a), devem-se estudar e compreender os aspectos e as formas 

de relação dialógica entre enunciados, formatados em diversos gêneros discursivos, plenos de   

orientações apreciativas, juízos de valor, em síntese, elementos que, embora alheios ao 
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sistema linguístico,  remetem para o próprio funcionamento do enunciado,  no qual se fazem 

ressoar vozes, algumas vezes longínquas e até imperceptíveis, entre as quais distribuem-se os 

sentidos. 

Essas vozes compreendidas como manifestação de consciências dialogam, debatem, 

concordam, discordam, silenciam a voz do outro ou a si próprio, expressando valores, plurais 

ou não, personificação de diferentes sujeitos, de diferentes visões de mundo, pois, de acordo 

com Oliveira (2002, p. 4): 

 

É nas relações dialógicas, portanto, que se pressupõem sujeitos, ainda que seja difícil 

reconhecê-los, face à sua não concretude imediata, e que vão desde aquelas mais 

simples, como a polêmica, a paródia, até aquelas que vão permitir e possibilitar 

ultrapassar, no ensino da língua, o nível da organização do texto, penetrando no 

campo das significações, dos valores, da subjetividade, enfim, da linguagem 

concebida como uma prática discursiva. 

 

Dentro desse pensamento é que se podem analisar textos como enunciados, no sentido 

bakhtiniano, permitindo, assim, distinguir, entre textos aparentemente semelhantes, a 

singularidade de cada um deles e as tomadas de posição desses sujeitos. 

Em torno da problemática do significado, há mais de definição nessa questão do que 

de resolução do problema. Segundo Bakhtin/Voloshinov (2009), o sentido de um enunciado é 

determinado não só pelas formas linguísticas que entram na composição, como as palavras, as 

formas morfológicas ou sintáticas, os sons, as entoações, mas igualmente pelos elementos não 

verbais da situação.  

Esses elementos são condição sine qua non para que não se perca o sentido do 

enunciado, tanto quanto suas palavras mais importantes. Assim, para Bakhtin/Voloshinov 

(2009, p. 134): “O tema da enunciação é na essência irredutível a análise. A significação da 

enunciação, ao contrário, pode ser analisada em um conjunto de significações ligadas aos 

elementos linguísticos que a compõem”. 

 Mas afinal, o que é o tema, ou seja, o sentido? O sentido é, pois, um sistema de signos 

dinâmico e complexo que procura adaptar-se adequadamente às condições de um dado 

momento da evolução. Tal sentido é uma reação da consciência, enquanto o significado um 

aparato técnico para a realização do sentido, ou seja, grosso modo, o significado está a serviço 

do sentido.  Nesse sentido, Bakhtin/Voloshinov (2009, p. 137) conduzem a essa reflexão: 

 

Aqueles que ignoram o tema (que só é acessível a um ato de compreensão ativa e 

responsiva) e que, procurando definir o sentido de uma palavra, atingem o seu valor 

inferior, sempre estável e idêntico a si mesmo, é como se quisessem acender uma 

lâmpada depois de terem cortado a corrente. Só a corrente da comunicação verbal 

fornece à palavra a luz de sua significação. 
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 Essa luz revelada em sentido é um atributo apenas do enunciado completo e esse 

sentido pode pertencer a uma palavra isolada, tão somente se essa palavra opera em um 

enunciado global. Por ser apenas um potencial, uma possibilidade de significar no interior de 

um sentido completo, o significado não quer dizer nada em si mesmo. Dessa forma, pode-se 

formular um limite entre sentido e significado, sendo este o estágio superior real da 

capacidade linguística de significar e aquele, o estágio inferior dessa capacidade. 

 

 

2.2.2 Refletir e refratar a realidade: o caráter social do signo linguístico 

 

 

Conforme Faraco (2009), para os autores do Círculo de Bakhtin, os signos são 

intrinsecamente sociais, ou seja, são criados e interpretados no interior dos complexos e 

variados processos que caracterizam o intercâmbio social, emergindo e significando no 

interior de relações sociais que só ocorrem semioticamente mediadas, em uma dimensão 

axiológica sempre atravessada por valores. Sobre isso, Bakhtin/Voloshinov (2009, p. 45) 

asseveram: 

 

Todo signo, como sabemos, resulta de um consenso entre indivíduos socialmente 

organizados no decorrer de um processo de interação. Razão pela qual as formas do 

signo são condicionadas tanto pela organização social de tais indivíduos como pelas 

condições em que a interação acontece. Uma modificação destas formas ocasiona 

uma modificação do signo. É justamente uma das tarefas da ciência das ideologias 

estudar esta evolução social do signo lingüístico. Só esta abordagem pode dar uma 

expressão concreta ao problema da mútua influência do signo e do ser.  

 

 De acordo com essa abordagem, os signos não apenas refletem o mundo, mas também 

o refratam, ou seja, interpretam a realidade. E, para o Círculo, é impossível significar sem 

refratar. Na perspectiva do trabalho desta pesquisa, muito tem inquietado a questão do signo. 

A pluralidade, a indeterminação semântica, a fluidez expressiva e a característica de adaptar-

se facilmente a situações novas e diferentes fazem do signo um dos pontos marcantes no 

estudo sobre o qual temos nos ocupado. Questões outras como a variabilidade, a ambivalência 

e a entonação valorativa também estão presentes no complexo do signo, o que requer uma 

tomada de posição, uma atitude responsiva, uma identificação, sempre em uma relação 

dialógica, atravessada por valores, o que Bakhtin (apud PONZIO, 2008) chama de 

“compreensão responsiva”.  



42 

 

Bakhtin/Voloshinov (2009, p. 134), ao tratarem da questão do tema e significação, 

respectivamente, sentido e significado, nessa abordagem, discutem pontos essenciais para o 

entendimento dessas categorias, quando afirmam que 

 

[...] o tema é um sistema de signos dinâmico e complexo, que procura adaptar-se 

adequadamente às condições de um dado momento da evolução. O tema é uma 

reação da consciência ao devir do ser em devir. A significação é um aparato técnico 

para a realização do sentido.  
 

No dizer de Ponzio (2008, p. 92), “o tema precisamente é o que faz com que o signo 

verbal seja um signo”. Assim, percebe-se que não há como separar em absoluto o sentido do 

significado, justamente porque não se pode significar uma palavra tomada isoladamente, fora 

de um contexto específico, de uma realidade social historicamente determinada, em face da 

concretude do sentido do enunciado. Deve-se perceber, no entanto, que o significado não se 

realiza em si mesmo, só se realiza no interior de um sentido concreto associado à questão do 

valor, tratado por Bakhtin/Voloshinov (2009) como o tom valorativo que remete a 

posicionamentos os mais diversos nas diversas esferas da criação ideológica. 

 A valoração de uma determinada palavra em um contexto socialmente histórico 

definido é sempre construída em cima das vozes sociais do eterno discurso reproduzido, da 

recorrência ao discurso alheio, da palavra tirada da boca do outro, “seja por meio de uma 

simples imitação, como uma pura citação, seja em uma tradução literal ou, ainda, seja através 

de diferentes formas de transposição [...]” (PONZIO, 2008, p. 101). 

Desse modo, as palavras tiradas do discurso do outro não são palavras desprovidas de 

valor; ao contrário, são constructos formadores de enunciados elaborados, de textos 

ideologicamente construídos e comprometidos com a práxis humana no mundo da vida. 

Voloshinov (apud PONZIO, 2008) trata do que ele chama de “manipulação da palavra 

alheia”. Deve-se entender, portanto, esse processo não no sentido negativo da palavra, mas na 

maneira como o discurso pressupõe o discurso alheio do qual se apropria. Esses discursos são 

manipulados justamente porque pertencem “a discursos concretos, ligados a contextos 

situacionais e linguísticos concretos” (PONZIO, 2008, p. 102). 

Nesse sentido, em O discurso em Dostoiévski, Bakhtin (2010a), trata daquilo que ele 

considera o objeto de estudo da metalinguística: o discurso. A questão das vozes sociais e das 

relações entre enunciados que: “Para se tornarem dialógicas, as relações lógicas e concreto-

semânticas devem [...] materializar-se, ou seja, devem passar a outro campo da existência, 

devem tornar-se discurso, ou seja, enunciado, e ganhar autor, criador de dado enunciado cuja 

posição ela expressa.” Bakhtin (2010b, p. 210). 
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É assim, nesse panorama, que se observa em todo enunciado uma autoria que se revela 

para seu interlocutor, ainda que não se conheça ou não se revele em sua concretude, mas as 

marcas indeléveis de seu discurso estão presentes no enunciado. As vozes que falam nesses 

enunciados, mesmo representando uma enorme multiplicidade de outras vozes, soam como 

um discurso único, sobre o qual reagem dialogicamente outras vozes a fim de personificar as 

enunciações às quais se dirigem.  

As relações dialógicas podem se manifestar em diferentes níveis, entre estilos de 

linguagem, entre dialetos sociais, em visões mais abrangentes que extrapolam o próprio limite 

linguístico, como entre imagens de outras artes. Além disso, sobre essas relações dialógicas, 

esclarece Bakhtin (2010c, p. 211) que 

 

[...] são possíveis também com a sua própria enunciação como um todo, com partes 

isoladas deste e com uma palavra isolada nele se de algum modo nós nos separamos 

dessas relações, falamos com ressalva interna, mantemos distância face a elas, como 

que limitamos ou desdobramos a nossa autoridade. 

  

 Diante disso, passamos a um entendimento mais proficiente sobre como essas relações 

dialógicas marcam todo o processo de enunciação dos sujeitos envolvidos. Esses 

protagonistas marcam suas ações e posicionamentos axiológicos nos embates discursivos que 

travam entre si e, assim, garantem o manifestar constante desse vozear subjetivo. 
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3 AS VOZES DOS DADOS 
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Cada enunciado é uma resposta. 

(Voloshinov) 

 

 

3.1 OS VERBOS FICAR E NAMORAR NOS TEXTOS DE VESTIBULANDOS  

 

 

Esta pesquisa ancora-se em princípios de um paradigma qualitativo, uma vez que 

estuda os processos de significação – a ordem do acontecimento, as singularidades – e não as 

generalidades, a estrutura, as médias estatísticas e, nesse paradigma, os tipos de pesquisa 

privilegiados são os estudos de caso, as histórias de vida, a pesquisa ação. 

 Nessa perspectiva, esta pesquisa diz respeito a um estudo de caso, em que nosso 

objeto limita-se às manifestações semiotizadas das relações afetivas, em relação aos verbos 

ficar e namorar, em que são privilegiadas as operações de compreensão e interpretação e não 

apenas operações classificatórias, priorizando, portanto, a análise dos eventos discursivos em 

detrimento de suas generalidades. 

A pesquisa Práticas discursivas e relações afetivas na contemporaneidade: o caso dos 

verbos ficar e namorar tem como objetivo principal, conforme já informamos anteriormente, 

o estudo desses verbos em textos de vestibulandos, buscando compreender como são 

expressas as relações afetivas na contemporaneidade.  

 Para tanto, busca-se apoio nas noções de fluidez e sujeito contemporâneo, 

respectivamente à luz de Bauman (1999, 2001, 2004) e Hall (1997, 2005, 2011) e na 

concepção de linguagem do Círculo de Bakhtin (Bakhtin/Voloshinov, 2009), que considera a 

palavra “o fenômeno ideológico por excelência”. 

 Essa condição leva-nos a buscar na palavra valorada axiologicamente, possíveis 

sentidos e valores que atravessam os discursos que se manifestam nos enunciados dos textos 

em questão. Desse modo, apresentaremos as análises dos dados, buscando responder as 

questões de pesquisa formuladas sobre o nosso objeto de estudo. Primeiramente, construímos 

um quadro em que figuram os títulos de todos os textos submetidos à análise, bem como 

trechos valorados axiologicamente pelos sujeitos produtores em relação aos verbos ficar e 

namorar.  

 O quadro exposto a seguir é um desenho resumido do que será encontrado no decorrer 

das análises, as quais obedecerão à seguinte sequência: 1) 4.2, a investigação dos sentidos e 

valores nos enunciados-títulos; 2) 4.3, a investigação dos sentidos e valores nos enunciados-
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textos; 3) 4.4, a investigação das vozes sociais no processo de modulação dos dizeres desses 

enunciados. 

 Importante destacar que serão analisados fragmentos dos textos originais que se 

encontram elencados nos anexos por acreditarmos na relevância dos discursos travados nesses 

trechos como aqueles que respondem mais satisfatoriamente aos questionamentos desta 

pesquisa. Os grifos em negrito, nos trechos dos textos analisados, são todos nossos. Além 

disso, chamaremos de enunciados-títulos e enunciados textos os fragmentos analisados, por 

uma questão de escolha metodológica.  

  

Quadro de ocorrências dos verbos ficar e namorar nos textos em análise 

Textos Sentidos e valores atribuídos 

ao verbo ficar 

Sentidos e valores atribuídos 

ao verbo namorar 

 

 

T1  

Irresponsabilidade aceita e 

aplaudida 

“A moda...” 

“ ...o sexo inconsequente.” 

“...uma mistura de curtição e 

traição...” 

“...desfrutar da vida 

efêmera.” 

“Os relacionamentos que 

visam seriedade...” 

“...palco de caretice.” 

 

 

 

 

T2 

 Relacionamento a dois: O 

que fazer? 

“consiste em passar a noite 

com a pessoa ou 

simplesmente beijá-la...” 

“A relação tem fim naquele 

exato momento, sem 

compromisso nenhum.” 

“Possuiria total liberdade 

para sair...sem dar 

satisfações...” 

 

“...compromisso amoroso.” 

 

“Pode aproveitar melhor a 

noite.” 

 

 

 

 

 

T3  

Evolução do Relacionamento 

“...um novo estilo de 

relacionamento...” 

“...se opôs ao “casar”...” 

“...permite bigamia...” 

“...algo vago e passageiro...” 

“...é possível terminar no 

casamento...” 

“...vulgarização tanto do sexo 

quanto do relacionamento...” 

 

“...tempo antes do 

casamento...” 

 

 

 

T4 

“Ficar” ou Namorar? 

 

“...é uma relação sem 

compromisso que não dar a 

segurança desejada...” 

“...pode acarretar problemas 

do tipo sexual...uma gravidez 

indesejada...” 

“...é ter a segurança em 

relação às pessoas em 

questão...” 

“...é a opção mais coerente 

em um relacionamento a dois 

pela certa segurança...” 
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T5 

Ficar e/ou namorar? 

 

“...é uma prática cada vez 

mais comum entre os 

jovens...” 

“...está desvalorizando a 

figura feminina.” 

“...não se assume nenhum 

compromisso sério...” 

“É só curtição...” 

“...conhecerá melhor o seu 

parceiro para tomara decisão 

se deve namorar ou não.” 

 

“...há confiança mútua, 

fidelidade e acima de tudo 

amor.” 

“...é preferível...” 

 

 

 

 

T6 

 

Relacionamento: Coisa séria 

ou passageira? 

“...uma maneira de se 

relacionar com alguém e, ao 

mesmo tempo, não estar 

comprometido com 

ninguém.” 

“...uma forma de 

relacionamento atrativa...” 

 

“...coisa séria...” 

T7 

Quantidade ou qualidade? 

 

“...troca de casal...” 

“...um curto intervalo de 

tempo que duas pessoas se 

relacionam...” 

“...geralmente só ocorre em 

pessoas mais novas.” 

“...algo mais sério...” 

“...pode levar a um 

casamento...” 

“A sociedade não recrimina 

como o “ficar” 

T8 

 

Relacionamento nos dias de 

hoje 

“...o termo é muito comum...” 

“...é um relacionamento 

transitório que dura apenas 

uma noite...” 

“...é muito atraente para os 

adolescentes...” 

 

 

NÃO HÁ 

T9 

O ficar de hoje em relação ao 

cotidiano de ontem 

 

“...relacionamentos 

relâmpagos...” 

“...ocorrem em festas e 

geralmente não chegam ao 

término...” 

“...fugir das  

responsabilidades...” 

“...colher novos horizontes 

sem cair no cotidiano...” 

“...era a forma cotidiana de 

relacionamento...” 

“...desfrutamos de uma 

relação confortável...” 

 

 

T10 

Relacionamento é coisa séria 

“...só dura uma noite...” 

“...é uma forma de 

relacionamento pobre...” 

“...sem essência, nem 

substância...” 

“...é muito mais vantajoso...” 

“...forma de relacionamento 

duradouro...” 

“...tem de fato qualidade...” 

“...o casal se conhece 

melhor...” 

“...tem a oportunidade de 

viverem juntos vários 
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momentos inesquecíveis...” 

T11 

A nova ordem nos 

relacionamentos 

“...é um medodo muito 

interessante em que os jovens 

de hoje encontraram de se, 

conhecerem melhor...” 

 

 

 

 

T12 

A juventude e seu 

comportamento amoroso 

“...uma nova forma de 

relação...” 

“...não é muito aceito pelos 

educadores experientes.” 

 

NÃO HÁ 

 

 

T13 

O fim do amor? 

 

“...é o prazer da carne...” 

“...uma só pessoa fica com 

muitas...” 

“...é bom pois você ganha 

experiência e conhece várias 

pessoas diferentes...” 

 

“...Uma coisa um pouco mais 

séria...” 

“...é melhor ainda...você além 

de gostar da pessoa. Também 

vai ter certeza de que ela 

também gosta de você...” 

 

T14 

Seja fiel! 

 

 

“É como uma masturbação, 

você faz e pronto, esquece.” 

 

NÃO HÁ 

 

 

 

T15 

Ficar, namorar, casar 

“...é uma passagem na vida 

de muitos jovens 

contemporâneos...” 

“...a atração momentânea...” 

“...experiências que 

evidenciam a futura escolha 

de um parceiro definitivo.” 

 

 

 

 

 

 

NÃO HÁ 

T16 

Por quê ficar? 

“...permite que ambas as 

pessoas conheçam-se 

melhor...” 

 

 

 

 

 

 

 

T17 

Papo cabeça 

“...novos hábitos na vida das 

pessoas...” 

“...é um tipo de 

relacionamento que duram 

horas ou até minutos...” 

“...prioridade ao prazer 

momentâneo, sem assumir 

qualquer responsabilidade 

com o parceiro...” 

“...caminho aberto a doenças 

sexualmente transmissíveis.” 

“...em alguns ocorre a 

gravidez indesejada...” 

“...é a melhor maneira de 

apegar-se...” 

 

 

 

 

 

 

“...é quase uma ordem...” 

“...acontece entre 
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T18 

(sem título) 

adolescentes e adultos 

também.” 

“...tem muitos aspectos 

envolvidos psicológico, 

social, físico (hormonal)...” 

“...meio alternativo como 

fuga 

 

 

NÃO HÁ 

T19 

Ficar ou não ficar, eis a 

questão 

“...nova opção de namoro 

rápida e sem 

responsabilidades...” 

“...é um impulso...” 

“...é um ato sem 

responsabilidades...” 

“...não é um impulso...” 

“...é algo que você quer 

dividir com outra pessoa...” 

“...é a forma mais sensata de 

se gostar de alguém...” 

 

A seguir, apresentaremos a análise dos dados desta pesquisa, gerados conforme já 

mencionado anteriormente, buscando responder as questões formuladas sobre o objeto de 

estudo. Inicialmente, responderemos à primeira pergunta de pesquisa, formulada a seguir: 

para somente depois, respondermos à segunda questão. 

 

1. Quais os sentidos e valores que os verbos ficar e namorar assumem nos textos 

geradores dos dados? 

 

Para responder a essa questão, foram visitados os textos selecionados para análise, 

tanto em relação aos seus títulos quanto ao seu conteúdo. Em seguida, foram observadas as 

relações existentes entre os títulos dos textos analisados preliminarmente e os 

posicionamentos valorativos sobre os verbos ficar e namorar nos enunciados aqui transcritos. 

 

 

3.2 OS SENTIDOS E VALORES DOS ENUNCIADOS-TÍTULOS 

 

 

A análise preliminar dos dados revelou títulos muito curiosos do ponto de vista 

axiológico, nos quais os produtores dos textos em estudo revelam diferentes olhares acerca do 

tema tratado nesta dissertação. De fato, alguns desses títulos, muitas vezes, não condizem 

integralmente com a argumentação desenvolvida nos textos, mas analisados à luz do aporte 

teórico base, revelam posicionamentos extremamente valorativos em relação aos verbos ficar 

e namorar, ou ainda, em relação às relações afetivas na contemporaneidade. 
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De início, foram analisados os enunciados-títulos por texto; em seguida, foi feito um 

entrecruzamento desses títulos a fim de descobrir pontos que aproximassem ou divergissem 

em relação aos possíveis variados pontos de vista e, assim, foram-se agrupando aqueles que 

formavam, por assim dizer, um conjunto de enunciados cuja matéria sígnica assemelhava-se. 

Sendo assim, os resultados dos entrecruzamentos dos enunciados serão apresentados 

de acordo com as especificidades de cada um. Para começar, analisar-se-ão aqueles que 

apresentam posicionamentos discursivos explícitos contrários às formas dos relacionamentos 

afetivos nos dias de hoje. Os títulos de T1 “Irresponsabilidade aceita e aplaudida” e T14 “Seja 

fiel”, este em tom de ordem e aquele em tom de polêmica aberta, apontam críticas negativas 

ao ficar como um relacionamento passageiro, fugaz. 

No enunciado-título de T1, o autor do texto manifesta seu posicionamento contrário ao 

ficar, uma das formas de manifestação das relações afetivas da atualidade. Esse 

posicionamento apresenta-se na materialidade do discurso por meio de escolhas lexicais 

destacadas em negrito “Irresponsabilidade aceita e aplaudida”. Essas escolhas revelam um 

tom de censura social em relação ao primeiro termo e de ironia em relação ao segundo. 

Em outro enunciado-título, o de T10 “Relacionamento é coisa séria”, o produtor do 

texto revela um posicionamento explícito, totalmente valorado no título do texto, em um tom 

puramente enfático, com tomada de posição. Podemos perceber que o enunciado já é um 

vozear cultural, ou seja, um clichê muito utilizado como forma de censurar o relacionamento 

que foge aos padrões sociais. De fato, essa valoração parece apontar para uma tendência 

negativa ao ficar e positiva ao namorar.    

Já o enunciado-título de T14, mostra-se valorado axiologicamente pelo seu sujeito-

produtor. Isso se revela no uso do imperativo verbal que dialoga diretamente com seu 

interlocutor e o incita a uma tomada de posição que se coaduna com a sua.  

 É um enunciado recheado de sentidos e valores pela escolha lexical “fiel”, que traz 

em sua essência um ressoar de vozes advindas, possivelmente de esferas sociais mais 

conservadoras. Nesse entrecruzamento de T1, T10 e T14, percebe-se que os sujeitos 

produtores valoram negativamente o ficar e, positivamente, o namorar, com uma tomada de 

posição axiológica explícita em seus títulos, o que os aproxima nesta análise.   

Outros enunciados-títulos de textos que foram relacionados são aqueles que apontam 

para dúvidas, ou seja, enunciados que não revelam uma tomada de posição explícita, mas que 

são questionadores de modos de se relacionar, da busca de um lugar desses novos 

relacionamentos, enfim, como nos revela tanto Bauman (2009) – sobre essa fluidez, essa 
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inadequação de um lugar, de uma ordem – quanto Hall (1997), na busca desse sujeito por um 

lugar. 

O enunciado-título de T2 “Relacionamento a dois: o que fazer?” apresenta um 

questionamento sobre como se relacionar, evidenciando que não há dúvidas nem certezas 

sobre o modelo posto por parte do sujeito produtor, mas, possivelmente, sobre como escolher, 

como se portar, como ser aceito socialmente diante dessa escolha. É uma possível evidência 

da procura do sujeito contemporâneo pelo seu lugar nesses novos modos culturais de como se 

relacionar.  

Já para o enunciado-título de T4 “‘Ficar’ ou Namorar?”, observa-se que o produtor 

desse enunciado utilizou-se dos próprios verbos, objeto da questão do vestibular, para dar 

título ao seu texto. Isso parece sugerir que o próprio produtor busca com esse questionamento, 

típico dessa natureza, endossar a polêmica, e, ao mesmo tempo, buscar, por meio do seu 

interlocutor, uma voz que compartilhe com a sua o objeto dessa polêmica: o verbo ficar, 

essencialmente. 

Outro enunciado-título aparentemente semelhante ao anterior é “Ficar e/ou namorar?”, 

que constitui o título de T5. Nessa produção, o enunciado-título revela que o sujeito-produtor 

coloca possivelmente, por meio de um questionamento, sua própria dúvida em relação às 

formas de relacionamento postas como objeto de discussão, o que parece sugerir também uma 

possível adição e alternância nos relacionamentos com o uso das conjunções “e” e “ou”. 

Em “Relacionamento: coisa séria ou passageira?”, o enunciado-título de T6, há um 

questionamento valorado em relação aos verbos namorar e ficar, respectivamente, “coisa 

séria” e “passageira”, ou seja, uma valoração positiva à forma aceita socialmente – o namorar 

– e negativa ao novo modelo que se apresenta: o ficar. Esse é um traço revelador de como o 

novo causa estranheza e procura buscar seu nicho em uma sociedade liquefeita ávida de 

sentidos, de novos modos de relacionamentos, afetados pelo mundo da vida e pelo mundo da 

cultura. Essa ordem é refratada pelas vozes sociais diversas advindas das mais diversas 

esferas que modulam o discurso (re)produzido culturalmente. 

No enunciado-título “Quantidade ou qualidade?” do T7, já se percebe uma oposição e, 

ao mesmo tempo, um questionamento. Essa oposição parece reveladora de vozes conhecidas 

no meio social que procuram questionar posturas socialmente corretas – como, por exemplo, a 

qualidade em face à quantidade de parceiro(a)(s) que podem surgir em uma relação afetiva 

descompromissada e marcada pela alternância de parceiros, evento típico do ficar, segundo o 

dicionário Aurélio (2012). 
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Neste enunciado-título “O fim do amor?” de T13, ao mesmo tempo em que é 

questionador, parece deslocar o foco dos verbos ficar e namorar enquanto modalidade de 

relações afetivas para algo possivelmente mais abrangente, para o sujeito-produtor: o amor. 

Isso parece evidenciar um questionamento mais profundo e que está na ordem do dia nas 

relações afetivas contemporâneas: a liquidez do amor, ou seja, uma nova ordem de sentidos 

desse sentimento tão abstrato quanto seus significados.  

Já em T16, há um enunciado-título bastante questionador: “Por que ficar?”, que lança 

a polêmica à apreciação do outro, conforme sugere o uso da interrogativa e, ao mesmo tempo, 

também parece sugerir uma descrição dessa possibilidade do ficar. É um discurso carregado 

de sentidos que vão desde incertezas até possíveis descrições valoradas. 

Para concluir essa sequência de títulos questionadores, há o enunciado-título de T19: 

“Ficar ou não ficar, eis a questão!”, cujo título consiste em um enunciado questionador que 

coloca no foco da discussão não a diferença entre ficar e namorar enquanto relação afetiva, 

mas a possibilidade do ficar ou não. Sendo assim, infere-se que o sujeito-produtor não 

questiona o namorar, essencialmente, mas o ficar como uma forma de relação afetiva 

discutível na sociedade de hoje. 

No corpus, também foram encontrados enunciados-títulos constituintes de quatro 

textos, reveladores de traços que apontam para mudanças nas relações afetivas. Esses 

enunciados-títulos são construídos por meio de oposições entre passado e presente, 

essencialmente, o que parece referendar uma mudança na ordem das relações afetivas ao 

longo do tempo e, por que não dizer, o vozear de uma cultura que refrata as mudanças 

subjetivas dessa mesma cultura. 

No enunciado-título de T8 “Relacionamentos nos dias de hoje”, por exemplo, revela-

se um tom mais descritivo-científico, o que sugere que o produtor sinaliza para uma análise 

mais descritiva dos relacionamentos afetivos na contemporaneidade, possivelmente ligada à 

prática do ficar. Essa descrição parece revelar as mudanças que possivelmente levaram a essa 

nova prática e deixa claramente explícito que ela é da ordem do hoje, ou seja, conforme 

apontam os estudos de Bauman (2001) e Hall (2007), respectivamente, seria o reflexo de uma 

sociedade liquefeita e de um sujeito multifacetado, fragmentado essencialmente. 

Nessa mesma perspectiva, o enunciado-título de T9 “O ficar de hoje em relação ao 

cotidiano de ontem” também aponta para mudanças, entretanto foca na diferença entre dois 

modos de relação: o ficar e o casar. Este último, tratado como uma metáfora do “cotidiano de 

ontem”. Isso mostra que o produtor separa em dois momentos as nuanças das relações 
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afetivas: o ontem e o hoje e a relação de oposição entre ambas, um traço característico do 

modo de avaliar mudanças pelos sujeitos envolvidos nesse processo.  

Outro enunciado-título muito curioso é o de T11 “A nova ordem nos 

relacionamentos”. Nesse título, temos um enunciado instigante porque tem em sua construção 

sígnica uma voz que declara um fato, sem questioná-lo, nem pô-lo em dúvida, mas alerta para 

um novo modelo, que podemos inferir tratar-se do ficar. A própria escolha lexical “ordem” 

parece deixar claro de que se trata de algo puramente concreto, que veio para ocupar um lugar 

nessa nova postura dos relacionamentos afetivos. 

Por fim, nessa sequência de enunciados, selecionamos o enunciado-título “A 

juventude e seu comportamento amoroso”, cujas escolhas lexicais que o compõem apontam 

exclusivamente para as relações afetivas juvenis, o que nos parece revelar que o ficar e o 

namorar são típicos dessa faixa etária. Em um tom mais descritivo, o produtor parece querer 

esmiuçar as formas de comportamento que cercam esse universo e as mudanças pelas quais 

passam aqueles pertencentes a esse universo jovem. 

Outros dois enunciados-título apresentam uma espécie de processo, sequência 

hierárquica, a qual parece ser tendência nos relacionamentos afetivos contemporâneos, como 

pode ser visto a seguir em T3 “Evolução do relacionamento” e T15 “Ficar, namorar, casar...”, 

ambos reveladores de uma tendência sociocultural desses novos modos de vida. 

Primeiramente, no que diz respeito ao enunciado-título de T3 “Evolução do 

relacionamento”, é curioso como se apresenta revelador de uma nova ordem cultural, um 

novo modelo de se relacionar, considerado pelo seu autor como “evolução”, o que faz 

perceber certa carga sígnica, extremamente valorativa quanto ao processo do relacionar-se, 

não estando ainda em pauta as possíveis consequências sociais dessa nova postura. 

Já para o outro enunciado-título dessa mesma sequência, T15, “Ficar, namorar, 

casar...”, parece enunciar uma possível sequência, uma espécie de hierarquia social das 

relações afetivas. O uso dos verbos ficar e namorar antecede o casar, que possivelmente é 

colocado aqui como a última etapa das relações afetivas. Além disso, o uso das reticências 

parece sugerir uma nova etapa de relacionamentos ou, ainda, que a modalidade casar é para 

sempre, um vozear cultural. 

Por último, há o T17, “Papo cabeça”, cujo enunciado-título traz em seu bojo sentidos 

que dão o tom de um discurso carregado de valores sociais contemporâneos. O uso da gíria 

“papo cabeça” chama a atenção para a possibilidade de uma discussão que gira em torno do 
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universo jovem, ou seja, um eco das vozes juvenis que parece valorar positivamente novos 

modelos de relacionamentos.  

  

 

3.3 OS SENTIDOS E VALORES DOS ENUNCIADOS-TEXTOS 

  

 

 Depois de serem vistos os enunciados-títulos dos textos que compõem nosso corpus 

de análise, o próximo passo é a análise dos enunciados-textos, a fim de identificarmos os 

sentidos e valores presentes em relação aos verbos ficar e namorar. Para tanto, após uma 

análise preliminar mais descritiva, serão apresentados como esses textos relacionam-se, 

aproximando-se ou divergindo em relação ao tema tratado nesta pesquisa. Assim, o 

tratamento dado aos enunciados-textos será semelhante ao formato das análises dos 

enunciados-títulos, de acordo com o posicionamento valorativo do sujeito-produtor, 

elencando os textos conforme a semelhança discursiva. 

 Para começar, foram selecionados três textos a fim de serem analisados à luz dos 

postulados teóricos do Círculo de Bakhtin, apoiados nas noções dos processos de significação 

e valoração da palavra enquanto signo ideológico por natureza. Por essa razão, os fragmentos 

dos textos estão dispostos a seguir no intuito de proceder com a análise: 

 

T1: Irresponsabilidade aceita e aplaudida 

 

       No mundo moderno, os verdadeiros valores estão diluindo-se. 

       Os relacionamentos que visam seriedade, inclusive o namoro, significam hoje, 

palco de caretice. A moda agora é o “ficar”. 

        No agitado e difícil dia-a-dia de cada um, é importante ter ao seu lado um 

companheiro, seja por um acolhimento ou mesmo o simples agradar á pessoa 

amada. Porém, a juventude aplaude o sexo inconseqüente, já que conheceu o 

“ficante”, nem mesmo sabe o nome, em uma determinada festa, não levando em 

consideração os riscos futuros, seja uma doença transmissível ou uma gravidez, 

resultando num filho bastardo. 

        O problema é que as emissoras de televisão valorizam prazeres inadequados, 

em uma mistura de curtição e traição, trazendo como argumentos o desfrutar da vida 

efêmera. 

        Ser contra as relações temporárias de curtição é opor-se a 

irresponsabilidade e aos conseqüentes problemas financeiros, amorosos e até 

mesmo sociais que poderão aparecer. É pensar no futuro, não só de um indivíduo, 

mas de uma nação. 

 

 Nesse enunciado-texto, o autor manifesta seu posicionamento valorativo ao ficar, uma 

das formas de manifestação das relações afetivas contemporâneas. Esse posicionamento 

apresenta-se na materialidade do discurso, por meio de diversas escolhas lexicais, cuja 
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valoração positiva é dada ao verbo namorar, a saber: “verdadeiro”, “seriedade” e em 

expressões como “é importante ter ao seu lado”. Já o ficar é valorado negativamente, cujos 

sentidos são os de “moda”, “sexo inconsequente”, “ficante”, “bastardo”, “problema”, 

“prazeres inadequados”, “relações temporárias de curtição” e “irresponsabilidade”. 

Discute, ainda, sobre valores já na primeira linha do texto e com tomada de posição, 

supostamente baseada em uma visão cultural de relacionamentos ditos sérios, refletindo sobre 

as relações afetivas na contemporaneidade, assumindo, assim, um posicionamento explícito 

de oposição às relações afetivas de natureza temporárias e de curtição, consideradas como 

irresponsáveis. Nesse caso, as vozes da medicina e da saúde ganham força e mostram-se 

como determinantes das consequências advindas dessa escolha pelo ficar. 

Há também os enunciados-textos que fazem referência ao papel da mídia, que o 

produtor trata como relevante na tomada de posição daqueles que são influenciados pelo 

poder da difusão de determinados valores considerados como inadequados e que são por ela 

justificados como “[...] desfrutar da vida efêmera”. Observa-se que há uma relação valorativa 

negativa em relação à escolha lexical da palavra “efêmera” com o ficar. 

O produtor ainda sinaliza, no último período do texto, sobre responsabilidades e 

irresponsabilidades sociais e posiciona-se valorativamente sobre o tema. Evidencia, enfim, 

que o discurso de base concorda não somente com uma voz social crítica aos  meios de 

comunicação, mas também com os valores por eles divulgados, particularmente responsáveis 

pela circulação e pela difusão desses novos valores, principalmente sobre modismo em 

relacionamentos afetivos, conforme aponta a escolha lexical “moda”, anteriormente citada.  

Em acordo com o enunciado-texto T1, o enunciado-texto T2 apresenta, em geral, um 

mesmo ponto de vista que o anterior, contudo os argumentos utilizados são diferentes, pois 

apresenta um teor menos categórico, como pode ser visto nos trechos a seguir:  

 

T2: Relacionamento a dois: o que fazer? 

 

 “Hoje em dia, os relacionamentos já não apresentam mais a mesma 

seriedade que nos tempos de nossos pais e de nossos avós apresentavam. 

Atualmente, as pessoas estão deixando de namorar para simplesmente “ficar” com 

outras pessoas, que consiste em passar uma noite com uma pessoa ou 

simplesmente beijá-la e a relação tem fim naquele exato momento, sem 

compromisso nenhum...” 

 “Além do mais, possuiria total liberdade para sair para onde quiser e 

com quem quiser, sem se preocupar em dar satisfações a ninguém. Pode 

aproveitar melhor a noite e só assim não corre o risco de estar traindo um 

compromisso sério. estando depois, sujeito a arrependimentos e frustrações.” 
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Nesse texto, a seleção lexical em “[...] já não apresentam mais a mesma seriedade [...]” 

revela uma valoração negativa e não categórica na relação de sentidos criada nesse enunciado 

que parece dar o tom do tema do texto. Desse modo, o autor discute sobre as formas de 

relacionamento dos “[...] tempos de nossos pais e de nossos avós [...]” em contrapartida aos 

atuais, sinalizando o namorar como forma de relacionamento para aqueles e o ficar para 

estes, deixando claro que o que os diferencia é a seriedade como são tratados pelos sujeitos 

envolvidos na relação.  

Isso deixa soar um eco de vozes culturais das gerações passadas sobre como a 

sociedade vislumbrava o relacionamento afetivo. Discute, ainda, questões que estão em pauta 

nos relacionamentos afetivos, como a possibilidade da traição, a qual estaria ligada ao ficar, 

ou seja, uma forma valorativa negativa e, terminantemente negada ao namorar, considerado 

“compromisso amoroso”, portanto, uma valoração positiva.  

Além disso, os sentidos atribuídos ao verbo ficar apontam para uma forma de se estar 

descomprometido com as regras sociais do relacionamento dito sério que “[...] consiste em 

passar a noite com determinada pessoa ou simplesmente beijá-la [...]”, “[...] A relação tem fim 

naquele exato momento, sem compromisso nenhum”, “Possuiria total liberdade para sair para 

onde quiser e com quem quiser sem dar explicações [...]” e, ainda “Pode aproveitar melhor a 

noite”.  

Percebe-se, assim, um discurso atravessado por valores socioculturais, validado, 

principalmente, pelos modelos atuais de relacionamentos em que prevalece a individualização 

do sujeito e, nesse contexto, sua fragmentação e fluidez características dessa nova ordem.  

Concordando com o discurso do enunciado-texto T2, os fragmentos retirados do 

enunciado-texto T3, a seguir, corroboram com a ideia discursiva de que os relacionamentos 

são da ordem do hoje e validados ou valorados axiologicamente como negativos e positivos 

respectivamente, o ficar e o namorar, conforme será visto na análise: 

  
T3 Evolução do relacionamento 

 

     “um novo estilo de relacionamento o...se opós ao “casar” ( por motivos 

óbvios). 

 - o ficar permite bigamia e são relacionamentos passageiros. 

 - o casar prega fidelidade... foi uma evolução do relacionamento...religião, 

custume...um futuro seguro...algo vago e passageiro..problema vulgarização 

tanto do sexo quanto do relacionamento...” 

 

O produtor do enunciado-texto T3 discute, com certa valoração irônica, o casamento, 

instituição culturalmente considerada sólida, em oposição ao ficar, considerado pelo autor do 
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enunciado-texto como “[...] um novo estilo de relacionamento [...]”. Coloca, por sua vez, em 

pauta considerações relevantes para esse modo de se relacionar em oposição ao estilo da 

tradição: o casar, conforme destacado no trecho em análise. Isso faz eco nas vozes 

socioculturais dos costumes de épocas passadas, como sistema patriarcal, questões ligadas à 

esfera religiosa que contribuíam significativamente para tornar o casamento útil à sociedade.  

É um discurso carregado de valores vigentes à época tratada, colocados em xeque nos 

dias de hoje, quando afirma que o ficar “[...] permite bigamia [...]”, “[...] são relacionamentos 

passageiros”, “[...] algo vago e passageiro [...]”, “[...] vulgarização tanto do sexo quanto do 

relacionamento”, o que ratifica o amor líquido baumaniano, no que diz respeito aos 

“relacionamentos de bolso” e aos ditos “em rede”, dos quais se lançam mão a qualquer 

momento, conforme o interesse do sujeito.  

Apesar de o autor do texto fazer tais considerações valoradas negativamente ao ficar, 

também coloca que isso se deu em um processo de evolução do relacionamento ao longo do 

tempo e na mudança do modo de pensar do sujeito, o que ratifica que os sólidos se 

liquefizeram em um processo lento e contínuo, mas o discurso do produtor do texto parece 

ainda estar solidificado quanto às aceitações desse novo cenário que se revela nos dias de 

hoje.  

 
T4 “Ficar” ou Namorar? 

 

            ...pode acarretar problemas do tipo sexual como as doenças que poderam 

apresentar um relacionamento sem compromisso e também uma gravidez 

indesejada...o namorar é a opção mais coerente em um relacionamento entre 

dois, pela certa segurança...  

 

Nesse fragmento, há uma grande ênfase no discurso revelador de uma dualidade 

marcada entre o namorar e o ficar, como se pode perceber quando o autor dá ao primeiro 

termo valores socialmente aceitos, permitidos e valorizados como “[...] a opção mais coerente 

em um relacionamento entre dois, pela certa segurança [...]”. Já ao ficar, são atribuídos 

valores de sentidos socialmente negativos como “[...] relação sem compromisso que não dar a 

segurança desejada [...]”, “[...] pode acarretar problemas do tipo sexual, [...] uma gravidez 

indesejada [...]”.  

Fica claro, no fragmento do enunciado-texto, que os valores atribuídos ao verbo ficar 

não são, ao todo, típicos apenas do ficar, porque gravidez indesejada e problemas sexuais 

podem ocorrer também no namorar. Isso nos permite inferir que os já-ditos são extremamente 

fortes e determinantes na elaboração do discurso do texto e permeiam não somente a opinião 
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do seu produtor, esboçada de forma mais contundente nos parênteses, mas revela um discurso 

social crítico que nasce e renasce e toma força nas palavras do outro.  

 

T5 Ficar e/ou namorar? 

 

  Hoje em dia, esses temas têm sido abordados cada vez com mais freqüência. 

Programas de televisão, rádio, artigos de jornais...tudo fala sobre o “ficar” e o 

namorar. 

 “Ficar” é uma prática cada vez mais comum entre os jovens, o que está 

desvalorizando cada vez mais a figura feminina...recomendo o velho e bom 

namoro. Aquele em que há confiança mútua, fidelidade e acima de tudo amor.

 Quando se está “ficando” não se assume nenhum compromisso sério. É só 

curtição, segundo os jovens. ( Trato tanto dos jovens por ser observado esse 

problema com mais freqüência). Isso acaba degradando os valores e o ser humano 

perde, assim a sua essência. 

 

Nesse contexto, o fragmento do enunciado-texto T5 dá ênfase à disseminação do tema 

tratado à exaustão nos meios de comunicação de massa, revelando o poder e o papel da mídia 

na veiculação desses novos valores e comportamentos sociais, vozeando que essa é uma 

questão polêmica e central nos relacionamentos contemporâneos. 

 O autor polemiza sobre questões de comportamento entre sexos opostos quanto ao 

ficar quando diz que essa prática “[...] está cada vez mais desvalorizando a figura feminina” e 

traz à tona uma polêmica explícita sobre o comportamento machista em que sinaliza que tal 

tendência responde a uma voz cultural passada de pai para filho.  

Pautado nesses argumentos, o produtor sinaliza positivamente para o namorar como 

um relacionamento convencionalizado socialmente, que responde a vozes outras no momento 

em que o valora positivamente, cujas escolhas lexicais se apresentam como “[...] velho e bom 

[...]”, em que “[...] há confiança mútua, fidelidade e acima de tudo amor”. Essas escolhas 

caracterizam e fomentam o namorar com sentidos e valores de relação estável, aceita 

socialmente e capaz de negar aquilo a que se opõe: o ficar. Este, por sua vez, é visto como 

uma prática juvenil, portanto, passível de descrédito, conforme mostram as passagens em que 

dão significados ao ficar “[...] não se assume nenhum compromisso sério [...]”, “É só 

curtição”.  

Por outro lado, também considera que essa forma de relação pode ser determinante 

para se decidir namorar ou não, considerando este um aspecto positivo. É fato que há um 

discurso concordante com os valores sociais que engessa a valoração positiva desse novo 

modo de relação.  
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T6 Relacionamento: coisa séria ou passageira? 

 

      O que será que se passa na cabeça de um adolescente nos tempos atuais 

Sinceramente? É, estamos passando por mudanças em tudo, até mesmo na 

maneira de nos relacionar com as pessoas...tendo em vista que a moral religiosa e 

costumeira de alguns anos atrás, vem sendo esquecida pelos pais atualmente. 

      Hoje em dia a moda é ficar. Uma maneira de se relacionar com alguém e, ao 

mesmo tempo, não estar comprometido com ninguém. 

      Eu considero uma forma de relacionamento atrativa. Pois, em um mundo 

repleto de mudanças, mudar de parceiro uma vez ou outra não seria tão mal assim. 

 

Em relação ao fragmento do enunciado-texto T6, há um questionamento, logo nas 

primeiras linhas, a respeito do que pensam adolescentes nos dias de hoje, inferindo-se, assim, 

que o produtor valora negativamente determinada postura adotada por eles e, ao mesmo 

tempo, busca uma voz concordante, em seu possível interlocutor.  

Discute, ainda, a maneira como eram os relacionamentos em outros tempos, dando um 

valor positivo àquelas posturas em que as relações eram concebidas socialmente como 

corretas, caso acontecessem na presença de outrem, principalmente perante os pais, sem 

maiores intimidades, o que revela a tomada do discurso atravessado por valores culturais. 

 Questiona também as mudanças, de um modo geral, pelas quais os sujeitos vêm 

passando e da dificuldade de relacionamentos em qualquer esfera social e atribui essas 

mudanças à falta da “[...] moral religiosa e costumeira de alguns anos atrás [...]”, esquecida 

pelos pais nos dias de hoje, ou seja, os valores solidificados do passado diluíram-se com o 

passar dos tempos e encontram-se fragmentados sem encontrar eco na contemporaneidade 

diante dessas novas formas de relacionar-se, como por exemplo, o ficar que, para o produtor, 

está amparado nessa nova ordem mundial, considerando “[...] uma maneira de se relacionar 

com alguém e, ao mesmo tempo, não estar comprometido com ninguém [...]” e “uma forma 

de relacionamento atrativa [...]”.  

 
T7 Quantidade ou qualidade? 

  

    “[...] trocam de casal é o que se chama de “ficar”, significa um curto 

intervalo de tempo... que duas pessoas se relacionam, geralmente só ocorre em 

pessoas mais novas... atitude é muito recriminada pelas pessoas mais velhas 

que dizem ser uma atitude muito vulgar...apartir de um namoro pode levar até 

um casamento. A sociedade não recrimina como o “ficar”. 

     Então tem que haver uma dosagem no sentido de namorar ou “ficar” pois uma 

pessoa necessita de alguém para trocar confidencias, não é só curtição a vida tem 

que ter a consiência que só ficar degrada a pessoa, o indivíduo meio que se isola. 

 

 

O fragmento do enunciado-texto T7 começa traçando um perfil do comportamento do 

jovem nos dias de hoje, no que diz respeito a relacionamentos. Esses relacionamentos fugazes 
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são considerados pelo produtor como o ficar e que reforça a ideia negativa atribuída a essa 

prática pelas pessoas ditas “mais velhas” como “[...] troca de casal [...]”, “[...] curto intervalo 

de tempo que duas pessoas se relacionam [...]”, “[...] geralmente só ocorre em pessoas mais 

novas”, ou seja, o discurso repetido e costurado socialmente e culturalmente, que é repassado 

e aceito como valores sociais éticos, portanto, difíceis de serem diluídos, atribuídos como 

negativos, principalmente pelos mais jovens.  

Já o namorar é colocado no discurso como a forma aceita pela sociedade e 

considerado positivo para aqueles que pretendem se relacionar seriamente e com vistas a um 

casamento em que há envolvimento sentimental, como expõe nos trechos: “[...] algo mais 

sério [...]”, “[...] pode levar a um casamento [...]”, “A sociedade não recrimina como o 

‘ficar’”. Evidencia, ainda, o processo de individualização ou isolamento pelo qual pode passar 

o sujeito envolvido na prática do ficar pelo fato de que não há diálogo confidente entre os 

pares. Essa prática discursiva materializa-se no processo de tribalização e formação de guetos, 

marginalizada socialmente. 

 
T8 Relacionamentos nos dias de hoje 

 

         “[...] o termo “ficar” é muito comum, pois é um relacionamento provisório 

que dura no máximo uma noite, sem responsabilidades e preocupações. Para os 

adolecentes é muito atraente esse tipo de compromisso... namoro com o objetivo 

de uma compania fixa, ter uma pessoa para dividir momentos agradáveis e 

difíceis. 

         A maturidade não é uma coisa tão fácil de se alcansar... um relacionamento a 

dois o importante é respeitar o seu passeiro procurando ser fiel e atencioso ao 

compromisso...” 

 

No fragmento do enunciado-texto T8, o produtor discute sobre a liberação dos 

costumes na atualidade para justificar o ficar como sendo “comum” entre os jovens. Nesse 

sentido, relações efêmeras, a possível falta de responsabilidade e preocupações são postos 

como pontos caracterizadores do sujeito contemporâneo, fragmentado, envolvido nas relações 

denominadas de ficar.   

A discussão gira em torno da antagonia entre os binômios: 

responsabilidades/irresponsabilidades, maturidade/imaturidade, fidelidade/infidelidade, numa 

polêmica explícita ou implicitamente colocada como traços constituidores do comportamento 

juvenil que, segundo o texto, é o personagem central desse modo de relacionar-se. 

 Em contrapartida, revela outra parcela dos jovens que valoram positivamente o 

namorar, com vistas a manter relações afetivas mais estáveis. Coloca, ainda, a “maturidade” 

como um traço distintivo entre o ficar e o namorar, atribuindo a isso a dificuldade que o 



61 

 

jovem tem em alcançar essa postura e finaliza alegando que o mais importante para este ou 

aquele comportamento afetivo é o respeito, ou seja, uma tomada de posição axiológica do 

sujeito-produtor desse enunciado-texto. 

 

T9 O ficar de hoje em relação ao cotidiano de ontem 

 

          “[...] era a forma cotidiana de relacionamento... comportamento 

contrário, é normal encontrar-mos relacionamentos relâmpago, os quais, muitas 

das vezes ocorrem em festas, e que geralmente não chegam ao término. 

           Se no namoro desfrutamos de uma relação confortável, e no ficar onde 

temos o luxo de fugir das responsabilidades, podendo colher novos horizontes, 

sem cair no cotidiano. 

           Talvez sejam esses os motivos pelos quais cada vez mais o número de 

adepto ao novo modo de relacionamento tenham aumentado.  

 

O discurso do fragmento desse enunciado-texto T9 dá-se em torno da mudança de 

costumes nos dias atuais em relação às formas convencionais de relações afetivas, colocadas 

como sendo o namoro e o casamento, cujo enunciado-texto revela o seguinte sentido: “[...] era 

a forma cotidiana de relacionamento [...]”. A essa nova forma de relacionar-se, o autor do 

texto nomeia de ficar e atribui o sentido de um “[...] comportamento contrário [...]”, 

possivelmente fazendo oposição aos ditos pelo próprio autor como sendo cotidianos.  

Não se percebe, portanto, uma reflexão sobre essa prática, mas uma negação diante do 

novo, ou seja, parece não se ter uma aceitação para aquilo que não se insere no meio 

histórico-cultural no qual estão fomentados os valores cultivados historicamente pela 

sociedade. 

 É fato que o discurso apresentado no fragmento do enunciado-texto também considera 

que a forma de se relacionar denominada de ficar parece, de certa forma, compor uma 

verdadeira simbiose com o universo juvenil ávido por “[...] fugir das responsabilidades [...]”, 

“colher novos horizontes sem cair no cotidiano [...]”, e “[...] relacionamentos relâmpagos [...]” 

que “ocorrem em festas e geralmente não chegam ao término [...]”. Esses fragmentos dos 

enunciados-textos, em toda sua gama, constroem a carga discursivo-valorativa de uma certa 

efemeridade que parece ser o traço norteador dessa nova prática, reveladora de um sujeito em 

conflito com uma voz que justifica sua condição juvenil em distinção com outras que ditam o 

comportamento social aceito e aferido.  

 
T10 Relacionamento é coisa séria 

 

            “Nos dias de hoje, dia da pós-modernidade, as pessoas tendem cada vez 

mais a buscar relacionamentos superficiais...“ficar”, só dura uma noite, é uma 

forma de relacionamento pobre, sem essência nem substancia...além de só 

terem um prazer momentâneo e sem qualidade. Já o namoro, é muito mais 
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vantajoso pois além de ser uma forma de relacionamento duradouro, tem de 

fato qualidade. O casal se conhece melhor... é um relacionamento que 

verdadeiramente vale apena. 

            

Nesse outro fragmento do enunciado-texto T10, o autor expõe uma tendência que 

considera ser de um novo momento, de uma nova postura social em que revela a busca das 

pessoas por relacionamentos “superficiais” e sem compromisso mais sério, conforme 

apontado em outros textos analisados, os chamados relacionamentos “de bolso” ou “em rede”.  

Observa-se, nessa fala, um olhar crítico sobre posturas novas adotadas pelos sujeitos 

em suas relações afetivas contemporâneas em que prevalecem a individualização e a 

fragmentação dessas relações. Isso acontece porque, segundo o texto, os envolvidos no ficar 

não consideram a relação verdadeira. Além disso, atribui significados negativos ao verbo ficar 

que corroboram seu discurso como “[...] só dura uma noite [...]”, “[...] é uma forma de 

relacionamento pobre, sem essência, nem substância [...]”.  

Considera-se que esse tipo de relação não se constitui enquanto tal porque nem os 

nomes dos sujeitos são, muitas vezes, conhecidos, podendo-se inferir, assim, que isso não faz 

parte do namorar, a forma valorada no discurso positivamente, em que significados vários 

ratificam esse juízo de valor: “[...] é muito mais vantajoso [...]”, “[...] forma de 

relacionamento duradouro [...]”, “[...] tem de fato qualidade [...]”, “[...] o casal se conhece 

melhor [...]”, “[...] oportunidade de viverem juntos vários momentos inesquecíveis [...]”.  

 
T11 A nova ordem nos relacionamentos 

 

 “Em relacionamentos hoje em dia, sou a favor do ficar e um método muito 

emteresante... Na verdade eu penso que e um tipo de seleção “natural” que eles 

dezemvolveram... a confirmação do ficar sem dúvidas nenhuma a nova ordem nos 

relacionamentos... é sim a maneira mais correta e evoluida de se relacionarem. 

 

 O sujeito-produtor, nesse fragmento do enunciado-texto T11, tem um discurso cujo 

posicionamento é enfático em relação ao verbo ficar, valorizado positivamente e, para tanto, 

utiliza-se de argumentos que parecem convincentes a fim de defender o seu ponto de vista. 

Trata essa modalidade de “método”, o que parece dar um tom mais cientificista. 

 Diferentemente do que se infere no título do texto, essa chamada “nova ordem” vai 

dando, ao longo do texto, contornos outros de relacionamento por etapas, como ele mesmo 

expõe, quando a compara a “um tipo de seleção ‘natural’”, ou seja, a um processo que parece 

ir do mais simples, no caso do ficar, ao mais complexo, ao namorar.  

 É fato que o produtor não valora negativamente nenhum dos verbos ou nenhuma das 

posturas que possam ser adotadas pelos jovens, apenas considera que um relacionamento 
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antecede o outro e, nesse cenário, não há nenhum tipo de degradação social, mas “[...] uma 

maneira mais correta e evoluida de se relacionarem”. 

 Esse pensar aponta para a aceitação do novo, de uma nova ordem de relacionamentos 

marcados pela subjetividade do homem contemporâneo em que prevalece, principalmente, no 

universo juvenil, a necessidade de se acomodar às novas relações afetivas como norteadoras 

de futuras posturas sociais. 

  
T12 A juventude e seu comportamento amoroso 

 

 “...não é muito aceito pelos educadores experientes...não pensam no 

futuro...já estará discriminado pela sociedade, isso acontece muito com os 

garotos, quando são chamados de “galinha” e terão que enfrentar um preconceito. 

  

No discurso do produtor do fragmento do enunciado-texto T12, o verbo ficar recebe 

uma carga valorada negativamente, a saber: “[...] não é muito aceito pelos educadores 

experientes”, como também os adolescentes adeptos dessa prática “[...] não pensam no futuro 

[...]”, “[...] já estará discriminado pela sociedade [...]”, “[...] são chamados de ‘galinha’[...]”. 

Percebe-se, assim, que o sujeito-produtor não avalia valorativamente somente os verbos ficar 

e namorar, mas também os desdobramentos valorados positiva ou negativamente a partir da 

prática adotada nas relações afetivas contemporâneas. 

É fato que o discurso adotado pelo sujeito-produtor sugere uma interface entre a esfera 

familiar tradicional e o relacionamento amoroso valorado positivamente por ele, ou seja, 

adota uma voz vinda de diversas esferas que repetem o discurso socialmente validado e aceito 

como correto pela sociedade de cuja época ou período ele se diz saudoso. 

Outra nuança que sustenta o discurso do texto é que o sujeito-produtor concorda com 

uma voz vinda dos “educadores”, cuja relevância é primordial para sustentar sua fala. 

Possivelmente, há uma concordância com essa voz, mas ao mesmo tempo que ele comunga 

com essa voz, ele a utiliza como ferramenta de valoração para ratificar sua própria voz, sua 

posição axiológica. 

 
T13 O fim do amor? 

 

 [...] nesses novos tempos o amor é difícil de ser 

encontrado...prazer...momentâneo...é o prazer da carne, mais conveniente e 

mais “lucrativo” pois uma só pessoa fica com muitas outras. O “ficar” é bom pois 

você ganha experiência e conhece várias pessoas diferentes... se “ficar” é bom, 

“namoro” é melhor ainda... namorar também têm as suas vantagens.” 

  

 O discurso de T13 continua com um teor questionador e, ao mesmo tempo, valorado 

negativamente em relação ao que o sujeito-produtor nomeia de “prazer momentâneo”, uma 



64 

 

clara alusão ao verbo ficar, que é desenhado em um cenário contemporâneo, em que as 

relações parecem ser outras em relação ao passado, como enfatiza em “nesses novos tempos o 

amor é difícil de ser encontrado”. 

 O tom valorativo atribuído ao verbo ficar parece revelar uma linha tênue entre o 

negativo e o positivo no que diz respeito aos sentidos que lhes são atribuídos. Se por um lado 

o verbo ganha sentidos pejorativos como “[...] é o prazer da carne [...]” e “[...] uma só pessoa 

fica com muitas [...]”, por outro, é valorado positivamente com em “[...] é bom pois você 

ganha experiência e conhece várias pessoas diferentes [...]”. 

 Essa postura revela uma dualidade própria do sujeito contemporâneo, marcado pela 

busca do seu lugar nessa nova ordem mundial, nesse cenário líquido e, portanto, em busca de 

uma forma. Isso se revela no próprio discurso quando o sujeito-produtor utiliza-se de 

determinas escolhas lexicais que validam sua posição axiológica em relação ao tema tratado: 

“[...] se ‘ficar’ é bom, ‘namoro’ é melhor ainda [...]” e “[...] namorar também têm as suas 

vantagens”. 

 Por conseguinte, observa-se, em T13, que os usos dos termos sublinhados são 

determinantes para estabelecer a relação de sentidos dos enunciados e, assim, perceber que os 

sentidos e valores atribuídos aos verbos ficar e namorar dialogam com os já-ditos e os ainda 

não ditos.    

  
T14 Seja fiel! 

 

“[...] “uma noite e nada mais”... passe reto. Vá ler gibi, passear na praia! 

Qual a graça de ficar com uma pessoa desconhecida, só por um dia, ou uma 

noite? É como uma masturbação, que você faz e pronto, esquece”. 
 

 O fragmento do enunciado-texto T14 traz um discurso curioso e não menos jocoso, 

como em “passe reto”, “Vá ler gibi” e “passear na praia”, no qual o sujeito-produtor mantém 

um diálogo constante com seu interlocutor e abusa do recurso da ironia para desenvolver seu 

posicionamento axiológico, extremamente categórico do tipo de relação afetiva que coloca em 

discussão o ficar, cujos sentidos e valores são negativados. 

 Infere-se, nesse fragmento do enunciado-texto T14, que o seu produtor faz uma alusão 

valorada negativamente ao verbo ficar como sendo “[...] uma masturbação, que você faz e 

pronto, esquece”. É um discurso completamente focado na opinião do sujeito-produtor, cuja 

defesa do ponto de vista coloca-se e é ratificado do início ao fim, com tomada de posição e 

referendado na troca do diálogo constante com seu interlocutor, o que lembra a essência da 
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dialogia bakhtiniana, a qual entende que sujeito permite constituir-se enquanto tal pelo outro e 

com o outro.    

   

T15 Ficar, namorar, casar... 

 

 “[...] uma passagem na vida de muitos jovens 

contemporâneos...experiências que evidenciam a futura escolha de um 

parceiro definitivo...Quando se compra algum produto em uma loja muitas vezes 

ele não é testado e, ao chegar-se em casa é que se percebe algum defeito de 

fabricação e logo procura-se a garantia. Já que não temos essa “garantia” com 

nossos parceiros por que não experimentá-los antes de fazer uma escolha 

definitiva. 

  

 O fragmento do enunciado-texto T15 discute o comportamento juvenil 

contemporâneo, colocando em xeque duas realidades distintas: pais e filhos, passado e 

presente, respectivamente. Assim, abre uma polêmica explícita sobre como a cultura altera os 

modos de vida dos sujeitos e como estes, por sua vez, alteram os modos de vida na 

convivência com o outro. 

 Relaciona o ficar como sendo “[...] uma passagem na vida de muitos jovens 

contemporâneos”.  Isso leva a crer que, de acordo com o sujeito-produtor do enunciado, esse 

comportamento já faz parte da vida do adolescente e considera ser importante tal postura 

juvenil, pois “[...] evidenciam a futura escolha de um parceiro definitivo”, ou seja, parece 

atestar um discurso social hierárquico de determinada conduta afetiva. 

 É fato que o discurso não valora negativamente nenhuma das práticas de 

relacionamentos citadas ao longo do texto, muito pelo contrário, valora positivamente a 

hierarquia delas e ainda compara a atitude do ficar a um produto que se compra e que se não 

se testa não se pode saber se funciona bem, o que se percebe tratar do individualismo do 

sujeito contemporâneo.    

 
T16 Por que ficar? 

 

 “A união do moderno e polêmico “ficar” com o tradicional namoro pode 

servir de base para longos e bem sucedidos relacionamentos. Nos prova a História, 

que os casamentos mal planejados ou até mesmo forçados de nossos ancestrais 

tinham grandes possiblidades de terminar em separação... 

 ...O “ficar” permite que ambas as pessoas conheçam-se melhor para que 

no futuro, possam quem sabe, estabelecer um relacionamento sério, maturo e 

promissor”. 

  

 O teor discursivo do enunciado-texto T16 gira em torno de uma polêmica explícita que 

vai travando um duelo entre o “[...] moderno e polêmico ‘ficar’ com o tradicional namoro”. 
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Desse modo, o sujeito-produtor parece procurar argumentos que provem e comprovem que 

sua posição axiológica tem fundamento nas relações afetivas. 

 Conforme o fragmento do enunciado-texto T16, historicamente, as instituições sólidas 

como o casamento não evoluíam porque eram “[...] mal planejados ou até mesmo forçados”, o 

que, em muitos casos, acabava por comprometer o sucesso da relação. Observa-se que esse 

argumento é ratificado no sentido valorado positivamente ao verbo ficar que o sujeito-

produtor confere ao enunciado-texto, conforme trecho a seguir: “[...] permite que ambas as 

pessoas conheçam-se melhor para que no futuro, possam quem sabe, estabelecer um 

relacionamento sério, maturo e promissor”. 

 De qualquer forma, subentende-se que, apesar de o sujeito-produtor trabalhar seu 

discurso para tender os verbos ficar, namorar e casar a uma hierarquia valorada 

positivamente, na segunda parte do enunciado-texto citado, vê-se que as escolhas lexicais com 

termos como “[...] sério, maturo e promissor” dão ao verbo namorar um sentido valorativo 

superior ao do verbo ficar. 

   
T17 Papo cabeça 

 

 “[...] novos hábitos... um tipo de relacionamento que duram horas ou 

até minutos.” 

 “[...] prazer momentaneo, sem assumir qualquer reponsabilidade com 

[...] caminho aberto para doenças sexualmente transmissíveis.” 

 “[...] ocorre a gravidez indesejada [...] melhor maneira de apegar-se a 

outra não só um momento.” 

 

 A discursividade textual do fragmento do enunciado-texto T17 gira em torno dos 

novos “hábitos”, cujo exemplo mais evidente é o que rege as relações afetivas na 

contemporaneidade que estão figurando no meio social, o ficar seria, então, “[...] um tipo de 

relacionamento que duram horas ou até minutos [...]”, ou seja, esse enunciado-texto realça 

uma prática típica da modernidade líquida, a velocidade com que ocorrem as relações 

afetivas, fragmentadas, individuais.  

 Além disso, os sentidos atribuídos ao verbo ficar revelam uma carga valorativa 

extremamente negativa, como se observa nos trechos-enunciados: “[...] prazer momentaneo, 

sem assumir qualquer reponsabilidade [...]”, “[...] caminho aberto para doenças sexualmente 

transmissíveis” e “[...] ocorre a gravidez indesejada [...]”.  Como se pode perceber, há um 

discurso que concorda com o posicionamento axiológico do sujeito-produtor no que tange à 

postura do ficar. 
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Observa-se, assim, que esse discurso ratifica as teorias que dão conta da liquidez das 

relações afetivas na contemporaneidade, cujas instituições ditas sólidas passam por um 

momento de novas nuanças, buscando outras formas de se relacionar num cenário social que 

ora se desenha.  

    
T18 (não há título) 

 

“Atualmente em nossa sociedade é quase uma ordem o “ficar” é como respirar. 

...como psicológico, social, físico (hormonal) que envolve esse assunto. 

...A sociedade mostra o tempo todo que e bom por meio da televisão, internet, 

vídeos que hoje praticamente “forma” o carater dos jovens; já por outro ela 

acaba cobrando também e criticando. 

A sociedade prescisa mudar mas para isso tem que ter uma mudança de paradigma, 

valores, pois, as pessoas estão cada dia mais perdidas. 

E importante resgatar o amor; o amor que o ser humano tem dentro de si e que deve 

passar ao seu próximo sem segunda intensões e sim em construção de 

relacionamentos bom, puros e sem medos.  

  

 A análise discursiva desse fragmento do enunciado-texto T18 começa pelas escolhas 

lexicais que o produtor utilizou para situar o objeto de discussão. Isso se dá pelo uso das 

palavras “atualmente” e “sociedade”, colocadas no texto para situar o momento da 

transformação social. Essa transformação é referendada no momento em que o sujeito-

produtor diz que o ficar “[...] é como respirar [...]”. Assim, a comparação do ficar com o 

próprio ato de respirar, confirma que é uma nova ordem indispensável na prática humana e 

não se tem como negá-la. 

 Outro ponto é que o sujeito-produtor considera diversas razões para essa nova forma 

de relação afetiva como “[...] psicológico, social, físico (hormonal)”. O discurso ainda expõe 

questões ligadas à esfera humana, como o medo de apegar-se ao outro em um relacionamento 

afetivo. De fato, é uma questão polêmica, tratada teoricamente e considerada como o 

momento da liquidez do amor, por revelar posturas dos sujeitos envolvidos nesses processos 

afetivos e que preferem relacionamentos “virtuais” ou “de bolso”, a fim de evitar problemas 

de convivência ou de qualquer outra ordem. 

As causas e as consequências dessa nova ordem residem, segundo o discurso do 

produtor do texto, no papel que a mídia, em todas as esferas da comunicação, desempenha na 

difusão dessas práticas e na formação do caráter dos jovens. Mas, em contrapartida, também 

julga e valora essas novas posturas. O enunciador ainda discute sobre a necessidade de uma 

renovação na ordem social, em uma mudança de valores que possa reparar a fragmentação 

pela qual passa o sujeito contemporâneo. 
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 Dessa forma, os sentidos atribuídos ao verbo ficar emolduram um quadro valorado 

negativamente, em sua maioria, como nos enunciados postos “[...] é quase uma ordem [...]” , 

“[...] acontece não só entre adolescentes mas com os adultos também”, “[...] meio alternativo 

como fuga [...]”, e traz “[...] conseqüências mais traumáticas”. Isso leva a crer que o sujeito-

produtor parece opor o ficar ao namorar, visto que não há um posicionamento explícito para 

essa prática quando ao final do seu discurso ele enuncia “[...] construção de relacionamentos 

bom, puros e sem medos”, como uma possível referência aos relacionamentos sociais mais 

sólidos.  

 

T19 Ficar ou não ficar, eis a questão! 

              

 Concerteza você já ouviu falar na mais nova opção de namoro rápida e 

sem  responsabilidade, o tão falado “ficar”. Mas será que essa é uma coisa boa para 

você e para os seus filhos?  

 O namoro tem passado por várias transformações e uma delas é a 

desvalorização do namoro. Hoje se pode ir a uma festa e “ficar” com várias pessoas 

durante a mesma. Qual o jovem que não vai gostar de algo sem a menor 

responsabilidade e que ele possa se satisfazer? Eu te respondo, nenhum! Só que essa 

falta de preocupação com relacionamento, acarreta vários problemas, como a 

facilidade maior de contrair uma doença sexualmente transmissível, e a perda 

do prazer de se estar com uma só pessoa por muito tempo, ou seja, o desprezo por 

um relacionamento com responsabilidades. 

 O namoro diferente do “ficar” não é um impulso, é algo que você 

realmente quer dividir com outra pessoa, contar problemas e escultar também. 

E vários jovens estão trocando esse fato para apenas “curtir”; e aos poucos o namoro 

vai perdendo forças, e consequentemente o casamento perde a razão, pois o jovem 

vai perdendo a vontade de está com uma pessoa e dividir os seus problemas 

  O namorar ainda é a forma mais sensata de se gostar de alguém. O “Ficar” 

é um ato sem responsabilidade, e ainda trará conseqüências ruins. Por isso se ficar 

pense nas possíveis conseqüências e no que vai perder de bom em um namoro. 

 

 No discurso do enunciado-texto T19, o sujeito-produtor considera que o namorar “[...] 

tem passado por várias transformações e uma delas é a desvalorização”. Nesse trecho, 

percebe-se que essa desvalorização é a possível causa do surgimento do ficar, considerado 

“[...] nova opção de namoro rápida e sem responsabilidade [...]”, “[...] um ato sem 

responsabilidade [...]”.  

Esses sentidos atribuídos ao verbo ficar estão carregados de valorações negativas, cujo 

reflexo refrata a realidade da sociedade contemporânea, um cenário de posturas não mais 

sólidas, revelador de um sujeito que busca um novo nicho, uma nova identidade costurada a 

partir das fragmentações trazidas por mudanças culturais constantes na chamada sociedade 

líquida. 

Se ao verbo ficar são atribuídos sentidos, cujas valorações acabam por negativá-lo, o 

verbo namorar recebe uma carga valorativa extremamente positiva, conforme revelam os 
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enunciados “[...] não é um impulso, é algo que você realmente quer dividir com outra pessoa, 

contar problemas e escultar também”, “[...] é a forma mais sensata de se gostar de alguém”. 

De fato, percebe-se, no discurso do sujeito-produtor, um ressoar das vozes dos 

costumes tradicionais dos ditos comportamentos aceitáveis socialmente, nos quais, entre 

outros, incluía-se o namoro, uma instituição sólida como etapa na hierarquia para se chegar ao 

casamento.  

 

 

3.4 AS VOZES SOCIAIS PRESENTES NOS ENUNCIADOS 

 

 

Depois de analisados os fragmentos desses enunciados-textos, destacando os sentidos 

e valores atribuídos aos verbos ficar e namorar, como busca de respostas para a primeira 

questão desta pesquisa, passaremos a demarcar as vozes presentes nesses enunciados, a fim de 

responder à segunda questão de pesquisa:  

 

2. Que vozes sociais se fazem presentes nos enunciados construídos com os verbos ficar 

e namorar? 

 

Para responder a essa questão, todos os textos foram revisitados a fim de “ouvir” as 

vozes que atravessam todos os discursos proferidos nos enunciados, no intuito de encontrar os 

indícios que indicassem: de onde elas vêm, a quem elas respondem e como esses discursos 

são modulados por esse vozear. Os textos serão analisados de acordo com a sequência em que 

se encontram em anexo. 

Em T1, por exemplo, observa-se a presença das vozes da mídia, através das emissoras 

de televisão, que “[...] valorizam prazeres inadequados [...]”, ventilando a ideia de que assim 

se tem “[...] o desfrutar da vida efêmera”. Nesse sentido, o produtor do texto evidencia que o 

discurso de base concorda com uma voz social crítica em relação aos  meios de comunicação. 

Já em T2, percebe-se soar o eco das vozes culturais das gerações passadas sobre como 

a sociedade vislumbrava o relacionamento afetivo em contraste com os dias de hoje. Isso se 

dá, ora por comparações, como nos enunciados “Hoje em dia [...]”, “Atualmente [...]” e “[...] 

nos tempos de nossos pais e de nossos avós [...]”, ora pela valoração dada aos verbos ficar e 

namorar, vindo daquele uma voz cuja valoração é negativa e deste uma valoração positiva, 
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conforme apontam as seguintes passagens “[...] já não apresentam mais a mesma seriedade 

[...]” e “estão deixando de namorar para simplesmente ‘ficar’”.  

 Em T3, colocam-se em pauta considerações relevantes para o ficar como modo de se 

relacionar, fazendo ecoar as vozes socioculturais, como no enunciado “o casar prega 

fidelidade a esposa e como disse o padre unidos para sempre [...]”. Além disso,  apresenta os 

costumes de épocas passadas, como os do sistema patriarcal, questões ligadas à esfera 

religiosa posta no fragmento: “Na época passada, as pessoas tinham outro modo de pensar e é 

claro fatores como religião, custume e o fato das mulheres não poderem trabalhar e muitas 

vezes não estudar também. Contribuíam para o casamento, pois os pais dessa forma um futuro 

seguro para a filha”, que contribuíam significativamente para tornar o casamento útil à 

sociedade. Essas vozes encontram eco na religião, esfera cujo papel parece ser determinante 

na construção das identidades culturais subjetivas, numa heteroglossia dialogizada 

fundamental para a construção dessas identidades. 

Em T4, ressoam as vozes da saúde contra as doenças sexualmente transmissíveis, 

como em “[...] pode acarretar problemas do tipo sexual [...]” e contra a “[...] gravidez 

indesejada [...]”, ou seja, vozes da medicina a serviço do comportamento sexual dito 

adequado, como é ratificado no enunciado “[...] relação sem compromisso que não dar a 

segurança desejada [...]”. Esse vozear ecoa historicamente e culturalmente não só preocupadas 

com problemas que envolvem a saúde e gravidezes indesejadas, mas certamente atravessando 

questões comportamentais mais profundas e não as consequências desses comportamentos.  

 Em T6, o teor discursivo do trecho “[...] aquela época em que o casal só namorava na 

presença dos pais [...]” revela a presença de vozes culturais, reveladoras de comportamentos 

de outras épocas, de outros costumes. Há claramente uma voz que concorda com essa nova 

ordem e outra discordante que mostra a presença de traços culturais, vozes trazidas da esfera 

religiosa como no enunciado “[...] a moral religiosa e costumeira de alguns anos atrás, vem 

sendo esquecida pelos pais atualmente” que travam esse novo discurso, ou seja, um vozear 

ambíguo que demonstra um traço subjetivo do sujeito-produtor e, ao mesmo tempo, a tomada 

de posição axiológica, ao utilizar-se da primeira pessoa para fazer valer sua própria voz: “Eu 

considero uma forma de relacionamento atrativa”. 

 Em T7, ao visitar algumas passagens do texto, percebe-se um discurso muito parecido 

com o de T6, no que diz respeito às vozes que ecoam da velha moral e dos bons costumes, a 

saber: “Essa atitude é muito recriminada pelas pessoas mais velhas que dizem ser uma atitude 

muito vulgar”. Ou seja, tem-se aí um vozear do preconceito explícito por uma modalidade que 
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não encontra apoio ou não atende às exigências das modalidades de relacionamentos afetivas 

de outrora. Isso é bem evidente quando o sujeito-produtor expõe seu ponto de vista no 

enunciado “A sociedade não recrimina como o ‘ficar’”, fazendo uma clara alusão ao namoro, 

forma de relacionamento considerada aceita em detrimento do ficar. 

Partindo para o T8, percebe-se por meio dos enunciados “Hoje em dia os costumes 

estão bem liberais entre os jovens [...]”, “[...] são imaturas e não possuem idéias como 

responsabilidade e fidelidade” e “Em um relacionamento a dois o importante é respeitar o seu 

passeiro procurando ser fiel e atencioso ao compromisso [...]”, um diálogo de vozes advindas 

de várias esferas, como a cultural, que vozeia sobre os costumes, traçando um paralelo entre o 

ontem e o hoje; a comportamental, que ecoa traços do comportamento humano; e a social, que 

delineia o comportamento básico humano de convivência entre pessoas que mantêm algum 

tipo de relacionamento afetivo. Assim, o que se percebe é que o produtor utilizou-se de 

discursos-vozes de diferentes esferas para produzir seu próprio discurso. 

 Em T9, mais uma vez, percebe-se, conforme se faz presente na maioria dos textos, a 

comparação entre o passado e o presente, dando àquele uma valoração positiva, enquanto 

momento em que as relações afetivas pareciam seguir uma ordem social afetiva e a este uma 

valoração negativa, em que os novos modos de relações afetivas não encontraram apelo 

social. Esse vozear refletido no discurso do produtor do texto busca respaldo em discursos 

engessados, conforme se percebe nesse eco “[...] onde antes o namoro e o casamento, era a 

forma cotidiana de relacionamento, hoje abre espaço para o ‘ficar’”. Portanto, não se percebe 

uma reflexão sobre essa prática, mas uma negação diante do novo, ou seja, uma voz social 

que nega aquilo que não se insere no meio histórico-cultural no qual estão fomentados os 

valores cultivados historicamente pela sociedade. 

 Em T10, tem-se um discurso que ratifica observações feitas em textos anteriores, 

enunciados cujo teor polemiza as posturas dos sujeitos envolvidos na prática do ficar e do 

namorar. Essa polêmica é, em sua essência, um vozear que revela um posicionamento 

axiológico sobre novos modos de relacionamento, um vozear reflexivo sobre o processo de 

individualização do sujeito contemporâneo, conforme o enunciado ratifica “[...] as pessoas 

tendem cada vez mais a buscar relacionamentos superficiais, relacionamentos onde elas não 

tenham compromisso entre si [...]”.   

 Em T11, o produtor considera o ficar como um “método”, uma “seleção natural”, o 

que parece ser um vozear cientificista, ou seja, o enunciador do texto parece produzir um 

discurso costurado na voz da biologia, no momento em que seu discurso considera ter sido 
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essa prática desenvolvida naturalmente entre os jovens, o que leva a inferir tratar-se de uma 

espécie de processo evolutivo de relações afetivas, se esse vozear for considerado conforme 

dito no início desta análise. 

Já em T12, o discurso do produtor do texto começa trazendo a discussão para os dias 

de hoje, atravessado por valores culturais em que ressoam as vozes de uma sociedade que dá a 

impressão de não aceitar o novo. Sugere ser um dizer revelador de preconceitos, pois “[...] 

não é muito aceito pelos educadores experientes”, cujas vozes o sujeito-produtor busca repetir 

ou absorver em seu discurso. Outra nuança que sustenta o discurso do texto é que o sujeito-

produtor concorda com essa voz advinda dos “educadores”, cuja relevância é primordial para 

sustentar sua fala. Possivelmente, há uma concordância com essa voz, ao mesmo tempo que 

comunga com ela, passa a utilizá-la como ferramenta de valoração para ratificar seu próprio 

dizer, sua posição axiológica. 

 Em T13, há um ressoar das vozes sociais que revelam um consenso da sociedade em 

relação à mudança das relações afetivas contemporâneas. Esse discurso é percebido em 

enunciados como “[...] nesses novos tempos o amor é difícil de ser encontrado” e “[...] hoje 

em dia o prazer momentâneo é o suficiente [...]”. Observa-se que o discurso traz para a 

agenda do dia a discussão sobre esses novos conceitos, em que vozes entrecruzam-se e 

parecem dar o tom discursivo carregado de polêmica já que trata, em sua essência, mais do 

sentimento amoroso do que propriamente da prática afetiva do ficar ou do namorar. É um 

discurso que fecha o texto com certa ambiguidade, pois, no último parágrafo do texto, a voz 

que fala é a do sujeito contraditório que se antes valorava negativamente o ficar em 

detrimento do namorar, agora coloca o foco de sua fala no amor para justificar seu 

posicionamento. 

 Em T14, há um enunciado recheado de sentidos e valores pela escolha lexical “fiel”, 

que traz em sua essência um ressoar de vozes advindas, possivelmente, de esferas sociais mais 

conservadoras. Infere-se, no enunciado, que o produtor do texto faz uma alusão ao verbo ficar 

como sendo “[...] uma masturbação, que você faz e pronto, esquece”. Ouve-se, nessa 

passagem, um vozear da sexualidade em plena descoberta, bastante próximo do universo 

adolescente, principalmente quando o sujeito-produtor trava um diálogo com seu interlocutor 

sobre possíveis experiências ocorridas em sua fase juvenil, ratificada pela ação pontual do uso 

do verbo “fez” no pretérito perfeito.  

 Já em T15, no título do texto, o uso das reticências parece sugerir uma nova etapa de 

relacionamentos ou, ainda, que a modalidade casar é para sempre, um vozear cultural. 
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Percebe-se, então, que o discurso trata de um vozear revelador do individualismo do sujeito 

contemporâneo, fato comprovado pelo enunciado:  

 

Quando se compra algum produto em uma loja muitas vezes ele não é testado e, ao 

chegar-se em casa é que se percebe algum defeito de fabricação e logo procura-se a 

garantia. Já que não temos essa ‘garantia’ com nossos parceiros por que não 

experimentá-los antes de fazer uma escolha definitiva.  

 

Fica claro que aqui ecoa uma voz concordante com a contemporaneidade, ou seja, com 

as relações fragmentadas que estão na ordem do dia e, por conseguinte, reveladora desse novo 

cenário. 

 Em T16, conforme o texto, vozes da esfera histórica revelam que instituições sólidas 

como o casamento não evoluíam porque como “Nos prova a História, que os casamentos mal 

planejados ou até mesmo forçados de nossos ancestrais tinham grandes possibilidades de 

terminar em separação”. Por essa razão, há um vozear tanto advindo da esfera histórica 

quanto da esfera cultural, uma espécie de simbiose dessas duas esferas. Esse enunciado é 

também revelador de uma ruptura com essas mesmas vozes que ecoavam do passado e 

ganhavam força nesse discurso socialmente cristalizado dos tempos passados. Infere-se, 

assim, que o sujeito-produtor do texto torna o seu posicionamento axiológico, ou seja, seu 

ponto de vista legitimado no momento em que se vale dessas vozes para justificá-lo e, ao 

mesmo tempo, rompe com esse dizer. Isso também faz refletir sobre como a força das vozes 

ligadas às esferas culturais são extremamente marcantes no discurso do sujeito-produtor. 

 Em T17, o uso do jargão “papo cabeça” chama a atenção para a possibilidade de uma 

discussão que gira em torno do universo jovem, ou seja, um eco das vozes juvenis em que são 

comuns essas expressões. Essas vozes aparecem, principalmente, no discurso em que 

predominam questões ligadas a essa faixa etária, como mostram os enunciados: “[...] prazer 

momentaneo, sem assumir qualquer reponsabilidade[...]”, “[...] caminho aberto para doenças 

sexualmente transmissíveis” e “[...] ocorre a gravidez indesejada [...]”. Como se pode 

perceber, há um discurso revelador de vozes advindas da sexualidade, vozes essas que travam 

um duelo contra as DSTs, contra as gravidezes indesejadas, um ressoar da medicina 

extremamente enfático, o qual concorda com o posicionamento axiológico do sujeito-produtor 

no que tange à postura do ficar. 

 Em T18, o sujeito-produtor considera diversas as razões para o surgimento dessa nova 

forma de relação afetiva, ou seja, o ficar, como podem ser vistas nos enunciados: “[...] 

psicológico, social, físico (hormonal)”. Assim, identifica-se que várias são as vozes que 

ecoam no discurso textual, como as da psicologia, as do comportamento social e as da 
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genética. Isso ratifica o ponto de vista tratado no enunciado. Observa-se também a presença 

marcante das vozes da mídia, como assevera o trecho: “A sociedade mostra o tempo todo que 

e bem por meio da televisão, internet, vídeos que hoje praticamente ‘forma’ o carater dos 

jovens”. Esse discurso é potencialmente revelador do papel da mídia na formação do 

pensamento juvenil, conforme aponta o produtor do texto que, de fato, abre uma polêmica 

explícita ao trazer a essas vozes seu posicionamento valorativo sobre seu papel na construção 

de uma nova ordem nos relacionamentos e que, depois, essa mesma mídia acaba por criticar o 

comportamento fomentado por ela. 

Finalmente, em T19, percebe-se, no discurso do sujeito-produtor, um ressoar das vozes 

dos costumes tradicionais dos ditos comportamentos aceitáveis socialmente, nos quais, entre 

outros, incluía-se o namoro, uma instituição sólida como etapa na hierarquia para se chegar ao 

casamento. O discurso também encontra eco nas vozes do comportamento sexual dito 

inadequado, valorado negativamente em face do ficar “[...] facilidade maior de contrair uma 

doença sexualmente transmissível [...]”. 

Assim, o teor discursivo do enunciado verbal é atravessado por vozes sociais 

reveladoras de um discurso que comunga com essas vozes outras, advindas, certamente, da 

herança sociocultural desse sujeito. É revelador o fato de que esse sujeito avalia essa nova 

forma de se relacionar, toma um posicionamento axiológico com base nessas vozes e valora 

os verbos ficar e namorar no uso de um discurso de base que aponta para a construção de 

uma identidade subjetiva das relações afetivas contemporâneas.  

Por fim, concluídas nossas análises, consideramos que as vozes que ecoaram da 

empiria aqui analisada, forneceram resultados capazes de aproximar nossas questões de 

pesquisa, as quais, consideramos apontarem para o entendimento dos verbos ficar e namorar 

como expressão das relações afetivas na contemporaneidade, cujos posicionamentos 

valorativos são atravessados pelas vozes sociais advindas de discursos outros na eterna cadeia 

comunicativo-enunciativa que constrói identidades subjetivas nas relações dialógicas sociais e 

afetivas.  
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4 VOZES FINAIS A CONSIDERAR 
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O discurso verbal é um evento social: ele não está autoencerrado no sentido de 

alguma quantidade lingüística abstrata, nem pode ser derivado psicologicamente da 

consciência subjetiva do falante tomada em isolamento. Portanto, tanto a abordagem 

lingüística formal quanto a abordagem psicológica falham: a essência sociológica, 

concreta, do discurso verbal, aquilo que sozinho pode torná-lo verdadeiro ou falso, 

banal ou distinto, necessário ou desnecessário, permanece fora do alcance e do 

campo de ambos os pontos de vista. Desnecessário acrescentar que é esta 

mesmíssima “alma social” do discurso verbal que o torna belo ou feio, isto é, que 

lhe dá também significado artístico. 

 (Voloshinov). 

  

 

 Ao chegarmos às considerações finais da nossa pesquisa, passamos a nos questionar 

sobre seus rumos traçados no começo desse trabalho. Afinal, as perguntas de pesquisa 

encontraram respostas na análise dos dados desta dissertação? Os objetivos foram atingidos? 

A que conclusões chegamos diante do que nos respondeu os dados analisados à luz de um 

referencial bakhtiniano de concepções de linguagem?  Diante do exposto, chegamos ao ponto 

essencial no nosso estudo: buscar responder a essas questões, ou seja, ouvir as vozes que 

instauram a inquietude no pesquisador e a disposição necessária para avançar nas análises e 

seguir em busca da chave que abre no corpus a porta dos dados e que nos revela as tão 

esperadas respostas. 

 Propomo-nos a fazer um estudo que avaliasse os sentidos e os valores dos verbos ficar 

e namorar em um contexto do processo seletivo vestibular da Universidade federal do Rio 

Grande do Norte – UFRN, a fim de entender como sujeitos, em sua maioria, jovens recém-

saídos do ensino médio, valoravam e davam sentidos a esses verbos, objetos da questão 

número 5 da prova de língua portuguesa que tinha o seguinte comando: “Em um 

relacionamento a dois, qual a melhor opção a ser feita? Deve-se apenas ‘ficar’, somente 

namorar, ou, alternadamente, ‘ficar’ e namorar?”. 

 De fato, tratar de um tema tão instigante conforme apontado nesta dissertação já seria 

um grande desafio para uma experiência nossa de uma pesquisa de mestrado, com todo o 

rigor e seriedade que se lhe impõe, desde o pesquisador até aqueles que representam a 

academia, como os professores, colegas de curso e, principalmente aqueles que nos orientam, 

que nos dão o rumo a seguir. 

Começamos, assim, lendo os textos que formavam o nosso corpus inicial a fim de 

perceber como os dados ali encontrados dialogavam conosco e nessa relação de apropriação 

mútua entre pesquisador e pesquisado – conforme nos esclarece as palavras de Bakhtin (2003 

apud OLIVEIRA, 2010, p. 7), quando mostra que: 
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‘[...] o texto é o dado (realidade) primário e o ponto de partida de qualquer disciplina 

nas ciências humanas [...]’, o objeto real de investigação é o ser humano social, que 

fala e exprime a si mesmo e aos outros, o foco de uma investigação sobre esse ser são 

pois os textos criados e a serem por ele criados. É nesse sentido que a investigação se 

torna diálogo.   

 

 

 A partir desse diálogo, buscamos analisar o que ecoava daqueles enunciados, a quem 

se dirigiam, a quem respondiam, de que vozes apropriavam-se, que valores atravessavam 

esses enunciados e como modulavam esses dizeres, por meio de quais posicionamentos 

valorativos, se negativos, se positivos e em que medida. Assim, formulamos a nossa primeira 

questão de pesquisa: “Nos dias de hoje, quais os sentidos e valores que os verbos ficar e 

namorar assumem nos textos geradores dos dados?”. 

 Essa pergunta nos permitiu descobrir, por meio da análise dos dados de todos os 

enunciados-textos produzidos por vestibulandos, que os verbos ficar e namorar revelam 

diversos sentidos e valores, em cujas atribuições pesam, principalmente, o modo como a 

sociedade, a igreja e a cultura interferem na tomada de posição axiológica desses sujeitos, ora 

em posicionamentos enfáticos, ora em posicionamentos leves e/ou duvidosos.  

Essas esferas parecem determinar os valores que convergem para o “certo” e o 

“errado”, ressaltando possíveis acórdãos sociais, originários de diversas esferas, a fim de 

cristalizar determinadas posturas de relacionamentos afetivos materializadas nos verbos ficar 

e namorar, foco do nosso estudo.  

Os próprios sentidos e valores atribuídos a esses verbos ratificam o teor de um 

discurso essencialmente negativo para o verbo ficar e positivo para o verbo namorar, salvo 

alguns enunciados que revelam ambiguidades em suas formas de valorá-los, uma vez que 

mesclam o discurso com posicionamentos ora positivos, ora negativos na mesma tessitura 

textual. Isso reflete, a nosso ver, a própria essência subjetiva do ser contemporâneo cuja 

identidade busca encontrar novas referências que comunguem ou que rompam com as do 

passado.   

Assim, respondendo à primeira pergunta, nos dias de hoje, os sentidos e valores que os 

verbos ficar e namorar assumem nos textos geradores dos dados são, primeiramente para o 

ficar os de um relacionamento fugaz, sem compromisso, sem credibilidade, inconsequente, 

sem responsabilidade, temporário, relação que parece anteceder o namoro ou mesmo uma 

forma de experimentar parceiros para um futuro namoro. É discriminado pela sociedade, pela 

igreja e ainda não encontrou uma aceitação social mesmo considerado uma realidade, 

principalmente, entre os jovens, seus maiores adeptos.  
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Já o namorar é considerado a forma de relacionamento aceita e referendada pela 

sociedade, pela igreja e pela própria cultura que já a tem como parte de si mesma. A essa 

forma de relacionamento afetivo são atribuídos sentidos e valores positivos, até nos casos em 

que há uma concordância com a outra forma de relacionamento, o ficar. Assim, os enunciados 

revelam, por meio de posicionamentos axiológicos, que caracterizam o namorar como uma 

relação sadia, séria, comprometida, que antecede o casamento, segura, bem vista pela 

sociedade, cultural, que faz parte dos costumes, ou seja, que apresenta valores sociais éticos 

de relacionamento.  

Quanto à segunda pergunta de nossa pesquisa: “As vozes sociais presentes nos 

sentidos e valores dos verbos em estudo remetem para que esferas de circulação discursiva?”, 

procuramos, com esse questionamento, complementar ou mesmo referendar a primeira 

questão de pesquisa, simplesmente porque uma é desdobramento da outra. Dessa maneira, 

então, buscamos – nos sentidos e valores atribuídos aos verbos ficar e namorar – a presença 

das vozes trazidas pelos sujeitos-produtores dos textos, ou seja, os já-ditos, a fim de revelar 

esses discursos advindos de outras esferas e materializados no contexto das redações em 

estudo. 

Desse modo, as vozes presentes nos sentidos e valores atribuídos aos verbos ficar e 

namorar encontram eco nas mais diferentes esferas de circulação discursiva, como na 

religiosa, buscando na igreja e na Bíblia discursos que possam apoiar e comungar seus 

posicionamentos valorativos. A esfera midiática também se faz presente quando é citada 

como propagadora de novas posturas, como o ficar e, ao mesmo tempo, como negadora de 

novos modos de relacionar-se. Encontramos, também, eco das vozes culturais, ou seja, em um 

discurso que vai buscar na própria história cultural da humanidade indícios de discursos 

acabados para corroborar ou mesmo justificar esses “novos” discursos que valoram negativa 

ou positivamente os verbos ficar e namorar como expressão dessas novas relações afetivas. 

Diversas são as esferas em que os enunciados vão encontrar eco nos textos analisados, 

desde as mais dominantes como as já citadas, até as que aparecem em um ou outro texto 

buscando respaldo em discursos longínquos, como as vozes da medicina, em que se percebe o 

discurso da luta contra a AIDS, contra as DSTs e contra a gravidez indesejada. Presença 

também das vozes dos sentimentos, das relações pessoais, em discursos que se fundamentam 

no amor, na traição, na convivência, no respeito mútuo, ou na falta dele. Enfim, vozes que 

procuram na própria postura do sujeito eco para seus anseios mais íntimos. Desse modo, os 

discursos buscam nos já-ditos os fundamentos para justificar seus posicionamentos 
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valorativos, conforme já exposto, nos discursos cujo ineditismo inexiste nessa cadeia 

comunicativa ininterrupta em que se buscam e se encontram vozes de todas as esferas prontas 

para concordar ou negar determinados pontos de vista, ou ainda, silenciá-los.  

 Propusemos, assim, um objetivo geral para esta pesquisa que era o de identificar e 

descrever os sentidos e valores atribuídos aos verbos ficar e namorar em esferas de circulação 

discursiva na área acadêmica, aqui posto, o processo seletivo vestibular da Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte – UFRN. De fato, o corpus escolhido revelou-nos dados 

satisfatórios para que o objetivo geral fosse alcançado, visto que nos utilizamos de 

procedimentos metodológicos adequados para esse fim.  

 Conscientes de que não concluímos este trabalho, mas abrimos um precedente para 

continuá-lo, é que voltamos à epígrafe que abre esta dissertação “[...] não tomamos nossas 

palavras do dicionário, mas dos lábios dos outros” (BAKHTIN apud FARACO, 2009, p. 84) 

para afirmar que o sentido e o valor dos verbos ficar e namorar passam pelas vozes sociais e 

materializam-se nas práticas discursivas em que se incluem sujeitos em um processo dialógico 

contínuo, no qual se reflete uma realidade que depois de atravessadas por esses sentidos e 

valores refratam a realidade em que estão inseridos. 
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