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Dedico

À minha querida irmã, Antônia Maria.
É a forma como posso demonstrar a imensa gratidão que tenho,

por você ter sido uma grande amiga, dando o apoio que tanto necessitei
durante essa longa trajetória. 

Muitas vezes, o caminho que eu trilhava parecia espinhoso, 
com muitos obstáculos.

Mas você, para me encorajar, encontrava sempre um modo de conduzir a minha 
percepção dos obstáculos por um outro ângulo. 

Tentava convencer-me, seguramente, de que o problema ali me importunando...
Ah, nem era, deveras, um problema, dizia.

E conseguia, sempre!
Obrigada, minha querida.

A você, dedico a felicidade dessa realização.
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BERNARDINO, R. A. dos S. A reformulação parafrástica na fundamentação 
teórica de trabalhos de conclusão de curso de letras. Natal, 2009. 152 f. 
Dissertação (Mestrado em Estudos da Linguagem) - Universidade Federal do Rio 
Grande do Norte.

RESUMO

Neste trabalho, estudamos os tipos de paráfrases utilizados por alunos do curso de 
Letras, quando da reformulação de um texto-fonte, na seção de fundamentação 
teórica de monografias produzidas como texto de conclusão de curso (TCC), com o 
intuito maior de entendermos como acontece o processo de reformulação textual na 
produção do gênero monográfico. A partir da orientação teórica utilizada (Fuchs, 
1982; 1994; Charaudeau e Maingueneau, 2006; Fávero et al, 2007; Hilgert, 1997, 
2002, 2006; dentre outros), trabalhamos com a noção de paráfrase enquanto 
atividade de reformulação discursiva, considerando como fundamentos básicos a 
situação de comunicação e os sujeitos, ou o contexto mais amplo. E, de um modo 
mais específico, consideramos que a paráfrase opera alterações no plano formal, no 
plano semântico e no plano funcional. Além disso, procuramos articular a prática do 
parafraseamento ao gênero de discurso na qual aparece e às próprias implicações 
contextuais envolvidas na produção do gênero em questão, estando, para tanto, 
baseados fundamentalmente em postulados de Bakhtin (2003) e de Maingueneau 
(1998; 2001). Para a análise do corpus constituído de 19 monografias, utilizamos as 
três categorias definidas por Hilgert (2002; 2006), a expansão, a condensação, e o 
paralelismo, como forma de identificar, descrever e caracterizar os tipos de 
paráfrases utilizados pelos alunos produtores de monografias na retomada do texto 
de Travaglia (1996), acerca das concepções de linguagem. Os resultados 
encontrados evidenciam que o uso do paralelismo parafrástico (com percentual de 
69,45% em relação a apenas 18,41% da condensação e 12,13% da expansão) foi o 
mais recorrente nas reformulações realizadas pelos alunos produtores, sendo sua 
manifestação caracterizada predominantemente pela repetição léxico-sintática de 
fragmentos do texto-fonte. Concluímos que a alta incidência do paralelismo 
parafrástico é uma indicação de que o aluno ainda não domina os modos de 
produção e circulação dos gêneros discursivos proferidos na esfera acadêmico-
científica.

PALAVRAS-CHAVE: Paráfrase, reformulação, texto-fonte, monografia.



BERNARDINO, R. A. dos S. The paraphrastic reformulation in the theoretical 
foundamentation of the Language and Literature Course conclusion papers. 
Natal, 2009. 152 f. Dissertation (Master Course in Language Studies) - Universidade 
Federal do Rio Grande do Norte.

ABSTRACT

In this work, we study the types of paraphrases  used  by the students of  the 
Language and Literature Course when they reformulate a source text in the 
theoretical section of the monographs produced as  texts for the conclusion of the 
course. Our main goal is to know how the process of textual reformulation takes 
place in the production of the monographic gender. From the used theoretical 
orientation (Fuchs,1982; 1994; Charaudeau and Maingueneau, 2006; Fávero et al, 
2007; Hilgert, 1997, 2002, 2006; among others) we have worked with the paraphrase 
notion as an activity of discoursive reformulation, considering as the basic groundings 
the situation of communication and the subjects, or the wider context. In a more 
specific way, we have considered that the paraphrase performs alterations in the 
formal level, in the semantic level and in the functional level. Besides that, we sought 
to articulate the practice of paraphrasing  to the gender of discourse in which it 
appears and to the contextual implications involved in the producing of the gender in 
question, and in doing so we were grounded in Baktin´s (2003) and Maingueneau´s 
(1998; 2001) postulates. For the analysis of the corpus that consists of 19 
monographs, we have used the three categories defined by Hilgert (2002, 2006): 
expansion, condensation and parallelism as a way of identifying, describing and 
characterizing the types of paraphrases used by the students who produced the 
monographs when they take up Travaglia´s (1996) text about the language 
conceptions. The results show that the use of the paraphrastic parallelism (with 69.45 
% in relation to only 18.41% of condensation and 12.13 % of expansion) was the 
most recurrent in the reformulations performed by the students who produced the 
monographs and this manifestation was characterized mainly by the lexical-semantic 
repetition of fragments of the source text. We have concluded that the high incidence 
of paraphrastic parallelism is an indication that the student does not have a command 
of the ways of production and circulation of the discoursive genders uttered in the 
academic-scientific realm.

KEY-WORDS:  Paraphrase, reformulation, source text, monograph.
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INTRODUÇÃO

No rol de pesquisas em Lingüística Aplicada, a produção textual escrita de 

alunos em níveis de ensino fundamental e médio constitui objeto de investigação em 

diversos trabalhos já há algum tempo1. A produção de textos acadêmicos no nível 

superior vem sendo alvo de estudos de forma mais recorrente apenas recentemente, 

daí a nossa opção por trabalhar com um gênero acadêmico, especificamente a 

monografia.

Alguns dos trabalhos realizados nessa área têm mostrado que as dificuldades 

manifestadas pelos alunos na produção dos textos acadêmicos são muitas e 

bastante freqüentes. São, por exemplo, estudos realizados sob a abordagem da 

retextualização em práticas acadêmicas, com foco em alunos iniciantes na pesquisa 

científica, em específico alunos da graduação em Letras. A respeito dos resultados 

desses estudos, pode-se mencionar alguns dos problemas associados à produção 

de gêneros como o resumo, em que os alunos pouco conseguem seguir a 

orientação argumentativa do texto-base e efetivar o gerenciamento de vozes, de 

modo a articular as proposições e macroestruturas do texto-base com as do texto 

reconstruído (MATÊNCIO, 1997); a resenha, em que os alunos evidenciam 

desconhecimento de questões relativas à identificação de diferentes abordagens de 

pesquisa, aos paradigmas científicos adotados pelos autores do texto-base, aos 

modos de designação, descrição e delimitação de objetos de discurso, bem como 

aos modos de funcionamento e circulação dos gêneros discursivos e às próprias 

normas de produção linguageira (MATÊNCIO e SILVA, 2003); relatórios de estágio, 

solicitados como trabalho de conclusão de curso (TCC), em cuja produção 

evidenciam-se problemas de coerência local, advinda da ausência de articulação de 

sentido entre título, tomado como uma macroestrutura, e os segmentos (parágrafos) 

que constituem o conteúdo do texto (RODRIGUES, 2003).

Nessa mesma linha, e num âmbito local, encontram-se os trabalhos de Bessa 

(2007) e de Pereira (2007). Esses autores voltam-se para a monografia produzida 

por alunos do curso de Letras do CAMEAM/UERN2, com foco sobre os modos de 

referência ao discurso do outro, na seção de fundamentação teórica. Dentre os 
                                               
1 Citamos, por exemplo, os trabalhos de Geraldi (1985; 1998), Barros (1999), Citelli e Bonatelli (1998), 
Brito (1985), Ilari (1985), dentre muitos outros.  
2 Campus Avançado “Profª. Maria Eliza de Albuquerque Maia”, da Universidade do Estado do Rio
Grande do Norte.
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problemas evidenciados em momento da produção desse gênero, cite-se o fato de o 

aluno pouco conseguir articular as vozes chamadas no discurso citado direto com as 

do discurso citante, acarretando, com isso, em prejuízos para a construção da 

coerência textual (BESSA, 2007). Somado a isso, o aluno produtor de monografia, 

na graduação, demonstra certa dificuldade de parafrasear as palavras do autor-

fonte, uma vez que ainda fica muito preso às formas de citação em discurso direto. 

Assim, seu texto acaba constituindo-se demasiadamente das palavras do outro, da 

voz do outro, o que, conseqüentemente, limitam as possibilidades de um diálogo 

efetivo com o autor-fonte (PEREIRA, 2007).

Sabe-se que o texto acadêmico caracteriza-se por um certo nível de 

formalização e, principalmente, pela fundamentação teórica de seus argumentos e 

consistência das idéias. Em gêneros textuais como o artigo científico, o relatório, a 

monografia e muitos outros, o embasamento teórico a partir de outros textos é 

indispensável. Em razão disso, a reformulação das palavras de outros autores é 

constante na produção desses gêneros.

Todavia, para buscar esse embasamento teórico tão necessário, o aluno não 

pode, em todos os momentos, copiar fragmentos de textos, fazendo uso demasiado 

das palavras dos autores-fonte. É preciso que ele, além de compreender os diversos 

textos que lê, saiba parafraseá-los e por isso mesmo resignificá-los. Sem falar que 

pelo simples fato de o aluno estar respaldado em palavras de outrem exige dele uma 

posição crítica, seja concordando ou refutando, para que, dessa forma, a postura 

desse aluno frente ao dizer do outro não seja a de “mera apropriação do que é 

enunciado nos textos nos quais se baseia, mas, ao contrário, possibilite aderir ou 

não ao dito, ou, na medida das exigências que seus propósitos comunicativos e de 

aprendizagem lhe demandem, redimensionar e/ou complementar o dito” 

(MATÊNCIO e SILVA, 2003, p.04).

Pensando nisso, e visando a trazer contribuições para melhorar a qualidade 

da monografia produzida no curso Letras, delineamos esta pesquisa como forma de 

entendermos como se dá a reformulação de textos-fonte na construção da seção de 

fundamentação teórica da monografia, a partir da análise dos tipos parafrásticos 

utilizados pelo aluno. Nesse caso, estamos considerando que o ato de reformular 

participa efetivamente do processo de construção da monografia, e de modo mais 

significativo da parte teórica, haja vista que o aluno precisa recorrer a outros textos, 

sob condição de fundamentar suas idéias. Ocorre, por sua vez, que, nessa tarefa de 
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reportar-se a outros textos, tarefa esta constitutiva mesmo das normas de 

elaboração do trabalho acadêmico científico, uma vez que citar o outro se faz 

realmente necessário (SANTOS, 2001), o aluno se depara com a necessidade de 

parafrasear as palavras dos autores e até mesmo de assumir uma postura crítica. 

Foi, justamente, trabalhando com a produção do texto acadêmico, quando 

ministramos um curso de produção textual, ofertado pelo Núcleo de Ensino de 

Línguas e Literatura (NELL), no CAMEAM/UERN, semestre 2006.1, que 

despertamos o interesse para o estudo dessa temática. O referido curso, direcionado 

ao aluno graduando, constituía-se de 60 h/a e, ao final, esse aluno deveria estar 

apto para ler, compreender e produzir alguns gêneros textuais científicos, tais como 

fichamentos, resumos, resenhas, relatórios e artigos etc. No decorrer do curso, 

percebemos que uma dentre as dificuldades manifestadas pelos alunos na prática 

de produção textual era exatamente saber utilizar-se de suas próprias palavras para 

dizer o que outros autores já haviam dito. E essa dificuldade estava atrelada, na 

maioria dos casos, aos problemas de compreensão textual. Ora, se o aluno não 

conseguia assimilar e compreender as palavras de um autor, certamente tornar-se-ia 

difícil reformulá-las, para, assim, produzir o seu próprio texto.

Esse nosso interesse ficou mais evidente quando ministramos outro curso de 

produção textual que nos revelou indícios desse mesmo problema. Desta vez, o 

curso direcionava-se ao público de nível médio, especificamente a alunos pré-

vestibulandos e, por isso, pretendia capacitá-los para a produção da redação exigida 

pelo vestibular. Não muito diferente dos alunos graduandos, os alunos desse nível 

demonstravam bastante dificuldade de escrever seus textos, tendo como base 

outros textos. 

No próprio curso de Letras, nós, alunos/as, experienciamos, em muitos 

momentos da produção textual, essa mesma dificuldade. Muitas foram as vezes, não 

sendo necessariamente no início do curso, em que não conseguíamos resumir um 

texto sem enchê-lo de fragmentos do texto-fonte ou produzir uma resenha crítica e 

pouco aparecer nosso posicionamento face às idéias do autor.

Ao chegar à etapa final do curso de Letras, o aluno já devia ter vencido, ao 

menos em parte, essa dificuldade. O esperado é que, nessa fase, a aluno já detenha 

uma maturidade relativamente elevada em relação à escrita científica. Por ser o 

texto adotado como requisito para a conclusão do curso de graduação já em muitas 
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universidades3, inclusive as Estaduais e Federais do Brasil, a monografia traduz, de 

certa forma, toda a experiência que o aluno teve com a produção de textos no 

decorrer de quatro anos, experiência advinda da prática de fichamentos, de 

resenhas, resumos, artigos, relatórios e outros. Assim, acreditamos ser possível 

estudar os procedimentos de reformulação textual, nesse gênero, o que nos 

oportuniza ver indicações da própria competência textual ou discursiva do aluno no 

curso.

A produção textual constitui uma temática do nosso interesse já há algum 

tempo. A propósito, como aluna da Iniciação Científica, através do Programa 

Institucional de Bolsas de Iniciação Científica (PIBIC), nossos principais trabalhos, 

relatórios de pesquisa, artigos, inclusive a própria monografia, voltavam-se para 

aspectos da produção de textos, mesmo que mais diretamente ligados a questões 

de ensino.

Nesta pesquisa, deu-se o interesse por estudarmos os procedimentos 

parafrásticos utilizados por alunos do curso de Letras, quando da reformulação de 

um texto-fonte, na seção de fundamentação teórica da monografia, produzida como 

texto de conclusão de curso (TCC). Num âmbito mais específico, buscamos 

investigar os tipos de paráfrases utilizados durante a reformulação do texto-fonte.

No tocante à investigação da paráfrase, já existe, sem dúvida, um amplo 

quadro de pesquisas, cujos enfoques são também variados. São estudos advindos 

da Lingüística Textual, da Análise do Discurso, da Semântica Formal, apenas para 

citarmos alguns. Ainda assim, acreditamos poder contribuir com esse leque de 

estudos, na medida em que direcionamos nossa atenção para um gênero 

acadêmico, a monografia, que tem sua escrita bastante marcada pela prática da 

paráfrase. Em um curso como o de Letras, os alunos são conduzidos, desde os 

primeiros momentos, a resumir, fichar e resenhar diversos textos. E todas essas 
                                               
3 Pode-se mencionar, por exemplo: a UFAC (Universidade Federal do Acre); a UFAL (Universidade 
Federal de Alagoas); a UFAM (Universidade Federal do Amazonas); o CEFET-BA (Centro Federal de 
Educação Tecnológica da Bahia); a UNEB (Universidade do Estado da Bahia); a UFBA (Universidade 
Federal da Bahia); a UECE (Universidade Estadual do Ceará); UFC (Universidade Federal do Ceará); 
o CEFETRJ (Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca); o CEFETRN 
(Centro Federal de Educação Tecnológica do Rio Grande do Norte); a UFERSA (Universidade 
Federal Rural do Semi-Árido); a UERN (Universidade Estadual do Rio Grande do Norte); a UFRN 
(Universidade Federal do Rio Grande do Norte); a FFFCMPA (Fundação Faculdade de Ciências 
Médicas de Porto Alegre); a UEMS (Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul); a USP 
(Universidade de São Paulo); a UNICAMP (Universidade Estadual de Campinas). (Ver outras 
Universidades no ‘Guia de Universidades brasileiras que adotam Monografia e Tcc como requisito 
parcial à conclusão de curso’. In: http://www.superclickmonografias.com/).
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atividades são, sem dúvida, acompanhadas da prática da reformulação, portanto da 

paráfrase.

Num âmbito mais geral, encontram-se estudos sobre a paráfrase a partir de 

autores como Fuchs (1982; 1994), Hilgert (1997, 2002; 2006), Maingueneau (1998, 

2006), Lopes (2001), Fávero et al (1999; 2007), Ilari e Geraldi (2004), Perini (1995), 

Cançado (2005). No meio acadêmico, a paráfrase constitui, também, interesse de 

estudo em diversos trabalhos, artigos, dissertações e teses. Assim sendo, podemos 

mencionar os trabalhos de Júnior (2000), Nóbrega (2000), Oliveira (2004), Ávila 

(2002), Silva (2000) e Barros (2000) dentre outros.

Alguns desses autores, por exemplo, Cançado (2005) traz uma abordagem da 

paráfrase inscrita num ponto de vista semântico, entendendo-a como um fenômeno 

lingüístico por meio do qual se pode operar com dois segmentos lexicais ou 

gramaticais e obter os mesmos parâmetros semânticos. A paráfrase, assim 

concebida, é um modo de dizer a mesma coisa com palavras diferentes, ou seja, 

muda-se a forma e mantém-se o conteúdo. É esse, de certa forma, o caso da visão 

de Perini (2001), embora tal visão esteja mais ligada a uma abordagem estrutural ou 

formalista, de modo que a paráfrase diz respeito à identidade de sentido entre 

frases, por meio do seu relacionamento sintático. 

Ilari e Geraldi (2004) seguem, também, uma perspectiva semântica, em que a 

paráfrase é vista sob o ângulo da sinonímia estrutural. Todavia, fundamentados em 

postulados de Fuchs (1982), acrescentam que a paráfrase não se constitui somente 

de um fenômeno lingüístico que marca a identidade de sentido por meio de formas 

diferentes, mas sim, e principalmente, um fenômeno situacional, dependente dos 

contextos de uso dos enunciados. Segundo os próprios autores, a paráfrase “tem 

um fundamento real em semelhanças de significação das palavras ou das 

construções gramaticais, mas essas semelhanças não são nunca completas” (p. 50). 

No caso dos trabalhos de Hilgert (1997, 2002, 2006), Lopes (2001), Fávero et

al (1999; 2007) e Maingueneau (1998; 2006), pode-se ver que o tratamento da 

paráfrase adentra mais diretamente em outras dimensões, como a dimensão 

discursiva, a pragmática e a enunciativa, levando-se em conta que a atividade 

parafrástica varia conforme os elementos da exterioridade, a situação e os próprios 

sujeitos que dela participam. Na verdade, esses trabalhos caminham para um certo 

direcionamento comum, retomando, também, idéias de Fuchs (1982), sobretudo 

acerca do princípio de que, na paráfrase, jamais pode ocorrer uma reprodução 
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idêntica do sentido. Ao contrário, há sempre a possibilidade de uma progressão 

discursiva, de um sentido reconstruído no discurso reformulador. Por isso, a 

paráfrase, nessa abordagem, aproxima-se da noção de reformulação textual, sendo 

também uma prática autêntica de resignificação.

Com relação aos trabalhos produzidos no meio acadêmico acera da 

paráfrase, o quadro de manifestação é bastante amplo, em que as abordagens e 

recortes são, por vezes, diferenciados. Optamos por mencionar aqui os trabalhos 

que adotam uma dimensão discursiva e focalizam a paráfrase como uma prática 

efetiva de reformulação de textos orais e escritos, pois é sob essa abordagem que 

iremos direcionar nossa atenção para o tratamento da paráfrase. 

Em princípio, citamos o trabalho de Júnior (2000), que analisa as atividades 

de reformulação parafrástica realizadas em contexto de sala de aula, no momento 

da explicação e fixação de conhecimentos. O autor buscou investigar a influência 

que a competência enciclopédica do professor exerce sobre a produção dos 

conhecimentos ministrados em sala de aula. Os resultados desse estudo 

demonstraram que a reformulação parafrástica realizada pelo professor ficou 

‘aprisionada’ aos tópicos do texto-fonte, no caso, textos do livro didático, e também a 

enunciados presentes no livro, dando indicação da limitação da sua competência 

enciclopédica. Com isso, o estudo aponta a necessidade de um trabalho discursivo 

mais elaborado da paráfrase, em favor da compreensão dos conteúdos ministrados 

em aula.

Citemos, ainda, o trabalho de Nóbrega (2000), cujo estudo tem como foco a 

produção de texto, acreditando que a autoria emerge de atividades de reformulação 

parafrástica. O princípio é o de que a aprendizagem da prática de produção de 

textos advém das atividades de reformulação, da paráfrase, portanto da assimilação 

e reformulação da palavra do outro. Nesse estudo de Nóbrega, o objetivo central foi 

demonstrar possibilidades de trabalho, em práticas de ensino, com categorias 

didáticas para a produção de textos, tais como transcrições, reprodução, decalque e 

autoria. Seriam estes os instrumentos que possibilitam ao aluno a aprendizagem da 

prática de produção textual, permitindo, por sua vez, sua inserção na cultura letrada.

Merece destaque o trabalho de Oliveira (2004), que investigou o processo de 

reformulação parafrástica de textos escritos, em contexto de vestibular. A autora 

buscou compreender como se dá a retomada de textos-fonte no texto produzido pelo 

candidato, mediante a utilização de procedimentos parafrásticos. Constatou-se, 
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nesse estudo, a influência direta dos textos-fonte sugeridos, na proposta de redação, 

como base para a produção textual do aluno e também de outros textos que 

envolvem o próprio conhecimento de mundo do candidato. O parafraseamento 

desses textos deu-se, principalmente, na forma da paráfrase especificadora, com a 

função de explicar, expandir, definir, haja vista o cuidado de o candidato, em 

situação de vestibular, demonstrar domínio de uma temática.

Nessa mesma perspectiva, encontra-se o trabalho de Galembeck e Takao 

(s.d.). Trata-se de um artigo em que os autores analisam a ocorrência da 

reformulação parafrástica em aulas para o ensino médio e superior. O objetivo 

constituía em investigar o papel desempenhado por esse processo de reformulação 

na interação professor-aluno. Constatou-se o uso predominante das paráfrases do 

tipo adjacentes, cuja equivalência é forte em relação ao enunciado fonte, e 

paráfrases expansivas, com função explicitadora, sem a presença de marcadores. 

Esses resultados configuram o caso específico do evento aula, que ocorre em 

circunstâncias enunciativas nas quais o professor precisa explicitar detalhadamente 

o conteúdo, sob condição de garantir a intercompreensão. O papel da paráfrase, 

segundo os autores, emana diretamente dessas circunstâncias específicas do 

evento enunciativo. 

Ávila (2002) toma também a paráfrase como objeto de estudo. A partir de 

textos orais e escritos, a autora analisou segmentos parafrásticos no nível da 

sintaxe, visando a esclarecer como ocorre a construção de um sentido diferente no 

texto oral e escrito. O pressuposto é o de que, na prática de parafrasear um texto, o 

enunciador realiza diversas alterações, retirando palavras ditas anteriormente, 

substituindo ou acrescentando outras, mudando a forma e o léxico do texto original.

Por fim, citamos os trabalhos de Silva (2000) e Barros (2000). Esses autores 

estudam a paráfrase a partir da análise de textos literários. Ambos focalizam a noção 

de dialogia, advinda de uma concepção dialógica da linguagem de Bakhtin (1995), e 

a noção de intertextualidade, sob a perspectiva de Kristeva (1974). 

Neste trabalho, especificamente, tomamos como respaldo teórico para nossas 

análises a noção de paráfrase não nos termos de uma abordagem formal ou 

referencial, entendida enquanto sinonímia entre frases, e sim como atividade de 

reformulação textual, conforme as orientações de Fuchs (1982; 1994) e dos autores 

que seguem sua linha de pensamento.
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Por isso, visando à compreensão do processo de reformulação textual, no 

gênero monografia, partimos do pressuposto de que os alunos do curso Letras têm 

dificuldades de parafrasear os textos nos quais se baseiam, tais como livros, 

capítulos de livros, artigos e mesmo conceitos teóricos. Acreditamos que a seção de 

fundamentação teórica produzida pelos alunos para a elaboração da monografia nos 

apresente indicações dessas dificuldades, porque é nela que se manifestam mais 

diretamente os procedimentos parafrásticos. 

Os objetivos do nosso trabalho são, pois, os seguintes: 

(1) Identificar e descrever os tipos de paráfrases manifestados na 

reformulação do texto-fonte;

(2) Verificar as operações sintático-lexicais realizadas no uso dos tipos de 

paráfrases.

Com base nesses objetivos, tentaremos responder às seguintes questões de 

pesquisa: a) Quais os tipos de paráfrase utilizados pelo aluno na reformulação do 

texto-fonte? b) Que operações lexicais e sintáticas são realizadas no uso dos tipos 

de paráfrases?

Como forma de atender aos objetivos e questões de pesquisa delineados 

acima, direcionamos nosso foco para monografias produzidas por alunos do curso 

Letras, especificamente para o capítulo de fundamentação teórica, já que se trata do 

tópico em que mais aparece a reformulação de outros textos.

Acreditamos que o nosso trabalho pode constituir-se como uma oportunidade 

válida de contribuir para o ensino da produção de textos. Os resultados que aqui 

visamos a alcançar podem nos auxiliar, enquanto professores de língua materna, a 

desenvolvermos atividades que envolvam a reformulação textual, portanto a 

paráfrase, em gêneros acadêmicos. 

O trabalho está segmentado nos seguintes capítulos: 

Capítulo 1: apresentação dos pressupostos teóricos que fundamentaram a 

construção do trabalho. Esse capítulo está segmentado em dois momentos, em que 

o primeiro trata da fundamentação teórica acerca da paráfrase e o segundo trata de 

algumas considerações sobre os gêneros do discurso, seguido de uma discussão 

sobre o gênero monografia.

Capítulo 2: apresentação da pesquisa e descrição dos aspectos 

metodológicos. Nesse momento, procuramos caracterizar a pesquisa, o objeto de 

estudo; relatar como se deu a constituição do corpus e os procedimentos utilizados 
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para a análise; e ainda, caracterizar o texto-fonte reformulado nas monografias que 

constitui o corpus.

Capítulo 3: análise do corpus e discussão dos resultados. 



CAPÍTULO 1 REVISITANDO ABORDAGENS 
ACERCA DA PARÁFRASE E DOS GÊNEROS DO 
DISCURSO
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CAPÍTULO 1 REVISITANDO ABORDAGENS ACERCA DA PARÁFRASE E DOS 
GÊNEROS DO DISCURSO

Este capítulo apresenta, inicialmente, um mapeamento acerca da noção de 

paráfrase a partir da discussão de seus aspectos mais gerais e específicos. A 

discussão consta de uma breve apresentação dos elementos teóricos básicos para 

sua compreensão e das aproximações mais freqüentes da paráfrase em relação a 

outras noções, com foco específico para a aproximação entre paráfrase e 

reformulação, com a qual trabalhamos em nossas análises. Na seqüência, faz-se 

uma discussão acerca dos gêneros do discurso, sob a ótica de duas perspectivas 

teóricas diferentes, destacando aspectos como sua definição, características e uso, 

e, ainda, um exame do gênero monografia com base em tais aspectos.

1.1 A paráfrase em Fuchs: uma abordagem de base

Nas abordagens sobre a paráfrase, Fuchs (1982; 1994) é uma das principais 

referências. O estudo da autora sobre a paráfrase aparece sintetizado no trabalho 

de Ribeiro (2006) e de forma um pouco mais detalhada no trabalho de Duarte 

(2003). Fundamentados em Fuchs, e evocando para o diálogo estes dois autores, 

faremos, nesse primeiro tópico, uma breve discussão de caráter mais geral acerca 

da paráfrase, tentando situá-la no campo das principais abordagens que a têm 

tomado como objeto de estudo.

Segundo Fuchs (1994, p.33), a paráfrase enquanto atividade de reformulação 

adentra numa perspectiva discursiva, isto é, fazendo-se necessário “descrever as 

operações envolvidas na hora do processo de interpretação de T, transformação do 

conteúdo e de produção de T’, levando em conta os diferentes parâmetros 

constituintes das situações discursivas4”.

Assim, para a autora, o estudo lingüístico da paráfrase não pode prescindir 

dessa perspectiva discursiva, logo não pode estar necessariamente enquadrado sob 

o ponto de vista único do sistema da língua, sem considerar o seu funcionamento 

em situações de produção e de interpretação. Com isso, anuncia que tencionar uma 

aproximação lingüística da paráfrase em relação à reformulação discursiva é 

                                               
4 Tradução de Diego Zenzer
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relevante, de tal sorte que o estudo da paráfrase não fique preso ao sistema 

lingüístico, nem caia no extralingüístico incontrolado. Entende-se, com isso, que 

esse estudo não se afaste, de fato, das formas da língua, mas de igual modo não 

desconsidere as questões puramente contextuais. 

Fuchs (1994) reconhece a diversidade de correntes que estudam a 

paráfrase. São estudos que abrangem orientações teóricas de ordem pragmática, 

interacional, discursiva, tendo como elemento comum o tratamento da linguagem

como ação. Numa perspectiva mais ampla, há basicamente três tipos de abordagens 

que norteiam o estudo da paráfrase. A primeira abordagem remonta à antigüidade 

greco-latina, na qual a paráfrase designa, de um lado, uma atividade de 

reformulação textual explícita, visando à elucidação do texto de origem, como no 

caso em que se pretende fazer a interpretação de textos bíblicos, e, de outro, como 

uma atividade de reformulação imitativa, na qual a paráfrase tem como fim a 

produção de um novo texto, mantendo-se, contudo, certa distância do texto-base. 

Essas duas visões são classificadas como uma concepção empírica da paráfrase.

A segunda abordagem advém dos estudos lingüísticos realizados sob o 

âmbito das gramáticas gerativas, com interesse pela frase como unidade de análise, 

de estudos de cunho semântico, que inicialmente partem da palavra, posteriormente 

da frase, para chegar ao texto, e de outros que se voltam para um tratamento 

automático da língua e dos textos. De acordo com Ribeiro (2006, p. 85), “nessa 

segunda abordagem, o ato de parafrasear é posto em relação com a competência 

lingüística do falante, a qual deve ser explicitada em termos de regras da língua”. 

Assim, por exemplo, o conhecimento do falante acerca das expressões da língua e 

das regras de constituição dos textos lhe permite uma diversidade de formas 

alternativas de dizer a mesma coisa, descrever o mesmo conteúdo. Trata-se, pois, 

da diversidade no plano da formulação e da unidade no plano do conteúdo. Forma e 

conteúdo, nessa visão, são entidades radicalmente distintas e opostas. 

Na terceira abordagem, inscrita num âmbito mais atual, os estudos sobre a 

paráfrase compreendem três tendências teóricas: 

(i) a paráfrase encarada como equivalência formal entre frases, 
levando em consideração a veracidade do enunciado, com base em 
postulados lógicos; (ii) a paráfrase definida a partir de critérios 
semânticos entre o enunciado primeiro e o enunciado segundo, 
compreendidos a partir de uma relação sinonímica; e (iii) a paráfrase 
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vista como uma atividade de reformulação, considerando-se que tal 
atividade varia segundo os sujeitos e a situação em que a atividade 
parafrástica é produzida. (RIBEIRO, 2006, p. 85).

Esta última tendência, que toma a paráfrase como atividade de reformulação 

textual, é orientada por perspectivas teóricas distintas, quais sejam: a pragmática, a 

enunciativa e a discursiva. Significa, então, que são considerados fatores como o 

papel do sujeito, as incursões que ele realiza na atividade parafrástica em termos de 

uso particular dos elementos da língua etc., dos efeitos de sentido decorrentes do 

discurso parafrástico e do próprio contexto da enunciação. Nessa visão, a paráfrase 

pode ser associada às noções de autoria e de estilo. Sendo assim, a paráfrase é um 

fenômeno revelador de um trabalho de autoria, manifestada a partir das ações de 

linguagem particulares de um sujeito, de suas singularidades em relação a um 

projeto discursivo que tem em vista, entendidas como compondo o seu estilo 

individual.

Já num âmbito mais específico, podem-se eleger fatores lingüísticos e 

também extralingüísticos para a compreensão da paráfrase. O princípio que norteia 

esse pensamento é o de que a paráfrase não se situa apenas no nível estrutural, 

referente ao código, mas também e principalmente no nível discursivo, considerando 

os aspectos externos à língua tanto em relação à situação de comunicação como 

aos seus próprios participantes.

Para Fuchs (1982), a função metalingüística da linguagem constitui, em 

princípio, o fator que orienta a se pensar o fenômeno da paráfrase como decorrente 

da “relação entre estruturas do código, de modo que entre elas se estabelece uma 

relação de significados, no nível do referente” (DUARTE, 2003, p. 242). Porém, há 

um limite nessa concepção e reside justamente no fato de tratar a paráfrase pelo 

viéis do código, como uma espécie de tradução intracódigo, em que os participantes 

do ato comunicativo (chamados locutor e alocutário) estão condicionados, em 

momento da comunicação, a decidirem o signo lingüístico que melhor traduza um 

outro signo em termos de sentido. Daí a necessidade do acréscimo de outros 

aspetos fundamentais, dentre eles a própria situação de comunicação. É a situação 

que dá margem para as interpretações possíveis e, para tanto, entram em cena a 

intenção do locutor e a recepção do alocutário. É nesse sentido que, se por um lado 
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a paráfrase é entendida como mecanismo estrutural, por outro pressupõe, também, 

elementos da exterioridade, a situação de comunicação e respectivos participantes.

Já que a paráfrase não se reduz ao âmbito puramente lingüístico ou 

estrutural, há, então, parâmetros de dependência, quais sejam:

O plano locutivo – ancorado nas funções metalingüística e referencial da 

linguagem, permite compreender a paráfrase como um fenômeno interpretante de 

código, de modo que se possa reformular uma sentença e manter o seu sentido 

literal, ou seja, o mesmo referente.

O plano referencial – orienta a compreensão da paráfrase com base na 

identidade de referentes, sendo que estes referentes só serão retomados mediante 

a ativação dos conhecimentos de mundo, conhecimentos partilhados, o que requer 

pensar na situação comunicativa e nas relações já vivenciadas pelos alocutários, 

sob condição para o reconhecimento das referências.

O plano pragmático – a paráfrase é pensada em função das intenções do 

locutor, do seu comprometimento com o ato de fala e dos efeitos de sentido 

produzidos sobre o interlocutor.

O plano simbólico – a paráfrase é estabelecida via metáfora ou alegoria. Esse 

tipo de paráfrase depende de acordos consensuais, de crenças e da capacidade 

figurativa dos interlocutores, sob condição para o reconhecimento de traços 

semânticos. Depende também do conhecimento partilhado entre os interlocutores e 

do próprio contexto que envolve a situação de comunicação.

Assim, a idéia central é a de que a paráfrase não se circunscreve unicamente 

ao sistema lingüístico, ao código, pois tanto a situação de comunicação como os 

sujeitos que dela participam devem ser considerados. Em decorrência dessa visão, 

destaca-se que não há a reprodução idêntica do sentido. Pode ocorrer, por sua vez, 

de um enunciado parafrástico obscurecer quase que totalmente o sentido original. 

Entende-se, pois, que a paráfrase supõe:

a) Relação entre uma identidade de conteúdo, a despeito de 
alterações de forma, o que corresponde à noção espontânea de 
paráfrase;
b) Relação de conteúdo que oscila desde “deslizamentos” eventuais 
da reprodução até a deformação semântica, que implica dizer coisa 
totalmente diversa;
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C) Relação de conflito entre os sujeitos, que podem ter opiniões 
diversas, um acolhendo, outro rejeitando determinada paráfrase. 
(DUARTE, 2003, p. 257)

Com base nesses postulados, compreende-se, portanto, que a paráfrase é 

tanto um fenômeno de natureza lingüística como também extralingüística, definida 

em termos discursivos, pragmáticos ou enunciativos. Para o seu estudo, a despeito 

dos objetivos a que se pretende alcançar, é possível abordá-la de uma perspectiva 

referencial ou lógica, sinonímica ou do âmbito da reformulação.  Para nós, interessa 

discutir essa terceira possibilidade. Antes disso, mostraremos, nos subtópicos 

seguintes, as aproximações que mais costumeiramente se faz em relação à 

paráfrase, por considerarmos que isso nos ajuda a compreender melhor tal 

fenômeno, tendo em vista que seu quadro de manifestação é bastante amplo.

1.2 A paráfrase e algumas aproximações

Na literatura da área, a paráfrase costuma ser abordada a partir da 

aproximação com outras noções. Perini (2001), por exemplo, propõe uma 

aproximação com a noção de correspondência; Orlandi (2001) o faz com relação ao 

conceito de polissemia; e para outros autores, dentre eles Charaudeau e 

Maingueneau (2006), Maingueneau (1998), Hilgert (1997; 2002; 2006 ), Fávero et al

(2007), a paráfrase relaciona-se com a noção de reformulação.

1.2.1 Paráfrase e correspondência 

Sobre essa primeira aproximação, esboçaremos uma discussão com base 

nas idéias de Perini (2001), retomando as idéias de Duarte (2003), em cujo trabalho 

encontra-se uma releitura daquele autor, e, ainda, com base em Ilari e Geraldi 

(2004), que apresentam minimamente elementos que possibilitem também tal 

aproximação.

Perini (2001) deixa claro que a noção de correspondência não é formalmente 

bem definida na literatura da área e assume que, de fato, não é fácil defini-la com 

precisão. Assim, com os cuidados necessários, o autor assegura que se pode 

compreender a correspondência “como uma espécie de relacionamento sintático 
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especial entre frases” (p. 49). Essa noção serve tanto para descrever a estrutura da 

língua no nível morfossintático como também para auxiliar na interpretação 

semântica. Numa descrição morfossintática, por exemplo, podem-se analisar 

estruturas distintas da língua em termos de sua aceitabilidade, vendo que, com base 

em estruturas já aceitáveis, é possível pensar outras também aceitáveis. No tocante 

à interpretação semântica, o autor afirma que 

A relação de correspondência tem importância [...] porque é possível 
discernir uma sistematicidade na relação de significado entre frases 
correspondentes. Elas “são semanticamente semelhantes”, em um 
sentido que ainda não foi inteiramente explicado (PERINI, 2001, p. 
207).

É exatamente pelo ângulo da interpretação semântica que podemos encontrar 

nessa abordagem uma definição de paráfrase. Apesar de o foco recair mais sobre 

fenômeno da correspondência, é possível entender que há a paráfrase quando, em 

duas frases, formalmente distintas, encontra-se o mesmo conteúdo semântico. A 

aproximação entre paráfrase e correspondência se dá justamente porque esta é 

acompanhada, de certa forma, pela semelhança semântica, ou seja, pela paráfrase. 

Isso quer dizer que a correspondência é compreendida em termos formais, 

pensando no relacionamento sintático, enquanto a paráfrase é concebida pelo viéis 

da semelhança semântica, pensando, portanto, no relacionamento semântico. 

Nesse sentido, as duas noções estão ligadas de algum modo.

Perini (2001, p. 208) postula ainda que a correspondência pode ser total ou 

parcial, ao que ele chama de grupos de correspondência, dizendo:

Duas formas A e B serão totalmente correspondentes se for possível 
estabelecer entre todos os elementos de A e todos os elementos de 
B um relacionamento um-a-um tal que:
(i) os membros de cada par assim formado sejam preenchidos por 
itens lexicais idênticos; e
(ii) para qualquer preenchimento léxico idêntico dos pares, a 
aceitabilidade de A implique a aceitabilidade de B, e vice-versa; e a 
inaceitabilidade de A implique a inaceitabilidade de B, e vice-versa. 

Como exemplo dessa relação, tem-se o seguinte esquema, formulado a partir 

de construção topicalizada, em que os tipos de frases são totalmente idênticos, de 
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modo que “nenhuma substituição paralela pode dar resultado diferente nas duas 

frases”:

Outros tipos de construções constituem exemplos plausíveis de grupos de 

correspondência total, tais como frases constituídas de anteposição de pronomes 

(como em: Vocês procuram o quê? / O que vocês procuram?); clivagem (Mamãe fez 

os sanduíches / Foi mamãe quem fez os sanduíches); movimentação de clíticos 

(Suas idéias me assustam / Suas idéias assustam-me); movimentação do 

predeterminante (Todas as adolescentes gostam de tango / As adolescentes todas 

gostam de tango / As adolescentes gostam todas de tango) etc.

Já no segundo caso, o da correspondência parcial, tem-se a seguinte 

definição:

Uma forma A será parcialmente correspondente a outra forma B se 
for possível estabelecer entres todos os termos de B e alguns termos 
de A um relacionamento um-a-um tal que:
(i) os membros de cada par assim formado sejam preenchidos por 
itens lexicais idênticos; e
(ii) para qualquer preenchimento léxico idêntico dos pares, a 
aceitabilidade de A implique a aceitabilidade de B (mas não vice-
versa). (PERINI, 2001, p. 209).

Assim compreendida, a correspondência parcial ocorre em estruturas onde 

aparecem, por exemplo, a relação ativa/passiva. Desse modo, em pares de frases 

como “Geraldo estragou um saxofone” e “Um saxofone foi estragado por Geraldo” há 

uma relação de correspondência parcial, porque para a frase passiva corresponde a 

ativa, porém não ocorre o oposto. Esse fato é genérico, uma vez que se aplica a 

todos os pares possíveis de ativa/passiva. É preciso atentar, entretanto, para o fato 

de que “a lista de grupos de correspondência (em especial no que diz respeito às 

correspondências parciais) é provisória, pois houve pouca pesquisa sistemática 

nesse campo” (PERINI, 2001, p. 213). No caso do português, nunca se elaborou 

uma lista completa desses grupos; no inglês, há uma lista preliminar, organizada em 

artigo de Harris (1964). 

[Leo] [comeu] [o peixinho]

[O peixinho] [Leo] [comeu]
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Conforme essa abordagem, existem algumas formas de aplicação da relação 

de correspondência. Uma delas seria, por exemplo, no exame da transitividade dos 

verbos. Os modelos que mais se utilizam dessa relação são, na verdade, todos 

transformacionalistas. Ao que parece, há um reconhecimento sobre o fato de que o 

fenômeno da correspondência não dá conta de muitos problemas que o envolve e 

que há mesmo autores não simpatizantes desse tipo de abordagem, chegando a 

tratá-la como dispensável e insustentável. Em todo caso, a noção de 

correspondência atende ao menos aos interesses de quem almeja uma descrição 

sintática da língua.

Retomando ainda ao modo como a noção de paráfrase pode se imbricar com 

a de correspondência, tal como na perspectiva ora apresentada, Duarte (2003) 

observa que a aproximação ocorre mais nitidamente em relação à correspondência 

parcial. Sobre isso, o autor afirma:

[...] A correspondência total pode ter uma certa relação, embora a 
mudança de posição dos termos em relação à “frase básica” 
acarrete, mesmo que o autor não mencione isso, saliência semântica 
de alguns termos. Na parcial, talvez coubessem paráfrases do ponto 
de vista estrutural. Por exemplo, a relação ativa/passiva pode ser 
vista como uma correspondência e uma paráfrase.

Dito isto, Duarte (2003) chama a atenção para o problema de Perini estar 

inscrito numa perspectiva formalista acerca da sintaxe e da própria visão de 

correspondência, sendo assim rejeita esse tipo de aproximação, uma vez que, para 

ele, há aí um foco voltado exclusivamente para o plano locutivo ou referencial, o 

que, aliás, é rejeitado também por Fuchs (1982). Logo, em caso de adotarmos essa 

visão, cairemos numa noção de paráfrase fundamentada sob o ângulo do sistema 

da língua, do código propriamente dito. O problema é que se a paráfrase for vista 

apenas por esse ângulo, estar-se-á dispensando, principalmente, a articulação entre 

a língua e o seu uso.

A proposta apresentada por Ilari e Geraldi (2004) também tende a estabelecer 

uma relação entre paráfrase e correspondência, com base numa perspectiva 

igualmente formalista. No entanto, esses autores acrescentam um elemento 

importante, o contexto ou a situação comunicativa, e isso implica uma 

compatibilidade de base com a abordagem de Fuchs (1982). Na verdade, Ilari e 
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Geraldi (2004) mostram-se mais preocupados com a paráfrase em termos de 

sinonímia entre frases ou sinonímia estrutural. Dessa forma, cabe primeiramente ver 

como os autores compreendem uma relação de sinonímia para, em seguida, 

registrar como concebem a paráfrase.

Para Ilari e Geraldi (2004), não é possível fornecer uma definição satisfatória 

de sinonímia, tampouco é possível “pensar a sinonímia de palavras fora do contexto 

em que são empregadas [...], a sinonímia é um fenômeno gradual e os diferentes 

contextos são mais ou menos exigentes quanto ao princípio” (2004, p. 45). De posse 

dessa noção, esses autores afastam-se da idéia de sinonímia como identidade de 

sentido, ou seja, não compartilham da idéia da sinonímia perfeita, justamente pelo 

fato da dependência contextual que aí se impõe. Assim, por exemplo, orientados por 

imposições do contexto, os locutores escolhem, dentre as expressões sinônimas, 

aquelas que melhor condizem com os propósitos visados na comunicação. A relação 

de sinonímia se aplica, segundo os autores, tanto ao léxico (sinonímia lexical) 

quanto à estrutura gramatical (sinonímia estrutural ou o que concebem como 

paráfrase). Ressaltam, todavia, que, no nível estrutural, essa relação também não se 

define satisfatoriamente. 

Como já indicamos, a paráfrase, para Ilari e Geraldi (2004, p. 49), tem 

natureza estrutural, configurando relações de sinonímia entre sentenças ou frases, 

que comportam, por exemplo:

a) a relação voz ativa/passiva

b) a construção de comparativo de igualdade

c) a construção dos comparativos de superioridade e de inferioridade

d) a construção com ter/ a construção com ser de

e) construções nominalizadas/ construções não-nominalizadas

f) construções com mesmo

Para esse tratamento da paráfrase, vale também a ressalva de que a 

identidade de sentido é insustentável. Além disso, essa abordagem já considera ao 

menos minimamente a orientação argumentativa. A partir da análise de estruturas 

como “Pedro é mais esperto que José” e “José é menos esperto que Pedro”, 

percebe-se a visão de estudos mais recentes da semântica, da Semântica 

Argumentativa, por exemplo, mostrando que, em função do contexto, da situação, 
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elas podem ser empregadas para argumentar em sentidos contrários, ainda que se 

trate do mesmo conteúdo cognitivo. No primeiro caso, a argumentação caminha em 

favor da esperteza de Pedro; no segundo, em favor da inabilidade de José.

Com isso, ilari e Geraldi (2004) já reconhecem certa precariedade na 

abordagem da paráfrase pelo nível unicamente estrutural ou lingüístico. Por isso, 

para eles, é bem oportuno tratar a paráfrase também como um fenômeno 

situacional, dependente do contexto, em consonância com os postulados de Fuchs 

(1982; 1994). Assim, de um lado, a paráfrase apresenta, a rigor, um fundamento 

lingüístico que possibilita certa semelhança de significação das palavras e das 

sentenças, de outro, uma dependência contextual que pode até mesmo desfazer 

qualquer semelhança de sentido.

Se comparada à visão de Perini (2001), esse tratamento atribuído à paráfrase 

apresenta um diferencial, por considerar a orientação argumentativa e a situação de 

comunicação. Perini (2001) pode oferecer contribuições para estudos que visem a 

uma descrição da sintaxe da língua, enquanto Ilari e Geraldi (2004), numa 

preocupação mais semântica do que sintática, oferecem subsídios para a descrição 

do significado das palavras e das construções gramaticais. 

1.2.2 Paráfrase e polissemia

Passemos, agora, a um outro modo de tratamento da paráfrase, com base 

num enfoque discursivo, ligado à corrente francesa da Análise do Discurso. Para 

tanto, consideramos oportuno o diálogo com as discussões de Orlandi (2001) e de 

Manfroi (2005), que compartilham o pressuposto de que a paráfrase pode ser 

tomada na relação com o conceito de polissemia. 

A paráfrase, na visão de Orlandi (2001, p. 16), “é a permanência do mesmo 

sentido sob formas diferentes” e esse conceito é posto em relação, ou melhor, em 

tensão, com o de polissemia, que diz respeito, segundo a autora, à multiplicidade de 

sentidos. Sustenta esse entendimento de paráfrase uma teoria do discurso sobre os 

processos de significação, da qual Orlandi compartilha. Assim, há que se levar em 

conta que a autora está falando do lugar de quem considera a determinação 

histórica desses processos de significação. Na visão da autora, as condições 

históricas são, pois, constitutivas da produção de sentidos, elas 
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Abrangem o contexto histórico-social, ideológico, a situação, os 
interlocutores e o objeto de discurso, de tal forma que aquilo que se 
diz significa em relação ao que não se diz, ao lugar social do qual se 
diz, em relação aos outros discursos, etc. (ORLANDI, 2001, p. 85).

Ainda nessa visão, está em evidência uma compreensão da linguagem como 

o lugar do equívoco e da tensão entre dois pólos distintos: o da variação (mudança) 

e o da regra (estabilidade). A linguagem ou o discurso, já que constitutivamente 

ligados à exterioridade, tem como marca fundamental essa duplicidade que nos 

permite pensar numa multiplicidade de sentidos e, ao mesmo tempo, na legitimação 

ou na regulação desses sentidos. Assim sendo, a variação acompanha o processo 

polissêmico, o lugar da criação; enquanto a regra acompanha o processo 

parafrástico, o lugar do repetível. Com base em Orlandi (2001, p. 86), poderíamos 

caracterizar a manifestação desses dois processos da seguinte forma:

Entendemos, então, que, na visão de Orlandi (2001), quando pensamos em 

paráfrase, estamos reconhecendo a força do mesmo na linguagem, portanto a regra, 

a legitimação do sentido. E, na tensão com esse “mesmo”, reside exatamente “a 

possibilidade de múltiplos sentidos para uma mesma enunciação que fundamenta a 

atividade do dizer” (p. 86), sendo isso o que a autora compreende por polissemia.

Processo parafrástico 

Processo polissêmico

Processo parafrástico
regra

previsível
certo

legítimo
a ordem do já é, o já dito 

estabelecido           

Tensão

Processo polissêmico
exceção
imprevisível
indeterminado
a se legitimar
pode ser
mudança
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Reconhecendo também que a paráfrase e a polissemia estão vinculadas aos 

processos discursivos e compartilhando dos pressupostos defendidos por Orlandi 

(2001), Manfroi (2005, p. 31) afirma que 

A primeira habita o campo da memória, onde se volta ao espaço do 
dizer, resgatando o que já é sedimentado, e repetindo o sentido [...] A 
polissemia condiz com a ruptura, com o equívoco, ou seja, 
desestabiliza o processo de significação, produzindo o que aqui 
neste trabalho tratamos como o “novo”, no sentido de ser diferente.

Assim, para Manfroi (2005), a relação entre paráfrase e polissemia também 

reside na tensão entre o plano do repetível, o comum de acontecer, e o plano da 

criação, ou o deslocamento de sentido.

1.2.3 Paráfrase e reformulação

Numa última aproximação, a paráfrase é concebida em consonância com a 

idéia de reformulação textual. Essa visão tem sido adotada por diversos autores, 

conforme veremos a seguir, e a maioria deles, de uma forma ou de outra, retomam 

postulados de Fuchs (1982; 1994). Dentro dessa perspectiva, as formulações mais 

comuns a respeito da paráfrase costumam advir do estudo de textos orais e também 

de textos escritos, e muitas delas são mais ou menos semelhantes, por exemplo:

A paráfrase é uma relação de equivalência entre dois enunciados, 
um deles podendo ou não ser a reformulação do outro. 
(CHARAUDEAU e MAINGUENEAU, 2006, p. 366).

A paráfrase é uma atividade de reformulação pela qual se restaura 
bem ou mal, na totalidade ou em partes, fielmente ou não, o 
conteúdo do texto-fonte, num texto derivado. (FUCHS, 1982 Apud
FÁVERO et al, 2007, p. 59). 

A paráfrase (P) é um enunciado lingüístico que, na seqüência do 
texto, reformula um enunciado anterior, chamado de enunciado-
origem ou matriz (M), com o qual mantém, em grau maior ou menor, 
uma relação de equivalência semântica. (HILGERT, 2002, p. 144). 
(Grifos nossos)

Nessas três visões, embora a paráfrase concorra ora com a relação entre 

enunciados (enunciado matriz x paráfrase), ora com a relação entre textos, (texto-
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fonte x paráfrase), podemos perceber que a aproximação entre paráfrase e 

reformulação é bastante evidente. 

Outros autores compartilham dessas bases teóricas acerca da paráfrase. 

Lopes (2001, p. 200), por exemplo, afirma:

A paráfrase pode ser identificada como um procedimento 
retextualizador metalingüístico, que opera a reformulação de um 
segmento dado – vamos chamá-lo de pré-construído – na forma de 
outro segmento – o reconstruído, ou parafraseante – parcialmente 
equivalente ao pré-construído, do ponto de vista semântico. Como o 
pré-construído e o reconstruído se associam na mente do usuário por 
uma relação de equivalência de conteúdo, eles são substituíveis 
entre si e funcionam como metatermos opcionais do mesmo 
paradigma de sentido (é por isso, aliás, que um deles pode ocupar o 
lugar do outro no mesmo ponto da cadeia sintagmática, vale dizer, 
dentro do mesmo contexto). (Grifos nossos).

Nessa visão de Lopes, cumpre observar que a equivalência semântica pode 

assumir um caráter parcial, isso implica pensarmos num enunciado parafrástico que 

mantenha certa distância do sentido do texto-fonte. Podemos depreender ainda que 

o contexto é determinante para reconhecermos dois enunciados como 

semanticamente equivalentes.

Em estudo de Garcez (2001 Apud Köche et al 2007, p. 91), a paráfrase é 

definida como:

Um texto que traz as mesmas informações de um outro texto, por 
meio de outras palavras; tem a mesma função, mas apresenta uma 
forma de organização diferente. Parafrasear, portanto, é expressar 
as idéias de alguém com uma construção e um vocabulário próprios. 

Nesse caso, a paráfrase diferencia-se do texto-fonte apenas no que diz 

respeito a sua forma de organização. Quanto às idéias ou informações, deve-se 

manter fidelidade em relação ao texto original. Ressalta-se, entretanto, que aquele 

que parafraseia um texto deve inteirar-se de vocabulário (ou de escolhas lexicais) e 

de construção gramatical próprios.

Köche et al (2007) mencionam algumas das operações que podem ser 

realizadas na prática da paráfrase, por exemplo, a simplificação de frases e de 

períodos, a transformação estilística, a substituição de palavras etc. A paráfrase, e, 
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portanto, essas operações “possibilitam a construção de gêneros textuais como o 

resumo, a resenha, o artigo acadêmico”, afirmam. (p. 91). É nesse sentido que 

incluímos a visão da paráfrase dessas autoras como sendo, também, orientada para 

a idéia de reformulação.

A paráfrase, segundo essa visão, não pode ser confundida com o resumo, 

nem com a paródia. Embora não se aprofundem na distinção, para as autoras, o 

resumo constitui uma condensação fiel das idéias do texto original, a paródia opera 

uma organização textual semelhante, no entanto apresenta informações diferentes, 

já a paráfrase supõe uma relação de sinonímia, por que a seqüência parafrástica 

possui construções sintáticas que, embora sejam diferentes daquelas contidas no 

texto original, preservam o mesmo conteúdo.

Para Charaudeau e Maingueneau (2006), a reformulação exprime uma 

relação de paráfrase na medida em que, no discurso, retoma um dado utilizando-se 

de expressão lingüística diferente, tais como nos processos de retomada anafórica. 

Nota-se, conforme pode-se depreender, que a atividade de reformular supõe uma 

atividade parafrástica.

Charaudeau e Maingueneau (2006) entendem a natureza da equivalência 

estabelecida entre dois enunciados como sendo semântica, porém com a ressalva 

de que essa equivalência pode se apoiar num semantismo comum, ou numa 

contigüidade, e também num semantismo diferente, implicando pensar a 

“deformabilidade do sentido no discurso”. Esse princípio é o que orienta os autores a 

desvirtuarem a noção de paráfrase como decorrente da relação de sinonímia. Desse 

modo, a paráfrase, segundo eles, não advém da sinonímia.

Ainda sobre a paráfrase, Charaudeau e Maingueneau (2006) ressaltam a 

necessidade de haver continuidade de sentido entre os dados tomados como 

parafrásticos. Eis aí uma dependência para que haja a paráfrase. Ressaltam 

também que, juntamente com a reformulação, a paráfrase “é o vetor pelo qual se 

marca a heterogeneidade no discurso, seja ela mostrada ou constitutiva”. (p. 366). 

Assim sendo, essas duas noções permitem a identificação explicita ou não da 

presença do outro no discurso. Trata-se, nos dois casos, de fenômenos 

enunciativos, por meio dos quais o locutor retoma, reformulando, o discurso de 

outrem ou o seu próprio.

Charaudeau e Maingueneau (2006, p. 421) tratam de funções da 

reformulação e de tipos de reformulação. No primeiro caso, destacam:
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(i) a reformulação com função explicativa, situada “no nível da significação do 

texto-fonte, que ela re-atualiza retrabalhando-a (portanto, alterando-a e deformando-

a) para chegar a um texto alvo que seja o reflexo dos conteúdos veiculados ou 

compreendidos [...] no texto inicial”. Essa função abarca, por exemplo, a prática de 

resumo, de síntese.

(ii) a reformulação com função imitativa, situada “no nível do significante, 

procurando reproduzir as características salientes”. Como exemplos dessa função, 

citem-se a prática do pastiche, da sátira e da paródia.

No que concerne aos tipos, retomamos Maingueneau (1998), que trata da 

reformulação intradiscursiva e da reformulação interdiscursiva, concebidas como 

segue:

1) Na reformulação intradiscursiva, o enunciador põe em relação 
duas unidades sucessivas do seu discurso que ele apresenta como 
equivalentes. A reformulação oscila, então, entre a simples 
substituição e a paráfrase explicativa. Ela é indicada pelos 
marcadores, tais como “quer dizer”, “dito de outra forma”, “isto quer 
dizer que”, “em uma palavra” etc. (p. 121). 
2) A reformulação interdiscursiva implica na transformação de um 
texto em outro. Ela pode ser igualmente uma auto-reformulação ou
uma heteroreformulação, se é o autor do discurso fonte que a produz 
(caso de um autor que faz um resumo de seu próprio artigo) ou se 
um outro enunciador o faz (caso de um jornalista que vulgariza 
trabalhos científicos ou da crítica que resume um romance). (p. 123). 
(grifos do autor).

Depreende-se, a partir das palavras de Maingueneau, que muitos são os 

textos, tanto em modalidade escrita como oral, em que se evidenciam exemplos de 

reformulação intradiscursiva, desde que o enunciador considere pertinente para 

garantir a intercompreensão. Por sua vez, no caso da produção de resumos 

acadêmicos, resenhas, artigos etc., podemos encontrar exemplos da reformulação 

interdiscursiva, porque a escrita desses gêneros é fortemente marcada pela 

retomada das palavras de outrem. A propósito, conforme Maingueneau (1998), o 

resumo é um exemplo desse último tipo de reformulação, pois se trata de um 

equivalente condensado de um texto-fonte. Também em monografias acadêmicas, 

especificamente na parte dedicada à exposição ou discussão teórica, há claramente 

esse tipo de reformulação, porque supõe que o produtor leu determinado texto para 

depois reproduzir ou transformar de acordo com propósitos específicos. 
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Fávero et al (2007) mostram que “a paráfrase é, portanto, um enunciado que 

reformula um anterior e com o qual mantém uma relação de equivalência semântica” 

(p. 51). Também registram a paráfrase do tipo explicativa (aquela que explica o que 

um termo significa) ou especifica o sentido de um termo considerado mais 

abrangente em se tratando de traços semânticos; e a paráfrase do tipo resumidora, 

aquela em que a abrangência semântica é maior do que a do enunciado original, 

realizando, assim, uma generalização. Quanto às funções da paráfrase, afirmam:

A paráfrase exerce inúmeras funções, como a de contribuir para a 
coesão do texto, enquanto articuladora de informações novas e 
antigas, mas sua função primordial é a de garantir a 
intercompreensão, e difere das demais atividades de formulação 
como, por exemplo, a repetição pela criatividade em contraste com o 
automatismo desta última. (2007, p. 60).

Acrescentam ainda que a paráfrase é uma atividade comum às duas 

modalidades da língua,  escrita e oral, embora nesta seja um pouco diversa. Essa 

atividade permite ultrapassar os limites do texto original, dando margem para novos 

significados. Além disso, ela é atravessada pela relação de intertextualidade. 

Hilgert (1997), inscrito numa perspectiva textual-interativa, também concebe a 

paráfrase como atividade de reformulação, postulando que os enunciados P 

(paráfrase) e M (matriz) mantêm entre si uma relação de equivalência semântica. 

Segundo ele, “muitas vezes a paráfrase está numa relação paradigmática, isto é, 

pode ocupar o mesmo lugar sintático da matriz no contexto em que esta se encontra 

inscrita” (HILGERT, 2002, p. 144). Ainda para o autor, é possível identificar 

regularidades nas paráfrases quanto ao nível semântico, que diz respeito aos 

“deslocamentos de sentido na passagem da matriz para a paráfrase”; no nível 

formal, referente às ”reformulações léxico-sintáticas ocorridas na passagem”; e, por 

último, no nível funcional, que trata da “função geral das paráfrases e da função 

específica de cada uma em seu contexto imediato”. (p. 145).

Em se tratando dos deslocamentos de sentido, Hilgert (2002) menciona dois 

tipos de movimentos semânticos ocorridos na passagem da matriz para a paráfrase, 

quais sejam: a especificação e a generalização. Esses movimentos, segundo ele, 

permitem caracterizar a relação de equivalência entre a matriz e a paráfrase, além 

de atuarem como “determinantes na formulação dos enunciados parafrásticos e na 
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atribuição de suas funções” (p. 145). A especificação ocorre quando “o movimento 

semântico da matriz para a paráfrase vai do geral para o específico, ou seja, quando 

a abrangência semântica da matriz é maior do que a da paráfrase, sendo esta uma 

atualização de uma ou mais traços semânticos inerentes àquela”. Já a generalização 

“ocorre quando o movimento semântico da matriz para a paráfrase vai do específico 

para o geral, ou seja, a abrangência semântica da matriz é menor do que a da 

paráfrase”. (p. 146)

Os dois movimentos semânticos relacionam-se com o aspecto formal da 

paráfrase, isto é, com suas características lexicais e sintáticas, desdobrando-se, 

respectivamente, na expansão e na condensação sintático-lexical. Com base em 

Hilgert (2002), definiremos, abaixo, mais detalhadamente essas noções:

a) expansão parafrástica – “consiste no fato de o parafraseamento se realizar 

por meio de um enunciado lexical e sintaticamente mais complexo do que a matriz” 

(p. 147). Realiza as funções de explicitar, definir, precisar e especificar as 

informações da matriz.

b) condensação parafrástica – ocorre “quando o movimento semântico da 

matriz para a paráfrase se formula numa unidade lexical e sintaticamente mais 

simples, isto é, quando a formulação da paráfrase se desenvolve em sentido 

contrário ao da expansão, identifica-se a condensação”. (p. 147). Realiza as funções 

de concluir, resumir e denominar. 

A ocorrência desses dois tipos de paráfrases se dá tendo em vista a 

possibilidade da abrangência semântica do enunciado base ou matriz ser restrita 

(caso em que o enunciado parafrástico será mais desenvolvido) ou ampla (caso em 

que o enunciado parafrástico será mais condensado). 

c) paralelismo parafrástico – consiste em “paráfrases que se formulam na 

mesma dimensão léxico-sintática de suas matrizes”, conforme Hilgert (2002, p. 149). 

Em outros termos, é quando a dimensão formal ou estrutural da matriz permanecer 

igual ou pouco inalterada durante o parafraseamento, ocorrendo a simples variação 

ou substituição lexical.

A hipótese sustentada por Hilgert (2002, p. 151), pelo menos em relação a 

enunciados do ato conversacional, é a de que o parafraseamento ocorra 

“predominantemente no predicado e não no sujeito da estrutura oracional”. A partir 

da noção tema/rema, entendendo-se que o tema contém a informação dada e o 

rema a informação nova, esse autor assegura que é exatamente no predicado que o 



41

enunciador irá deter sua atenção e, portanto, realizar a paráfrase, como forma de 

garantir a intercompreensão entre os seus interlocutores. 

Enfim, a abordagem apresentada aqui perpassa uma noção de paráfrase 

como atividade de reformulação textual. Considera, primeiramente, como 

fundamentos básicos a situação de comunicação e os sujeitos, ou o contexto mais 

amplo. E de um modo mais específico, leva em conta que a paráfrase opera 

alterações no plano formal (expandindo expressões lexicais e construções 

gramaticais, condensando-as ou mantendo-as numa mesma dimensão estrutural); 

no plano semântico (mantendo ou não uma equivalência semântica, ou ainda 

deslocando, obscurecendo sentidos); e no plano funcional (considerando as várias 

funções que a paráfrase pode assumir). 

1.2.4 Tipos de paráfrases

Ressalte-se, antes de tudo, que os três tipos parafrásticos tratados por 

Hilgert, a expansão, a condensação e o paralelismo, foram utilizados pelo autor 

como categorias para estudo e análise do texto conversacional. Em vários trabalhos 

seus (HILGERT, 1991; 1993; 1995; 1997; 2002; 2006 dentre outros), consta a 

investigação de aspectos relacionados à paráfrase na construção do texto falado, 

em contextos de interação. Alguns desses aspectos dizem respeito, por exemplo, à 

natureza da relação de equivalência semântica estabelecida entre a paráfrase (p) e 

a matriz (m), em que o autor investiga paráfrases adjacentes (quando a equivalência 

semântica entre ‘p’ e ‘m’ é forte) e paráfrases não adjacentes (quando a equivalência 

semântica entre ‘p’ e ‘m’ é fraca); e às características formais e funcionais das 

paráfrases, que leva ao estudo dos tipos de paráfrases e de suas funções. Já que o 

autor volta-se, pois, para o texto falado, há momentos em que situa o 

parafraseamento com foco específico para essa modalidade textual, afirmando:

O parafraseamento é uma estratégia de construção do texto falado, 
por meio da qual se estabelece entre um enunciado de origem (m = 
matriz) e um enunciado reformulador (p = paráfrase) uma relação de 
equivalência semântica em grau variado, a qual é responsável por 
deslocamentos de sentido que impulsionam a progressividade 
textual. (HILGERT, 1997, p. 59). 
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No processo de construção do texto falado, diferentes aspectos do 
parafraseamento podem ser analisados. (HILGERT, 2006, p. 279). 

Essas colocações de Hilgert não deixam de reconhecer que a paráfrase 

enquanto atividade de reformulação textual participa, também e efetivamente, da 

construção de textos escritos, embora de forma um pouco diversa. Como bem 

asseguram Fávero et al (2007, p. 66), trata-se de uma atividade que se realiza 

“distintamente em cada uma das modalidades da língua”.  A propósito, tendo em 

vista a especificidade do texto falado, o falante realiza o parafraseamento de forma 

dinâmica e on line, ou seja, no próprio ato da interação. Às vezes, o interlocutor 

(ouvinte) até pode auxiliar na construção das paráfrases, tudo isso pela garantia da 

progressão textual e, principalmente, da intercompreensão. No texto escrito, como 

se sabe, a paráfrase atua como um recurso que permite a reformulação de um texto-

fonte já tomado como produto; a paráfrase desse texto escrito pode ser realizada em 

momentos muito posteriores a sua construção. 

Pensando nessas distinções que particularizam o parafraseamento na 

construção de textos falados e escritos, e considerando que iremos utilizar 

categorias que, em princípio, foram estabelecidas para análise de textos falados, é 

necessária uma definição dos critérios para a identificação e descrição dos tipos de 

paráfrases no nosso corpus.

Em Hilgert (2002; 2006), podem-se encontrar, mesmo que indiretamente, 

esses critérios, no instante em que é possível detalhar as características formais 

(lexicais e sintáticas) e funcionais que melhor definem os tipos de paráfrases. 

Apresentamos, abaixo, um quadro elaborado pelo autor, no qual relacionam os 

movimentos semânticos com a sua formulação sintático-lexical, os tipos de 

paráfrases e suas funções gerais:
Movimentos
semânticos

Formulação sintático-
lexical Tipos de paráfrases Funções gerais

Decomposição 
semântica Expansão parafrástica Paráfrases expansivas Definir ou explicar

Recomposição 
semântica Redução parafrástica Paráfrases redutoras Denominar ou resumir

Quadro 01: Relação entre tipos de paráfrases e formulação sintático-lexical

No quadro 01, deve-se compreender por decomposição semântica o mesmo 

que especificação (em termos de detalhamento, explicitação etc.), enquanto que a 

recomposição significa a generalização (em termos de condensação, síntese).
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No primeiro caso, dado um enunciado lingüístico tomado como matriz, o seu 

parafraseamento é realizado tendo em vista uma possibilidade de significação que o 

falante interpreta como válida ou pertinente, e a textualização desse 

parafraseamento se dá por meio de um segmento sintático-lexical mais complexo, 

por isso diz-se que ocorreu o movimento  semântico da especificação. Esse 

movimento conduz a paráfrases expansivas, cuja função é exatamente definir ou 

explicar alguma informação da matriz. Hilgert não informa que exemplos 

contemplariam casos de complexidade sintática, apenas relata em nota que “um 

enunciado lexical e sintaticamente mais complexo tem formulação mais 

desenvolvida, mais analítica do que aquele com o qual está relacionado” (2002, p. 

156). No exemplo 01 de texto transcrito abaixo, pode-se ver um caso de ocorrência 

da paráfrase expansiva ou expansão parafrástica5.

Exemplo 01:
L2 –  ah eu não sei ... acho que:: eu ... sabe ... aí eu acho que o ... não mudou muita 
        coisa ... se você pensar ... assim numa época em que ... por exemplo ...
        o trabalho era artesanal ... então você tinha um sapateiro :: ((tosse)) (cocheiro) 
        não sei que não sei que né? ... todo mundo
m1  meio em simbiose
p1  muito dependendo uns dos trabalhos dos outros...

Com esse fragmento, Hilgert (2006) mostra que o enunciado em simbiose

(matriz) está parafraseado por um enunciado mais complexo do ponto de vista 

sintático-lexical. Entende-se que o enunciado parafrástico muito dependendo dos 

trabalhos uns dos outros apresenta estrutura mais desenvolvida, analítica. Nessa 

ocorrência, o falante pretende dar uma explicação definidora para o termo em 

questão, a fim de que seu interlocutor o compreenda. A necessidade de tal 

explicação manifesta-se, em geral, pelo fato de a matriz mencionar um conceito um 

tanto abstrato, “simbiose”. Em outras ocorrências, o enunciado parafrástico pode 

explicitar, especificar ou precisar uma referência contida na matriz, como no exemplo 

02, abaixo:

                                               
5 Esse exemplo e os que seguem foram extraídos do trabalho de Hilgert (2006, p. 292-298) e serão 
usados aqui apenas como forma de compreensão dos tipos de paráfrases. Todos os fragmentos são 
provenientes de corpus oral analisado pelo autor. Na transcrição dos exemplos das paráfrases, 
mantemos as mesmas ênfases e destaques do texto original.
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Exemplo 02:
L1 – então co::mo ... é muito grande ... o número de pessoas você não pode ter ... 
        essa avaliação pessoal ... então ficou falso ... a avaliação do indivíduo
L2 – assim em termos gerais né? Porque na hora de escolher ...
m1 teus amigos
p1 tua:: ... éh ... assim as pessoas com quem você vai se relacionar
        isso entra né?

Nesse exemplo, a referência teus amigos, em (m1), foi especificada no 

enunciado parafrástico, (p1), como sendo as pessoas com que você vai se 

relacionar. Observa-se, ainda, que a formulação textual da paráfrase é lexical e 

sintaticamente mais desenvolvida. Outro tipo de ocorrência da paráfrase expansiva 

se dá quando a matriz apresenta informações genéricas ou sucintas, o que se pode 

ver no exemplo que segue:

Exemplo 03:
m1 L1 – então a minha de onze anos ... ela supervisiona o trabalho das cinco...
p1 então ela vê se as gavetas estão em ord/ ... em ordem se o:: material escolar 
             já foi re/arrumado para o dia seguinte ... se nenhum:: fez:: arte demais no 
            banheiro ...

Na matriz (m1), há uma informação muito sucinta de que a menina de onze 

anos exerce a função de supervisora. No enunciado parafrástico (p1), essa 

informação vem discriminada, ou melhor, exemplificada, por um conjunto de 

atividades realizadas pela menina na sua função de supervisora. Novamente, a 

paráfrase apresenta formulação sintática mais desenvolvida em relação à matriz. 

Exemplos do tipo (1), (2) e (3) mostram, portanto, que a paráfrase de natureza 

expansiva sempre procura atualizar uma das possibilidades de significação da 

matriz, que tem abrangência semântica maior e formulação textual mais simples, por 

meio de um anunciado lingüístico mais complexo em termos lexicais e sintáticos. 

No segundo caso mostrado anteriormente, o caso da recomposição 

semântica, dado um enunciado matriz, o seu parafraseamento é efetivado mediante 

a condensação das significações dessa matriz, numa textualização lexical e 

sintaticamente mais simples. Uma vez que o enunciado reformulador consegue 

englobar de modo mais genérico as significações do enunciado matriz, ocorre, 

então, o movimento da generalização. Desta vez, têm-se paráfrases redutoras,

atuando com as funções de denominar ou resumir. Seguem dois exemplos, 4 e 5, de 

ocorrências dessas paráfrases:
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Exemplo 04:
m1 L2 – mas é ... ahn ... com seis filhos em casa ... a programação do casal fica 
              muito limitada assim realmente à vida das crianças ... e a idade deles ainda 
              não é uma idade de freqüentar teatro compreende? o próprio cinema para a 
             gente tirar assim uma noite por semana é difícil porque ler envolve a vida da 
             gente e é natural que aconteça isso...

p1 então nossas atividades ficam muito presas às atividades das crianças.

No exemplo 04, houve claramente uma redução sintático-lexical na passagem 

da matriz (m1) para a paráfrase (p1). O enunciado parafrástico, nesse caso, constitui 

um equivalente semântico condensado, um resumo, de outro enunciado com 

formulação textual mais desenvolvida; dá-se o oposto do que ocorre na expansão 

parafrástica. As paráfrases redutoras podem também exercer a função de 

denominar, conforme exemplo 05:

Exemplo 05:
m1 L1 – e eles baseados em:: ... em estatísticas em previsões eles podem mais ou 
             menos saber como o indivíduo está se comportando ...

p1 L2 – então eles têm um certo controle sobre você certo?

Nesse fragmento, o interlocutor (L2) retoma a formulação analítica 

mencionada na matriz eles podem mais ou menos saber como o indivíduo está se 

comportando por meio da expressão um certo controle e, com isso, condensa,

resume aquela informação. A expressão condensada exerce a função 

denominadora: L2 denomina a ação que o referente eles exerce sobre o indivíduo 

como sendo uma atitude de controle. 

Apesar dos dois movimentos semânticos, decomposição e recomposição, é 

possível que a paráfrase mantenha a mesma dimensão textual de sua matriz. Nesse 

sentido, na passagem da matriz para a paráfrase, ocorre apenas uma simples 

variação de componentes lexicais, sendo isso em função da necessidade de 

adequação vocabular ou da precisão terminológica. Daí decorrem as paráfrases

paralelas ou simétricas, pela evidente simetria que estabelecem em relação à 

matriz. Ver os exemplos 6 e 7, abaixo:
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Exemplo 06:
L1 – então nesses termos ... a gente lamenta MUIto profundamente essa  
        característica Comercial da televisão ... desvinculando aqueles verdadeiros 
        objeTIvos ... que
m1        seriam objetivos de educar ...
p1/m2 seriam objetivos de aconselhar ...
p2 seriam objetivos até mesmo de orientar ...

Exemplo 07:
L2 – depois disso ainda ti/vê
m1 problemas de ...  saúde
p1 problemas de tireóide não sei quê::

Nos dois fragmentos, pode-se observar a simetria sintática entre o enunciado 

matriz e o enunciado parafrástico. Em (6), os conceitos aconselhar, orientar parecem

ser mais apropriados aos falantes, por isso a variação lexical foi necessária nas 

paráfrases (p1) e (p2). Em (7), a simetria sintática também é evidente, em que se 

tem apenas a substituição de um componente lexical, no caso saúde por tireóide.

Aqui, notadamente, a paráfrase paralela ou simétrica não deixa de traduzir os 

movimentos semânticos, sobretudo o de especificação, pois em (7), a expressão 

problemas de tireóide atualiza umas das possibilidades de significação da matriz 

problemas de saúde.

Conforme se pode observar, Hilgert (2006) trata basicamente de caracterizar 

os movimentos semânticos ocorridos durante a passagem da matriz para a 

paráfrase e de relacionar esses movimentos com as características formais e 

funcionais de cada tipo parafrástico. Logo, fundamentalmente pela sua formulação 

textual, ou seja, pelas características sintático-lexicais, é que os tipos de paráfrases 

em questão podem ser identificados. Ademais, podem-se descrever as várias 

funções que cada um desses tipos exerce, como também investigar a natureza da 

equivalência semântica estabelecida entre cada tipo parafrástico e seu respectivo 

enunciado de origem ou matriz. 

Quanto às paráfrases expansivas e redutoras, acreditamos que sua 

manifestação no texto escrito apresente essas mesmas características e funções. Já 

em se tratando das paráfrases paralelas, pode ser que a seleção lexical e a 

adequação vocabular tornem-se válidas também para o texto escrito, todavia 

convém salientar alguns aspectos. Um deles, por exemplo, é levar em conta que, no 

texto falado, o parafraseamento via paralelismo constitui uma atividade inerente à 
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própria construção desse texto. O falante realiza de forma atual e instantânea um 

trabalho ativo de seleção lexical perante o ouvinte, muitas vezes, até com o auxílio 

deste. Um outro aspecto a considerar diz respeito ao fato de que o falante, em 

função de um propósito comunicativo, vai realizando, durante o ato verbal, a 

adequação vocabular. Ele tenta especificar melhor um termo genérico, precisar um 

termo vago, como se realizasse correções parafrásticas, durante o processo de 

construção textual. (cf. HILGERT, 2006).

Desse modo, para realizar a análise de paráfrases paralelas no texto escrito, 

é pertinente considerarmos uma terceira característica, referindo-se à repetição de

componentes sintáticos do enunciado fonte. Isso nos leva a identificarmos, 

distintamente, paráfrases paralelas com repetição literal de componentes lexicais de 

suas matrizes e paráfrases paralelas com variação lexical. Para os fins específicos 

do nosso trabalho, essa distinção é pertinente, porque pressupomos que, no texto 

escrito, o paralelismo, exatamente por estar sujeito a trazer a repetição atrelada a 

sua formulação textual, pode assumir outras funções, por exemplo, a de colagem ao 

texto-fonte, e não apenas a de adequação vocabular e de precisão terminológica. 

Partindo, então, da abordagem elaborada por Hilgert (2002; 2006), listamos 

um conjunto de caracteres que podem permitir, no nosso corpus, a identificação de 

cada um desses tipos de paráfrases:

Paráfrases expansivas Paráfrases redutoras Paráfrases paralelas
O enunciado parafrástico apresenta 

formulação lexical e sintaticamente mais 
complexa do que a matriz;

Função mais freqüente: dar explicações 
definidoras, geralmente quando a matriz 
apresenta conceitos abstratos;

O enunciado parafrástico pode precisar 
ou especificar informações da matriz, 
cumprindo uma função explicitadora, em 
que se explicita melhor uma referência 
contida no enunciado fonte;

Quando a matriz traz informações 
genéricas ou muito sucintas, é comum que 
o enunciado parafrástico cumpra a função 
de dar exemplificações. 

Ocorre uma redução 
sintático-lexical na
passagem da matriz para a 
paráfrase;

A matriz apresenta 
formulação analítica, já o 
enunciado parafrástico 
apresenta formulação 
textual reduzida ou
resumida;

As funções mais
freqüentes são: resumir; 
denominar.

Mantém a dimensão 
sintática da matriz, com 
uma simples variação 
lexical;

Realiza uma espécie 
de repetição literal de 
componentes lexicais e 
sintáticos do enunciado 
fonte.

Busca a adequação 
vocabular, a precisão 
terminológica, com 
vistas a atender os 
objetivos da
comunicação;

Quadro 02: Relação de critérios para a identificação dos tipos de paráfrases

Dessa forma, consideram-se as características formais e funcionais das 

paráfrases expansivas e das paráfrases redutoras tratadas por Hilgert (2002; 2006). 

Enquanto que, nas paráfrases paralelas, acrescenta-se que há um desdobramento, 



48

com base em dois traços: (1) apresentar variação lexical em sua formulação; e (2) 

repetir literalmente itens lexicais e sintáticos do enunciado fonte. 

1.3 Os gêneros do discurso: discutindo sua definição e funcionalidade

Este tópico discorre acerca dos gêneros do discurso, sobre sua definição, 

características e funcionalidade, com base nas perspectivas teóricas de Bakhtin 

(2003) e de Maingueneau (1998; 2001). Aqui, essa discussão é imprescindível, uma 

vez que estamos preocupados com aspectos que dizem respeito diretamente à 

produção do gênero monografia, que constitui o nosso interesse de estudo.

Considerando que análise de um material lingüístico concreto, qualquer que 

seja sua natureza, opera inevitavelmente com um gênero do discurso pertencente a 

uma dada esfera da atividade humana (Cf. BAKHTIN, 2003) e que, neste trabalho, 

temos como foco a atividade de reformulação textual envolvida na produção de um 

gênero específico, no caso a monografia produzida como TCC, não podemos, então, 

deixar de tratar, aqui, sobre gêneros. Ademais, se é verdade que os vários campos 

ou esferas da atividade humana, como afirma Bakhtin (2003), constituem-se de 

integrantes que conhecem e dominam as suas formas de gêneros, esperarmos, 

consequentemente, dos integrantes de uma atividade da comunicação verbal, como 

é a esfera acadêmica, dos seus alunos graduandos, propriamente, uma experiência 

com a leitura e com a produção do repertório de gêneros de discurso, ou seja, com o 

conhecimento do todo dos enunciados que ali circulam.

Na verdade, queremos entender que o ato de reformular, parafrasear que o 

aluno opera durante a reformulação dos textos-fonte que subsidiam a construção do 

capítulo teórico de sua monografia não está dissociado de uma compreensão sobre 

o próprio gênero de discurso que se está produzindo (um texto acadêmico, de 

caráter científico, resultante de pesquisa científica); sobre suas características 

(versar sobre um tema único, bem delimitado etc.); condições de produção 

(acontecer em um tempo e lugar certos, ter um interlocutor definido); e sobre o seu 

propósito comunicativo (visar, por exemplo, à apresentação dos resultados de uma 

pesquisa teórica ou empírica). É nesse sentido que emerge aqui a necessidade de 

um entendimento a respeito dos gêneros do discurso. 

Dentro de um quadro atual de pesquisa sobre gêneros, Bakhtin (2003) é tanto 

uma referência de base como o ponto de partida para tratar da questão pelo viés 
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dinâmico da sua produção, na interação social (Cf. FARACO, 2001), trazendo ao 

campo dos estudos da linguagem uma concepção de gênero não estática, quer 

dizer, uma concepção que reconhece o quanto esses construtos sócio-históricos 

estão sujeitos à mudança (Cf. KOCH, 2004). É, portanto, a esse teórico a quem se 

pode chamar de marco da abordagem sóciointeracionista introduzida nos estudos da 

linguagem a partir do século XX e a quem se pode reconhecer como autor de uma 

teoria dos gêneros.

O texto de Bakhtin ao qual nos remetemos para discutirmos acerca dos 

gêneros está inserido no livro Estética da criação verbal, intitulado como Gêneros do 

discurso e discorre basicamente em torno de três pontos: a conceituação de gêneros 

do discurso, a sua classificação, com distinção entre primários e secundários, e a 

relação entre gênero e estilo. 

Bakhtin (2003) opera, inicialmente, com o princípio fundamental de que há um 

vínculo necessário e indissociável entre a utilização da linguagem e os campos ou 

esferas da atividade humana, isto é, de que a manifestação da linguagem se dá no 

seu uso, na prática social. Sem a compreensão desse princípio, ficaria difícil, 

conforme o autor, alcançar sucesso na análise ou no próprio entendimento da 

complexa natureza do enunciado, pelo que está interessado naquela discussão. 

Entende, pois, Bakhtin (2003, p.261) que os chamados campos da atividade 

humana estão sempre relacionados com o uso da língua, cujo emprego, por sua vez, 

“efetua-se em forma de enunciados (orais e escritos), concretos e únicos, proferidos 

pelos integrantes desse ou daquele campo”. É assim que, de um ponto de vista 

teórico-metodológico, não se pode olhar para o objeto discursivo, ou melhor, para o 

enunciado, sem se pautar na esfera da atividade humana na qual é produzido, 

porque esse enunciado não se produz no vazio, mas sempre vinculado a uma dada 

prática social. 

São exatamente os tipos relativamente estáveis de enunciados, produzidos 

no interior de esferas sociais múltiplas e heterogêneas, que se denominam gêneros 

do discurso, comportando três elementos fundamentais: o conteúdo temático, a 

construção composicional e o estilo verbal, sendo cada um desses elementos ligado 

no todo do gênero e determinado pelas especificidades e finalidades daquelas 

esferas. Se tais enunciados apresentam uma estabilidade relativa é porque 

compreendem uma historicidade e, ao mesmo tempo, uma imprecisão de suas 

características e fronteiras. Conforme Faraco (2001), ao dar relevo à historicidade 
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dos gêneros, Bakhtin (2003) está, na verdade, chamando atenção para o fato de que 

os tipos de enunciados não possuem propriedades sincrônicas fixas, definidas para 

sempre; esses tipos, pelo contrário, agregam transformações que se dão num 

contínuo, justamente porque as atividades sociais são dinâmicas, modificam-se e 

tornam-se complexas. Nesse sentido, os gêneros não permanecem estáveis e fixos, 

eles se modificam na proporção em que as atividades humanas se desenvolvem, 

sendo por isso mesmo construtos inesgotáveis, pois também são infinitas as 

possibilidades de uso da língua, numa dada esfera social.

A conceituação de gênero proposta por Bakhtin (2003) leva em conta o 

caráter eminentemente interacionista da linguagem, afastando-se de uma 

concepção de língua enquanto sistema formal, código fechado e abstrato, mas sim 

como prática social. O autor afasta-se de um quadro teórico tradicional que, como 

assegura Faraco (2001), intentava o estabelecimento de uma classificação rígida e 

baseada em critérios formais puramente sincrônicos. Percebendo a imensa 

heterogeneidade dos gêneros e a mutabilidade das ações humanas, Bakhtin (2003, 

p. 263), ao contrário, prever a impossibilidade de se estabelecer limites fixos e 

precisos para eventos que estão tão necessariamente sujeitos às contingências 

sociais. Diz ele que “não se deve, de modo algum, minimizar a extrema 

heterogeneidade dos gêneros discursivos e a dificuldade daí advinda de definir a 

natureza real do enunciado”. 

Expressando essa preocupação, Bakhtin (2003) propõe uma classificação dos 

gêneros do discurso em primários e secundários. Segundo ele, os gêneros primários 

são aqueles que convergem de atividades comunicativas mais simples, realizadas 

de forma comum no cotidiano (ex: uma carta pessoal, um bilhete, uma conversação 

espontânea, entre outros). Já os gêneros secundários surgem de circunstâncias 

comunicativas mais complexas, apresentando em geral forma mais padronizada. 

Estes aparecem com maior freqüência na forma escrita e se apresentam num nível 

cultural bastante elevado em relação aos gêneros primários (ex: o romance, o 

discurso científico, o discurso ideológico etc.).

Convém lembrar que ambos, gêneros primários e gêneros secundários, estão 

intimamente relacionados, pois, na perspectiva bakhtiniana, esses gêneros 

complexos absorvem e transformam os gêneros mais simples, primários. São, 

também, segundo Bakhtin (2003), os gêneros secundários os menos propícios ao 

estilo individual, por apresentarem um padrão formal geralmente bem elaborado e 
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fixo. Por haver essa relação, um e outro têm importância para o estudo e análise da 

natureza real do enunciado. Qualquer que seja sua natureza, simples ou complexa, 

os gêneros do discurso são infinitos, diversificados em suas formas e funções e 

refletem o uso real e concreto da linguagem. 

Nessa discussão, é considerada a relação orgânica ente gênero e estilo. Para 

Bakhtin (2003, p.265), “todo estilo está indissoluvelmente ligado ao enunciado e às 

formas típicas de enunciados, ou seja, aos gêneros do discurso”. E acrescenta que 

todo do enunciado, oral e escrito, primário e secundário, situado em qualquer campo 

da atividade humana, comporta um estilo individual, significa que pode refletir a 

individualidade daquele que escreve. Porém, adverte que nem todo gênero do 

discurso está do mesmo modo favorável ao estilo individual, pois alguns, como é o 

caso dos gêneros secundários, requerem formas mais padronizadas (ex: os 

documentos oficiais e de ordens militares). 

Ainda sobre a questão do estilo, Bakhtin (2003) anuncia que, para uma 

definição, precisa-se de estudo aprofundado da natureza do enunciado e da 

diversidade dos gêneros do discurso. Tal estudo caberia à Estilística, mas só seria 

eficaz caso considerasse a natureza do gênero dos estilos de linguagem e das 

modalidades de gêneros do discurso, inclusive sua classificação por campos da 

atividade humana e sua distinção entre primários e secundários. O autor 

compreende distintamente estilos de linguagem ou da língua (funcionais) e estilo 

individual. Este diz respeito às marcas da individualidade, a expressividade daquele 

que fala ou escreve; já os estilos de linguagem são os estilos de gênero 

correspondentes aos campos específicos da atividade humana. Nos termos do 

autor,

Uma determinada função (científica, técnica, publicística, oficial, 
cotidiana) e determinadas condições de comunicação discursiva, 
específicas de cada campo, geram determinados gêneros, isto é, 
determinados tipos de enunciados estilísticos, temáticos e 
composicionais relativamente estáveis. (BAKHTIN, 2003, p.266).

Dessa forma, entende-se que estilos de linguagem são determinados pela 

própria natureza da atividade humana de onde emanam os gêneros. Daí decorre 

que o próprio estilo não é uma propriedade, uma característica do gênero, mas parte 

constitutiva e indissociável dele, não se desprendendo de suas unidades temáticas, 
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nem de suas unidades composicionais. O estilo integra-se, portanto, ao todo do 

enunciado, ao gênero do discurso. 

Em termos de conceituação na perspectiva bakhtiniana, conclui-se que os 

gêneros do discurso estão sempre sujeitos a incorporarem o novo, a sofrerem 

remodelagem, portanto a acatarem mudanças que decorrem, segundo Koch (2004, 

p.161), “não só das transformações sociais, como devidas ao surgimento de novos 

procedimentos de organização e acabamento da arquitetura verbal, em função de 

novas práticas sociais que os determinam”, e um exemplo óbvio disso são os 

próprios gêneros da mídia eletrônica. Os gêneros são produtos da prática sócio-

histórica, surgem na sociedade e evoluem de acordo com as atividades sociais. 

Já Maingueneau (1998) trata da definição de gêneros do discurso sob a 

perspectiva de uma teoria do discurso, a corrente francesa de Análise do Discurso e 

mantém, até certo ponto, uma compatibilidade de base com a abordagem 

bakhtiniana, principalmente quando postula que “o gênero de discurso tem uma 

incidência decisiva sobre a interpretação dos enunciados” (p.75), afinal o próprio 

Bakhtin antes reconhecera que a compreensão do enunciado enquanto elemento 

fundamental da comunicação verbal não deve prescindir de uma noção precisa das 

particularidades dos gêneros do discurso. Aliás, a compreensão da natureza 

fundamental do enunciado em geral e dos diversos gêneros de discurso deve 

interessar a qualquer corrente de estudo da linguagem.

Disto isto, Maingueneau (1998, p.73) denomina gêneros do discurso como 

”dispositivos de comunicação sócio-historicamente definidos”, por exemplo, o 

editorial, os anúncios, o relatório de estágio, entre a grande diversidade de outros 

gêneros. Assim como Bakhtin, Maingueneau (1998) reconhece a extrema 

heterogeneidade e variedade dos gêneros do discurso, como também o fato de 

apresentarem uma estabilidade relativa, sustentando, a esse respeito, que alguns 

gêneros parecem muito estáveis (ex: receita de cozinha, oração), entretanto já 

outros são mais fugazes (ex: o jornal de televisão). Deduz-se daí que o autor 

percebe o quanto não se podem definir de maneira fixa as propriedades dos gêneros 

do discurso, mas sua abordagem de gênero não opera com a mesma classificação 

bakhtiniana que os divide em primários e secundários. 

Recorrendo a fontes de orientação pragmática, sobretudo ao princípio de que 

o enunciado possui um estatuto pragmático, na medida em que pretende instituir 

uma relação com o seu interlocutor, realizando uma ação sobre este e de que a 
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linguagem é um produto da interação social, Maingueneau (1998; 2001) menciona 

uma série de limitações ou condições para a definição de um gênero. Segundo ele, 

os gêneros do discurso compõem-se de atividades mais ou menos ritualizadas 

(portanto, essa ‘ritualização’ não é fixa) e só obtêm êxito nas práticas sócio-

discursivas caso estejam em comum acordo com as regras que as constituem. 

Afirma, então, esse autor que:

Os gêneros de discurso não podem ser considerados como formas 
que se encontram à disposição do locutor a fim de que este molde 
seu enunciado nessas formas. Trata-se, na realidade, de 
atividades sociais que, por isso mesmo, são submetidas a um 
critério de êxito. [...] Ato de linguagem de um nível de complexidade 
superior, um gênero de discurso encontra-se também submetido a 
um conjunto de condições de êxito. (2001, p. 65). (grifos nossos)

São basicamente cinco elementos fundamentais que garantem a legitimidade 

e a estabilização de um gênero e que determinam suas características:

(1) Uma finalidade reconhecida – “todo gênero discursivo visa a um certo tipo de    

modificação da situação da qual participa”;

(2) O estatuto de parceiros legítimos – “nos diferentes gêneros do discurso, já se 

determina de quem parte e a quem se dirige a fala”;

(3) O lugar e o momento legítimos – “todo gênero de discurso implica um certo lugar 

e um certo momento. Não se trata de coerções “externas” mas de algo constitutivo”;

Maingueneau (2001) propõe que algumas questões estão relacionadas com 

essas condições de lugar e momento, a saber: 

Periodicidade – “duração a que obedece um curso, uma missa, um telejornal, mas 

não um pronunciamento de chefe Estado”;

Duração de encadeamento – “quando um gênero exige várias durações de 

realização”;

Continuidade – “há gêneros como a piada que exige ser contada de uma só vez, já 

num romance pode haver interrupções”;

Duração de validade presumida – “uma revista é considerada válida durante uma 

semana; o jornal por um dia; já um texto religioso fundador (a Bíblia, o Alcorão, por 

exemplo) propõe-se a ser lido por tempo indeterminado”.
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(4) Um suporte material – “associado ao modo de existência material dos 

textos/gêneros, em que estes podem se apresentar por ondas sonoras (oralidade); 

por um decodificador (rádio, telefone etc.); por via impressa (impressora individual) 

ou figurar na memória de um computador etc”.;

(5) Uma organização textual – “todo gênero de discurso está associado a uma certa 

organização textual [...]. Esses modos de organização podem ser objeto de uma 

aprendizagem: a dissertação, as anotações de síntese etc., se ensinam; outros 

gêneros, na realidade a maioria, são aprendidos por impregnação”.

(MAINGUENEAU, 2001, p. 66-68).

Dentre todos esses elementos, Maingueneau (1998) dá destaque ao suporte, 

ou seja, ao modo de materialização dos gêneros, sustentando que o mesmo pode 

até modificar a definição de um gênero. Destaca também que as formações 

discursivas, compreendidas pelo autor como sendo relativas ao conjunto de 

enunciados sócio-historicamente determinados, constituem fator importante e, como 

tal, não podem ser isoladas das regras do gênero.  Acredita o autor que uma 

formação discursiva investe de maneiras distintas em relação ao gênero.

Por fim, convém enfatizar que, para Maingueneau (2001), o simples fato de 

estar exposto ao convívio social leva o falante/produtor a se apropriar de leis 

inerentes à atividade verbal, às convenções tácitas, para fazer uso da linguagem, 

através dos gêneros do discurso. O convívio em sociedade também dá condições ao 

falante de adquirir e desenvolver diversas competências que orientam esse uso, 

quais sejam: uma competência comunicativa, capaz de orientar o falante a produzir 

e interpretar os enunciados adequadamente em cada situação enunciativa; uma 

competência lingüística, ligada ao domínio da língua; e, por fim, uma competência 

enciclopédia, que envolve os conhecimentos sobre o mundo necessários à 

produção/compreensão desses enunciados. De maneira ampla, são essas três 

competências que, na visão do autor, levam os agentes da enunciação 

(enunciador/coenunciadores) a produzirem e interpretarem os inúmeros gêneros do 

discurso.

Com base nas discussões sobre gêneros do discurso empreendidas neste 

trabalho, compreendemos que as duas perspectivas teóricas ora apresentadas 

acerca da abordagem de gênero, embora orientadas por recortes teóricos distintos, 

permitem-nos compreender os gêneros discursivos como produtos da criação sócio-
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histórica, sendo que suas características emanam das especificidades de cada 

esfera social a que está vinculado. 

1.3.1 O gênero monografia: aspectos estruturais e sócio-discursivos

Ao estarmos respaldados, principalmente, mas não exclusivamente, nas 

discussões de Bakhtin (2003) sobre sua noção de gênero como tipos relativamente 

estáveis de enunciados produzidos por inúmeras esferas da comunicação humana e 

caracterizados por três aspectos fundamentais: o conteúdo temático, a construção 

composicional e o estilo verbal, sendo cada um desses aspectos determinados pelas 

finalidades e especificidades da esfera social de onde emanam, tratamos, então, da 

monografia situando-a como um gênero do discurso produzido na esfera acadêmica 

e que versa sobre um conteúdo específico, apresenta um estilo e uma forma de 

organização próprios, conforme estudo de Bessa (2007). Com esse propósito, 

retomamos também Maingueneau (2001) para caracterizar a monografia com base 

nos cinco elementos, que, segundo esse autor, estão envolvidos na sua produção, 

determinando suas condições de êxito, como a finalidade, os parceiros, o lugar e o 

momento, o suporte e a forma de organização. Ainda para esse fim, mostrou-se 

pertinente, primeiramente, fazer uma breve caracterização da monografia quanto ao 

aspecto propriamente técnico e estrutural, seu formato apresentacional, do modo 

como consta em manuais de metodologia científica. Tudo isso, na verdade, se funda 

em questões que interessam diretamente aquele que produz a monografia, uma vez 

que não se pode perder de vista o formato, as partes constitutivas desse gênero, 

tampouco suas características sócio-discursivas: a que se propõe, a quem se 

destina, o lugar e momento onde é produzida etc.

Em manuais de metodologia científica que tratam da monografia, definindo e 

descrevendo suas características, principalmente os aspectos formais ou estruturais, 

as discussões são quase consensuais. É o que se pode constatar a partir dos 

trabalhos de Inácio Filho (1995), Eco (1991), Tachizawa (2001), Salomon (2004) e 

Medeiros (2007). 

Assim sendo, de acordo com Inácio Filho (1995, p. 79), no seu sentido 

etimológico, de monos (um só) e graphein (escreve), a monografia traduz trabalho a 

respeito de um único assunto. Em sentido usual no meio acadêmico, significa 
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trabalho científico, resguardando essa idéia da especificação temática, ou seja, da 

redução da abordagem a um tema e problema únicos. 

O autor traz uma caracterização de monografia como texto acadêmico que 

resulta da investigação de um pesquisador e que por isso mesmo apresenta a 

“síntese de suas leituras, observações, reflexões e críticas, desenvolvidas de forma 

metódica e sistemática” (p. 79). Conforme consta, a monografia versa em torno de 

uma só dúvida ou problema, necessitando por sua vez da criticidade do 

pesquisador, embora devendo conter mais fatos que opiniões. Por ser 

funcionalmente distinta da tese de doutoramento e da dissertação de mestrado, a 

monografia tem caráter de iniciação científica, pois seu produtor em geral encontra-

se ainda em estágios iniciais da pesquisa acadêmica. Ainda assim, a monografia 

atende aos mesmos parâmetros de trabalho científico, inclusive respeitando uma 

série de normas técnicas (no nosso caso, regidas pela Associação Brasileira das 

Normas Técnica – ABNT), sendo elaborada e estruturada sistematicamente, 

seguindo etapas como:

(1) determinação do tema-problema do trabalho, dúvida, questão;

(2) levantamento bibliográfico;

(3) leitura e documentação;

(4) reflexão crítica;

(5) construção do trabalho;

(6) redação do texto (monografia).

Numa definição bastante objetiva, Eco (1991, p.10) conceitua monografia 

como um texto cuja abordagem se dá em torno de um só tema, e, enquanto tal, uma 

monografia opõe-se a manual, a enciclopédia. Já que versa acerca de um tema 

único, convém que se delimite esse tema, porque assim “quanto mais se restringir o 

campo, melhor e com mais segurança se trabalha”. 

Assentado nessa mesma perspectiva, Tachizawa (2001) propõe que se defina 

monografia como trabalho que cumpre uma obrigação acadêmica, tendo o caráter 

de iniciação científica. Para esse autor, a monografia não deve ser confundida com 

tese de doutoramento, nem com a dissertação de mestrado. Sua principal 

característica associa-se ao fato de ser bem delimitada, estruturada e desenvolvida 

em torno de um só tema e problema. O autor sugere que se defina distintamente: (a) 

monografia de análise teórica, quando visa a apresentar resultados de estudo 

teórico-conceitual, resultados de pesquisa bibliográfica, em que se tem organização 
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coerente das idéias dos autores pesquisados, comportando análise crítica ou 

comparativa; (b) monografia de análise teórico-empírica, referente à pesquisa de 

campo, em que se tem análise simples de dados, com descrição dos resultados; e 

(c) monografia de estudo de caso, que diz respeito à análise específica da “relação 

entre um caso real e hipóteses, modelos e teorias”. (p.61). 

Salomon (2004, p. 265) afirma que, desde a sua origem histórica, quando 

remonta aos estudos de Le Play (1806-1882) até os dias atuais, a monografia é 

concebida como um tipo de trabalho de natureza científica, caracterizado

essencialmente pela especificação, pelo foco em um único tema e uma só 

problemática. Ainda segundo o autor, a monografia resguarda de sua origem 

histórica uma compreensão mais geral (sentido lato) e outra mais específica (sentido 

estrito). Neste último caso, versa sobre um tema específico que seja o resultado de 

pesquisa científica e que vise a dar contribuição relevante à ciência, o que a faz 

identificar-se com a tese. Já em sentido estrito, a monografia constitui-se como 

trabalho de primeira mão, resultante de pesquisa científica, como no caso das 

dissertações científicas, das dissertações de mestrado, da monografia acadêmica, 

entre outros. Dessa forma, a monografia possui natureza descritiva e analítica, e 

caracteriza-se, ainda, pelo aprofundamento do tema, prezando sempre pela

reflexão.

Há também uma visão escolar de monografia, em que, por exemplo, “as 

monografias de término de seminários ou atividades semelhantes não mereçam a 

rigor a classificação que se lhes atribui, pois não são, em geral, autênticos trabalhos 

de investigação científica, mas apenas de iniciação” (SALOMON, 2004, p. 256). Em 

razão disso, cumpre distinguir a monografia no sentido acadêmico de outros tipos de 

monografias científicas. Estas constituem a concretização do domínio aprofundado e 

exaustivo do tema tratado, sobretudo da parte teórica, por exemplo, as teses 

doutorais. Sem dúvida, a monografia acadêmica também apresenta estudo completo 

e aprofundado de um tema único, porém não com o mesmo rigor de uma tese.

A originalidade é um outro elemento que caracteriza tanto uma monografia 

quanto uma tese. Todavia, entende-se por originalidade não no sentido de total 

liberdade ou singularidade, mas sim como um retorno às origens, conforme sentido 

sugerido pela própria etimologia da palavra. Desse modo, pensar o original numa 

monografia é levar em conta, dentre outros aspectos, a sua relevância temática para 
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o momento, o seu olhar particular diante de determinado objeto, e mesmo o fato de 

que a ciência está sempre sujeita a constantes revisões. 

Aspecto relevante é não perder de vista a relação entre a monografia e a 

pesquisa científica. Desse modo, não é possível conceber uma monografia que não 

seja decorrência de pesquisa científica. Consequentemente, esse tipo de trabalho 

deve se configurar como atividade assentada em atitude crítica e reflexiva. A 

reflexão pode evitar que a monografia transforme-se em “mero relatório do 

procedimento da pesquisa ou compilação de obras alheias ou medíocre divulgação”, 

afirma Salomon (2004, p. 259). Fazendo perceber que a reflexão perpassa toda a 

elaboração da monografia, o autor apresenta o seguinte esquema, que constitui 

suas partes ou etapas, quais sejam:

(1) Introdução – situa o leitor sobre o estudo das questões, sobre a relevância do 

método e da abordagem.

(2) Desenvolvimento – expõe e demonstra o trabalho. É a parte em que o produtor 

“propõe o que vai provar, em seguida explica, discute e demonstra: as proposições 

se sucedem dentro de um encadeamento que persegue a etapa final” (p. 260).

(3) Conclusão – síntese da reflexão demonstrada no decorrer do trabalho e 

superação de conflitos detectados.

Finalmente, para Medeiros (2007, p. 229), a monografia está imbricada à 

expressão ‘trabalho científico’, juntamente como a resenha, o informe científico, o 

artigo científico, o paper, que são “tipos de textos elaborados segundo estrutura e 

normas preestabelecidos”. Constitui, portanto, um trabalho de caráter científico 

produzido por alunos graduandos no término de seu curso.

Como forma de complementarmos essa definição e caracterização de 

monografia, que se pode associar, segundo Bessa (2007), a uma visão 

propriamente técnica, baseada muito mais nos critérios de forma, estrutura e 

organização, trazemos também aqui uma conceituação de monografia com base 

numa visão sóciodiscursiva, levando em conta a noção de gênero proposta por 

Bakhtin (2003) e também por Maingueneau (1998, 2001). 

Dessa maneira, sob a ótica bakhtiniana, entendemos que a monografia é um 

tipo relativamente estável de enunciado, um gênero do discurso, produzido numa 

esfera social específica, a esfera acadêmica, comportando conteúdo temático, 

composição e estilo intimamente relacionados às particularidades e finalidades 

desse campo da comunicação verbal. No que concerne ao conteúdo, é sempre bem 
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delimitado e específico, estando, necessariamente, em configuração com a 

respectiva área de conhecimento, que, no caso do curso Letras, abrangem questões 

temáticas vinculadas aos estudos lingüísticos e literários; sobre a construção
composicional, também é bem delimitada, constituindo-se de texto dissertativo (não 

exclusivamente, mas predominantemente) estruturado em partes distintas, todavia 

propriamente bem articuladas, quais sejam: introdução, desenvolvimento e 

conclusão; já do ponto de vista do estilo, predomina o tom impessoal, com 

linguagem formal, clara e objetiva (Cf. Bessa, 2007, p.30). 

Tendo em vista a abordagem de Maingueneau (2001), pode-se entender que, 

como gênero do discurso, a monografia se presta constitutivamente a uma
finalidade legítima e reconhecida, qual seja problematizar e modificar uma 

situação, ou divulgar resultados de pesquisa teórica, empírica, de caso etc.; 

apresenta um estatuto de parceiros (enunciadores e co-enunciadores) também 
legítimos, porque, nesse gênero de discurso científico produzido no curso Letras 

como TCC, já se sabe quem produz (um aluno graduando, aluno iniciante na 

pesquisa científica) e a quem se destina a fala ali posta (a um ou mais interlocutores, 

no caso desde a banca examinadora ao público mais amplo de leitores da biblioteca 

na qual fica depositada, podendo estender, como já é bem freqüente hoje, aos 

leitores da biblioteca on line); é produzida num lugar e momento legítimos (no

meio acadêmico, universitário, especificamente no término do curso, após uma longa 

trajetória de discussão e produção de conhecimentos); um suporte material

(apresenta uma existência materializada por via impressa (papel), no caso, também 

não deixa de poder figurar na memória de um computador pessoal do produtor, ou 

circular na forma on line); e, finalmente, uma organização textual (comumente, 

predomina o modo de organização dissertativo, mesmo que possa conter elementos 

narrativos ou descritivos).

Conclui-se aqui que a monografia, tal como está definida nos manuais de 

metodologia científica, é um trabalho que, dentre outras coisas, apresenta unidade 

temática, tem caráter científico, segue etapas sistemáticas para a sua construção, 

atende às normas técnicas de elaboração do trabalho científico (normas da ABNT) e 

requer a reflexão crítica por parte de seu produtor. Já sob a perspectiva de uma 

teoria dos gêneros, a monografia pode ser entendida como uma dentre as inúmeras 

formas de materialização dos enunciados produzidos socialmente, é um gênero de 

discurso produzido no universo acadêmico, com características e funções 
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determinadas pelo modo particular como, nesse universo, se organiza e produz 

conhecimentos.



CAPÍTULO 2 CARACTERIZAÇÃO DOS DADOS 
DA PESQUISA E DOS PROCEDIMENTOS DE 
ANÁLISE
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CAPÍTULO 2 CARACTERIZAÇÃO DOS DADOS DA PESQUISA E DOS 
PROCEDIMENTOS DE ANÁLISE

2.1 Caracterização da pesquisa

Em princípio, podemos caracterizar esta pesquisa como documental e que 

segue uma linha interpretativa, de base qualitativa, com alguns aspectos 

quantitativos (Cf. LAKATOS e MARCONI, 1992; SANTOS, 2001). 

Além disso, considerando que nossa pesquisa visa a compreender uma 

problemática específica, decorrente do uso da linguagem, em práticas discursivas 

reais e em contexto específico, podemos dizer, então, que se trata de um estudo 

situado no campo de investigação da Lingüística Aplicada. Esse campo, aliás, como 

afirma Signorini e Cavalcanti (1998, p. 100), “tem buscado cada vez mais a 

referência de uma língua real, ou seja, uma língua falada por falantes reais em suas 

práticas reais e específicas”. Essa especificidade da linguagem em uso na 

Lingüística Aplicada, segundo as autoras, constrói-se exatamente no instante em 

que se consideram as variáveis relacionadas tanto ao falante quanto ao contexto, ou 

seja, variáveis que são tomadas como externas ao sistema da língua. 

Ressalte-se, ainda, que em face da configuração com o objeto da Lingüística 

Aplicada, o nosso problema de pesquisa permitiu um olhar que não ficasse 

unicamente dentro do limite disciplinar. Em vista disso, para a análise do nosso 

objeto de estudo, pudemos recorrer a pressupostos teóricos advindos não de um 

mesmo modelo teórico ou disciplina, já que estamos fundamentados numa 

abordagem textual-discursiva acerca da paráfrase e também em abordagens de 

gêneros do discurso, de modo a dar conta das questões de pesquisa levantadas a 

esse objeto. De fato, no atual contexto da Lingüística Aplicada, é possível que o 

pesquisador, como bem assegura Moita Lopes (1998, p. 114), busque “subsídios em 

várias disciplinas que possam iluminar teoricamente a questão em jogo, ou seja, que 

possam ajudar a esclarecê-la”. Dessa maneira, atento a um problema específico de 

uso da linguagem ao qual os falantes se deparam, o pesquisador pode recorrer aos 

campos do conhecimento que melhor contribuam para resolvê-lo ou compreendê-lo.
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2.2 Caracterização do objeto da pesquisa

2.2.1 A monografia do curso de Letras/CAMEAM

Neste tópico, procuramos destacar como o curso Letras, por meio do seu 

Projeto Pedagógico – PP, elabora uma definição e caracterização de monografia e 

determina quais os requisitos para a produção desse texto/gênero no término do 

curso.

De acordo com o PP (2009, p.98), artigo 34, do curso de Letras, a monografia 

de graduação em Letras “consiste num trabalho individual do aluno, sob a orientação 

de um professor com titulação mínima de especialista, e submetida à apresentação 

e apreciação de uma banca examinadora”. Ainda segundo o documento, a 

monografia tem caráter de trabalho de iniciação científica, orientado para a pesquisa 

teórico-empírica. Quanto ao seu tema, deve estar em configuração com as áreas 

temáticas dos Estudos Lingüísticos e Literários, além de “contribuir para a formação 

profissional do graduando em Letras”. 

Consta ainda que a monografia é o resultado de um projeto de pesquisa 

elaborado pelo aluno graduando em Letras, durante a disciplina Seminário de 

Monografia I, ofertada no sétimo período do curso. A formatação desse projeto já 

deve “conter os requisitos mínimos exigíveis em um trabalho monográfico” (2006, p. 

98). O aluno apresenta o projeto ao Departamento de Letras, de acordo com sua 

habilitação, e recebe parecer da banca examinadora. 

Na disciplina Seminário de monografia II, ofertada no oitavo período do curso, 

o aluno produz a monografia. Significa que ele já deve ter sido aprovado na 

disciplina Seminário de monografia I, ter apresentado o projeto de monografia e ter 

recebido carta de aceite do professor orientador referente ao projeto de monografia. 

Conforme o PP (2009), a monografia deve ser elaborada em respeito às 

normas da Associação Brasileira de Normas Técnica (ABNT), ser digitada em 

espaço 2,0 (duplo) entre linhas, em papel A4 e conter mínimo de 20 páginas, não 

incluídos os elementos pré-textuais e pós-textuais. 

No PP (2009, p 99), consta que a monografia será avaliada levando-se em 

consideração os seguintes procedimentos:

I – ser entregue 03 (três) cópias da versão preliminar da monografia ao 

professor da disciplina Seminário de Monografia II, designado pelos Departamentos, 
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40 (quarenta) dias antes do término do semestre letivo, conforme o calendário 

universitário;

II – o professor da disciplina Seminário de Monografia II oficializará a Banca 

Examinadora, no prazo de 03 (três) dias, a partir do seu recebimento, para que seja 

emitido parecer pela respectiva Banca Examinadora;

III – a Banca Examinadora terá um prazo de 15 (quinze) dias, a partir da data 

de seu recebimento, para, caso necessário, sugerir reformulações e novo prazo para 

reapresentação do trabalho;

IV – no caso da Banca sugerir reformulações no texto da monografia, o aluno 

terá um prazo de 15 (quinze) dias, a partir da notificação pela banca, para realizar as 

reformulações e, em seguida, reapresentar o trabalho;

V – a Banca Examinadora terá um prazo de 05 (cinco) dias para emitir 

parecer final à versão definitiva da monografia e encaminhar ao professor da 

disciplina Seminário de Monografia II;

VI – cada membro da Banca Examinadora atribuirá uma nota que terá 

variação de “o (zero) a 10 (dez)”;

VII – a nota final constitui-se da média aritmética simples das notas atribuídas 

pelos membros da Banca Examinadora;

VIII – é considerado aprovado na disciplina Seminário de Monografia II, o 

aluno que obtiver média final igual ou superior a 7,0 (sete);

IX – é considerado reprovado na disciplina Seminário de Monografia II, o 

aluno que não entregar a monografia no prazo estabelecido na presente norma, ou 

que obtiver nota inferior a 7,0 (sete).

Por fim, destacamos que, conforme o PP (2009, p. 100-101), no decorrer da 

elaboração da monografia, cabe ao professor orientador:

(1) Avaliar a relevância do tema proposto pelo estudante;

(2) Orientar o estudante no desenvolvimento da monografia;

(3) Manter encontros com o orientando, no mínimo, uma vez por semana, em 

local e horário previamente definidos e publicados na secretaria do Departamento de 

Letras;

(4) Presidir e coordenar os trabalhos da Banca Examinadora e encaminhar o 

resultado final à chefia do departamento da habilitação cursada pelo aluno, nos 

prazos fixados em cronogramas. 
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Fica entendido, portanto, que a monografia da graduação em 

Letras/CAMEAM é um trabalho produzido pelo aluno no término do curso, tendo a 

natureza de um trabalho de iniciação científica resultante de pesquisa e contando 

com a orientação de um professor da área, com formação mínima de especialista. 

2.3 A constituição do corpus da pesquisa e os procedimentos de análise

O corpus desta pesquisa é constituído por dezenove monografias produzidas 

por alunos concluintes do curso de Letras, do Campus Avançado “Profa. Maria Elisa 

de Albuquerque Maia” (CAMEAM), durante os anos de 2003, 2004, 2005 e 2006. 

Mais especificamente, o nosso trabalho se detém exatamente nos subtópicos das 

seções de fundamentação teórica destas monografias, onde aparece referência ao 

texto de Travaglia (1996), acerca das concepções de linguagem. 

Inicialmente, deu-se a coleta das monografias. Nesse momento, adotamos 

como primeiro critério para a escolha das monografias aquelas cujos capítulos 

teóricos discorressem sobre uma temática comum, como forma de termos maior 

possibilidade de encontrar, também, referências comuns em relação aos textos-fonte 

citados na seção de fundamentação teórica. Em decorrência de uma leitura 

preliminar, fizemos a primeira seleção das monografias em função da temática 

acerca das concepções de linguagem, discutida em 25 monografias. 

Numa segunda leitura, procuramos identificar os autores que serviram de 

suporte para a discussão sobre linguagem presente nas monografias. Na relação de 

autores identificados, três deles foram mais recorrentes: Bakhtin (1995)6, citado em 

dezoito monografias; Travaglia (1996; 2000; 2001), citado em dezenove 

monografias; e Geraldi (1985; 2001), citado em dezesseis monografias. 

Em Bakhtin (1995), encontramos uma abordagem um tanto densa sobre a 

linguagem enquanto processo de interação social, em que o autor procura discuti-la 

colocando em questão duas posições filosóficas distintas, o subjetivismo idealista e 

o objetivismo abstrato. Bakhtin, inclusive, é uma referência de base tanto para as 

discussões de Travaglia como também para as de Geraldi. Em razão disso, 

                                               
6 A data referente a Bakhtin remete ao livro Marxismo e filosofia da linguagem; as três datas 
referentes a Travaglia remetem ao seu livro Gramática e interação: uma proposta de trabalho para o 
ensino de gramática no 1º e 2º graus; e as duas referentes a Geraldi dizem respeito ao livro O texto 
na sala de aula: leitura e produção. Neste trabalho, iremos nos reportar a esses autores fazendo 
referência sempre à primeira data.



66

focalizamos somente estes dois autores, que tratam especificamente de três 

concepções de linguagem: a linguagem como expressão do pensamento; a 

linguagem como instrumento de comunicação; e a linguagem como processo de 

interação.

No entanto, levamos em conta o fato de Travaglia, além de ser o autor mais 

citado, traz uma apresentação acerca das três concepções da linguagem em três 

páginas, sendo um pouco mais detalhada e mais longa, se comparada à de Geraldi, 

que transcorre em apenas três parágrafos. Assim, delimitamos como corpus desta

pesquisa as dezenove monografias que fazem remissão ao texto de Travaglia 

(1996).

No quadro 03, relacionamos o total de monografias e respectivos títulos das 

seções de fundamentação teórica e dos subtópicos onde é tratado sobre as 

concepções de linguagem.

Título da monografia Ano Cód. Título da seção de 
fundamentação teórica

Subtópico da seção de 
fundamentação teórica

O trabalho com a produção textual 
em aulas de língua portuguesa no 
Ensino Médio

2005 M01
O interacionismo na linguagem Concepções de linguagem e 

texto

As dificuldades dos alunos do 
terceiro ciclo do ensino fundamental 
na prática de produção textual

2003 M02
O interacionismo na linguagem Concepções de linguagem

O ensino de produção de textos no 
terceiro ciclo do ensino fundamental 2003 M03 Interacionismo na linguagem Concepções de linguagem e 

texto
Produção de texto: um estudo sobre 
essa prática no livro didático de 
língua portuguesa do ensino médio

2006 M04
O ensino de língua materna no 
ensino médio

Concepções de linguagem e 
texto

A produção do aluno sob o olhar do 
professor: uma análise da prática de 
correção 2006 M05

Concepções de linguagem, de 
texto e discurso x a produção 
escrita na escola

Concepções de linguagem 
subjacentes ao ensino-
aprendizagem de língua
materna

Os gêneros textuais nas aulas de 
língua materna: uma perspectiva 
teórico-prática do trabalho
pedagógico

2005 M06

Os gêneros textuais e o ensino de 
língua materna

Concepções de linguagem 
numa perspectiva sócio-
interacionista

Uma análise do discurso 
persuasivo/ideológico na
propaganda das revistas – “Veja”, 
“Isto” é e “Chega mais”

2006 M07

Aspectos sócio-discursivos da 
linguagem

Conceituando língua e
linguagem

O processo de ensino-
aprendizagem para crianças:
aspectos da interação em sala de 
aula

2005 M08

Interação e aprendizagem Considerações acerca das 
concepções de linguagem

O ensino de leitura: uma análise 
teórico-prática no nível médio s.d. M09 Leitura: uma abordagem teórica Concepções de linguagem

Literatura e ensino: o espaço do 
texto literário nas aulas de língua 
materna

2006 M10
Nas trilhas da literatura: ensino e 
aprendizagem

Concepções do ensino de 
língua e literatura

As aulas de língua portuguesa aos 
olhos dos alunos do ensino 
fundamental

2003 M11
A concepção interacionista e a 
linguagem: reflexões necessárias

- (sem subtópico)

A variação na marcação do plural 
no SN, nos falares dos habitantes 
das comunidades Pega, Arrojado e 
Engenho Novo no município de 
Portalegre/RN

2003 M12

Perfil teórico A linguagem e a perspectiva 
interacionista: um aporte 
necessário

A contribuição da sociolingüística 
para o ensino de língua materna: 
um estudo sobre o tratamento dado 

2006 M13
O ensino de língua materna e a 
postura adotada pelo professor em 
sala de aula

A linguagem numa 
perspectiva sócio-
interacionista: a inadequação 
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à variação lingüística no ensino 
médio

do ensino prescritivo

As representações da
retextualização na iniciação
acadêmica: um estudo do gênero 
resumo no curso Produção Textual 
II

2006 M14

Considerações sobre 
representação social, linguagem, 
gêneros do discurso e
retextualização: perfil teórico

Linguagem e interação

Ensino de gramática na escola: 
reflexão sobre a língua ou
apreensão da norma?

2006 M15
Concepções de língua(gem) e de 
gramática no ensino de língua 
materna

Ensino de língua x ensino de 
gramática

A abordagem da variação lingüística 
no planejamento do professor de 
língua portuguesa da 5ª série

2003 M16
Concepções sócio-interacionista 
da linguagem

- (sem subtópico)

A gramática no ensino médio: uma 
análise do aspecto metodológico 
nas aulas de língua materna 2004 M17

O ensino de língua materna como 
questão axial

Uma visão crítico-reflexiva 
sobre o ensino de língua 
materna na sala de aula de 
Nível Médio

Vislumbrando o ensino de 
gramática no nível fundamental: do 
predomínio da norma a uma visão 
sócio-interacionista

2006 M18

Um olhar teórico sobre o
interacionismo bakhtiniano da 
linguagem

Linguagem e interação

A concepção de gramática no 
ensino fundamental: uma análise 
das práticas de linguagem

2003 M19
Suporte teórico A linguagem e a sua face 

interacionista

Quadro 03. Relação de títulos das monografias, títulos dos capítulos de fundamentação teórica e dos 
subtópicos.

Pode-se observar na relação acima que a discussão acerca da linguagem é o 

elemento comum entre as monografias. A maioria delas, com exceção de M04, M10, 

M15 e M17, já no título da seção de fundamentação teórica ou no próprio subtópico, 

revela a base teórica em que se respalda, com vistas para o sócio-interacionismo. 

Pode ser, então, que a terceira concepção da linguagem, que acompanha essa 

vertente seja também o suporte teórico em foco, pois, ao que parece, os alunos 

produtores colocam em evidência a relação entre linguagem e interação. Em M12, 

por exemplo, o subtópico dá margem para inferirmos isso, pois consta que a 

linguagem e a perspectiva interacionista constituem-se como um aporte necessário. 

Após a delimitação do corpus, partimos para a leitura do texto-fonte e, 

objetivando a identificação dos procedimentos parafrásticos, das paráfrases, 

fragmentamos o texto-fonte de duas maneiras. Primeiramente, segmentando-o em 

quatro partes: uma parte introdutória, na qual o autor inicia a discussão sobre as 

concepções de linguagem, e as outras três partes referentes à caracterização da 

primeira concepção da linguagem, da segunda e da terceira, respectivamente. Em 

momento posterior, segmentamos cada parte dessas em fragmentos parafrásticos, 

baseados numa noção mais geral de frase e aos quais chamamos de (F). Mesmo 

tratando-se de unidade de discurso bastante difícil de definir e reconhecendo, de 

fato, que nenhuma definição pode ser de todo satisfatória, entende-se frase aqui em 

sentido amplo, nos modos como apresenta Perini (2001), tratando-se, então, de, 
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sentença estruturada a partir da reunião de palavras que forma um todo, uma 

expressão de sentido completo atendendo a certo propósito comunicativo e que tem 

um fim previsto pela indicação de determinada pontuação. Dentre outras 

possibilidades, esse modo de fragmentar o texto-fonte mostrou-se mais objetivo para 

uma descrição detalhada de cada tipo parafrástico. 

Para a identificação dos segmentos parafrásticos das monografias, 

colocamos, lado a lado, os segmentos do texto-fonte x os segmentos parafrásticos, 

fazendo coincidir um com o outro. Cada segmento parafrástico foi sublinhado e, logo 

em seguida, codificado de acordo com os tipos de paráfrases encontrados. Assim, 

temos os seguintes códigos:

Tipos de paráfrases Cód.
Segmentos do 

texto-fonte
Cód.

Concepções da 
linguagem

Cód.

Condensação parafrástica Cp Frase 1 F1 Concepção 1 C1

Expansão parafrástica Ep Frase 2 F2 Concepção 2 C2

Paralelismo parafrástico Pp Frase 3 F3 Concepção 3 C3

Quadro 04: Codificação dos tipos de paráfrases

Dessa forma, conforme o quadro 04, para os três tipos de paráfrases, 

chamamos Cp, Ep e Pp, com base nas iniciais de cada um, respectivamente; os 

segmentos do texto-fonte foram delimitados a partir de frases, enumeradas de acordo 

com o total em cada parte do texto-fonte, a saber: introdução, primeira concepção, 

segunda concepção e terceira concepção; estas, por sua vez, foram designadas como 

C1, C2 e C3. Assim, nas análises, esses códigos foram aplicados como segue:

Texto-fonte Remissões ao texto-fonte
Travaglia (1996; 

2000, 2001) M03 M06 M07

[...]
A primeira concepção 
vê a linguagem como 
expressão do 
pensamento. (F1/C1) 

Para essa concepção 
as pessoas não se 
expressam bem
porque não pensam. 
(F2/C1) 

A concepção que vê 
a linguagem como 
expressão do
pensamento (Pp-
F1/C1) parte do
princípio de que a 
expressão é
produzida no interior 
da mente. (Pp-
F3/C1)

A primeira concepção 
diz respeito à
linguagem como
expressão do
pensamento. (Pp-
F1/C1)

Nessa perspectiva, a 
linguagem é um ato 
monológico, (Pp-
F4/C1)

Na primeira delas a 
linguagem é vista como 
expressão do
pensamento (Pp-
F1/C1)

De acordo com essa 
visão a pessoa usa a 
linguagem que é
constituída no interior 
da mente (Pp-F3/C1) 
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A expressão se
constrói no interior da 
mente, sendo sua
exteriorização apenas 
uma tradução. (F3/C1) 

A enunciação é um ato 
monológico, individual, 
que não é afetado pelo 
outro nem pelas
circunstâncias que
constituem a situação 
social em que a
enunciação acontece. 
(F4/C1) 
[...]

Nessa perspectiva, a 
linguagem é um ato 
monológico, (Pp-
F4/C1)
independente do
interlocutor e do
contexto social. (Cp-
F4/C1)

que depende 
exclusivamente do
falante, (Cp-F4/C1)
pois é construída no 
interior da mente (Pp-
F3/C1); e aquele que 
não se expressa bem é 
porque não pensa. (Pp-
F2/C1)

com a finalidade de 
atender as suas
necessidades quanto à 
exteriorização de suas 
idéias. (Ep-F3/C1)

Ainda segundo essa 
visão, as pessoas não 
se expressam bem
porque não pensam. 
(Pp-F2/C1) 

Quadro 05: Delimitação dos segmentos parafrásticos e identificação dos tipos de paráfrases

Em M03, por exemplo, devemos entender que no primeiro enunciado 

evidencia um paralelismo parafrástico da frase 1, referente à concepção 1 e um 

paralelismo da frase 3, também referente à concepção 1, e assim por diante.



CAPÍTULO 3 ANÁLISE DO CORPUS
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CAPÍTULO 3 ANÁLISE DO CORPUS E RESULTADOS

Neste capítulo, dedicamos atenção à análise dos procedimentos utilizados na 

reformulação do texto de Travaglia (1996), que compõe a construção da seção de 

fundamentação teórica da monografia produzida por alunos concluintes do curso de 

Letras. Nossa análise está segmentada em dois momentos: no primeiro, procuramos 

trazer uma caracterização geral do texto-fonte, no tocante ao aspecto estrutural, à 

linguagem e à orientação argumentativa, sendo que, em seguida, aplicamos alguns 

desses aspectos às versões reformuladas desse texto-fonte, dando destaque 

também para os recortes realizados pelos alunos no ato da reformulação; e, no 

segundo, buscamos identificar e descrever os tipos de paráfrases, tentando verificar 

as operações utilizadas no uso desses tipos.

Destacamos que, na análise do corpus, chamamos as monografias de M01, 

M02, [...] M19, obedecendo, pois, a uma seqüência de 01 a 19. A identificação dos 

tipos parafrásticos teve como base as categorias estabelecidas por Hilgert (2002; 

2006) acerca da expansão, da condensação e do paralelismo, que identificam, 

respectivamente, paráfrases expansivas, paráfrases redutoras e paráfrases 

simétricas ou paralelas. 

3.1 Caracterização do texto-fonte

O texto constituído como suporte para a discussão acerca das concepções da 

linguagem nas dezenove monografias que compõem o corpus desta pesquisa e o 

qual serviu de fonte para que pudéssemos identificar os tipos de paráfrases 

realizados pelos alunos produtores está inserido no livro Gramática e interação: uma 

proposta de trabalho para o ensino de gramática no 1º e 2º graus, escrito por Luiz 

Carlos Travaglia. De modo mais específico, o texto encontra-se na parte 1 do

referido livro, na qual Travaglia discute questões fundamentais para o ensino de 

gramática, tais como os objetivos do ensino de língua materna, as concepções de 

linguagem, concepções de gramática, os tipos de ensino de língua, a variação 

lingüística e noções como texto e discurso. No caso, a discussão sobre as 

concepções de linguagem constitui o segundo subtópico da parte 1 do livro e tem 

como título 2. Concepções de linguagem.
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Quanto ao aspecto estrutural, o texto de Travaglia apresenta o seguinte 

formato:

Caracterização Introdução Concepção 1 Concepção 2 Concepção 3 Total geral
Total de páginas 03
Total de parágrafos 01 02 04 03 10
Total de frases 03 08 13 08 32
Total de citações 
diretas

00 00 01 01 02

Total de linhas 07 16 31 26 80
Total de palavras 90 205 335 258 888

Quadro 06. Caracterização do texto-fonte

No quadro 06, pode-se observar que se trata de um texto relativamente 

pequeno, escrito em apenas três páginas. O texto apresenta uma curta introdução, 

feita em um parágrafo, e desenvolvimento ordenado por apresentação e 

caracterização das concepções da linguagem: primeira concepção, segunda 

concepção e terceira concepção. Estas duas últimas possuem o maior número de 

palavras, frases e parágrafos, havendo citação direta em cada uma.

Outros aspectos do texto de Travaglia interessam destacar aqui. Um deles diz 

respeito à linguagem utilizada pelo autor, podendo ser caracterizada como uma 

linguagem objetiva, direta e clara, manifestada, por exemplo, pelo uso de frases 

relativamente curtas, pela pouca incidência de orações intercaladas ou de períodos 

com arranjos sintáticos mais complexos, pela precisão vocabular, com palavras de 

compreensão bastante acessível etc.

No decorrer de sua exposição acerca das concepções de linguagem, 

Travaglia dialoga com outros autores. O principal deles é Neder (1992), a partir do 

qual Travaglia dialoga também com Frigoto (1990) e com Bakhtin (1986). Em nota 

de rodapé, sugere ao leitor a consulta de textos de Cajal et al (1982), Geraldi (1985), 

Neder (1992), Pagliarini (1991), Val (1992). Assim, o texto de Travaglia se constitui, 

sem dúvida, como reformulação ou paráfrase de outros textos.

No tocante à orientação argumentativa, o texto apresenta poucos marcadores 

argumentativos, tais como advérbios, locuções adverbiais, conjunções etc. A 

ocorrência de conectores entre as frases que compõem os parágrafos é mínima, os 

mais usados são aqueles de sentido conclusivo (portanto, dessa forma, pois). Além 

disso, os verbos e pronomes utilizados aparecem sempre em terceira pessoa, 

traduzindo, pois, certo distanciamento do autor em relação ao assunto tratado no 
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texto. Assim, por exemplo, ao apresentar as concepções de linguagem, Travaglia 

concentra atenção sobre os pontos (segundo ele, fundamentais) que caracterizam 

cada uma, eximindo-se de emitir sua opinião ou de fazer algum julgamento 

apreciativo, isso porque seu texto apresenta caráter essencialmente expositivo. 

Poderíamos afirmar, então, que, ao menos explicitamente, o texto não revela pistas 

em que Travaglia rejeite uma ou outra concepção de linguagem ou ainda que 

assuma para si alguma das três. No entanto, se atentarmos para a forma como cada 

concepção foi caracterizada, percebemos alguns momentos que levariam o leitor a 

pensar que o autor não compartilha com a primeira concepção, em afirmações como 

estas:

... Para essa concepção as pessoas não se expressam bem porque não pensam...

... A expressão se constrói no interior da mente, sendo sua exteriorização apenas uma
tradução... (p. 21). (Grifos nossos).

Ou quando traz para a caracterização dessa primeira concepção de linguagem os 

elementos que caracterizam a terceira, justamente como forma de fazer a distinção 

entre ambas: 

... A enunciação é um ato monológico, individual, que não é afetado pelo outro nem pelas
circunstâncias que constituem a situação social em que a enunciação acontece... (p. 21)

... Portanto, para essa concepção, o modo como o texto, que se usa em cada situação de 
interação comunicativa, está constituído não depende em nada de para quem se fala, em 
que situação se fala (onde, como, quando), para que se fala... (p. 22) (Grifos nossos).

Em relação à segunda concepção, uma possível rejeição ou avaliação do 

autor procede nos dois seguintes fragmentos:

... Isso fez com que a lingüística não considerasse os interlocutores e a situação de uso
como determinantes das unidades e regras que constituem a língua... (p. 22).

... Essa é uma visão monológica e imanente da língua, que a estuda segundo uma 
perspectiva formalista – que limita esse estudo ao funcionamento interno da língua – e que a 
separa do homem no seu contexto social. Essa concepção está representada pelos estudos 
lingüísticos realizados pelo estruturalismo (a partir de Saussure) e pelo
transformacionalismo (a partir de Chomsky) (cf. Neder, 1992:41, que adota idéias de Frigoto, 
1990:20)... (p. 22). (Grifos nossos).
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Atentando bem para a exposição da terceira concepção, podemos observar 

que Travaglia utiliza um operador argumentativo bastante importante para orientar a 

compreensão do texto. Trata-se do uso de não é tão-somente [..] mas sim, no 

primeiro parágrafo (segunda frase) relativo à terceira concepção da linguagem.

... Nessa concepção o que o indivíduo faz ao usar a língua não é tão-somente traduzir e 
exteriorizar um pensamento, ou transmitir informações a outrem, mas sim realizar ações, 
agir, atuar sobre o interlocutor (ouvinte/leitor)... (p. 23).

Esse operador sugere uma idéia de inclusão, levando-nos a pensar que a 

terceira concepção da linguagem inclui as duas anteriores. Ou seja, conceber a 

linguagem como forma ou processo de interação não exclui, portanto não nega, a 

idéia de que ela também expressa o pensamento e, além disso, serve de meio ou 

instrumento para a comunicação. Nesse sentido, é válido dizer, também, que 

embora o autor não desconsidere essas outras duas concepções, para ele, a 

linguagem vai mais além da simples expressão do pensamento ou de instrumento de 

comunicação, justamente por isso linguagem como interação social é a concepção 

que, de fato, fundamenta o autor na sua elabora de “uma proposta para o ensino de 

gramática no 1º e 2º graus”. 

De qualquer modo, em essência, as três concepções da linguagem foram 

apresentadas por Travaglia como possibilidades distintas de se conceber a 

linguagem e a língua, mas isso não implica estabelecermos uma hierarquia entre as 

três, de modo a interpretá-las como uma sendo melhor ou pior que a outra. O texto 

possibilita a compreensão de que: seja qual for a concepção de linguagem adotada 

pelo professor, implicará sempre uma postura metodológica diante do ensino de 

língua materna. 

3.2 A reformulação do texto-fonte: dois recortes 

Para uma caracterização das reformulações operadas pelos alunos 

produtores das monografias, consideramos, primeiramente, o aspecto estrutural.  

Assim sendo, podemos dizer que, no tocante ao volume textual, ou seja, a uma 

extensão aproximativa do todo textual, as reformulações se dão em proporção um 

pouco menor do que o texto-fonte. 
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Caract.

Remissões ao texto-fonte

M01 M02 M03 M04 M05 M06 M07 M08 M09 M10 M11 M12 M13 M14 M15 M16 M17 M18 M19

Pág. 02 02 02 02 02 01 02 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01

Parág. 13 12 06 11 09 04 12 05 05 01 01 03 02 01 01 02 07 01 01

Frases 27 16 21 24 11 10 19 12 12 07 02 10 04 02 02 04 09 02 01

Citações 03 04 04 05 00 04 02 01 00 01 00 01 01 00 00 01 01 00 01

Linhas 62 56 43 68 66 29 74 33 35 11 07 21 21 09 09 19 29 07 06

Palavras 655 545 537 602 784 376 893 307 424 144 57 231 194 111 111 191 308 75 61

  Quadro 07: Caracterização das remissões ao texto-fonte

Como se pode observar no quadro 07, o número de páginas (01 ou 02) em 

cada monografia não chega ao mesmo total apresentado no texto-fonte, no caso 03 

páginas. Em todas as monografias, o número de parágrafos, frases, linhas, palavras, 

também é freqüentemente menor, portanto apresentando menor volume textual. 

Somente nas monografias M01, M02, M03, M04, M05 e M07 (ver, no quadro, 

destaque em negrito) é que o total de páginas se aproxima do texto-fonte; no total de 

parágrafos, destacam-se esses mesmos produtores (com exceção de M03) como os 

que se aproximam ou ultrapassam o total de parágrafos do texto-fonte; no total de 

frases, apenas cinco produtores, M01, M02, M03, M04, M07, aproximam-se; e 

praticamente o mesmo procede no tocante ao total de linhas e palavras. 

Em termos gerais, isso significa que a maioria dos produtores (13 alunos) 

reformulou o texto-fonte em apenas uma página, fazendo-nos criar a expectativa de 

que houve uma predominância do uso da paráfrase redutora, isto é, da condensação 

parafrástica, porque pensamos intuitivamente que, para se reformular um texto de 

três páginas em uma, exige-se certa capacidade de síntese. Ora, diminuir o tamanho 

de um texto-fonte de tal forma a não se distanciar do seu sentido básico dá a 

entender, no mínimo, que ocorreu um resumo de suas informações, enxugando os 

detalhes, os pormenores etc. 

Na verdade, a redução no tamanho do texto-fonte deve-se, em parte, a um 

recorte operado pelos alunos produtores no ato da reformulação, de modo que um 

grupo de nove alunos interessou-se mais diretamente pela parte em que Travaglia 

(1996) apresenta e caracteriza a terceira concepção de linguagem. Esse grupo 
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refere-se aos produtores de M11, M12, M13, M14, M15, M16, M17, M18 e M19, 

dentre os quais apresentamos os três primeiros, conforme exemplo abaixo:

Exemplo 01: 
Alunos que focalizam 
quase que somente a 
terceira concepção de 
linguagem.

Fragmentos de M11: A linguagem como processo de interação, que 
sustenta todas as correntes de estudos lingüísticos denominado de teoria 
da enunciação, é defendido também por Geraldi (1994) e Travaglia 
(1996) entre outros, que apresentam outras duas concepções de
linguagem: linguagem como expressão do pensamento; linguagem como 
instrumento de comunicação. Concepções essas que dão 
encaminhamento ao ensino de língua materna. 

Fragmentos de M12: [...] Diante disso, não podemos mais tratar a língua 
como código e definirmos o seu uso apenas como uma mera transmissão 
de informações e expressão de pensamento. A língua é uma atividade de 
produção de sentidos, um meio pelo qual o ato comunicativo se efetiva. 
Travaglia (1996) comunga com uma concepção de língua baseada na 
interação, que o indivíduo ao fazer uso da língua age e interage com 
o seu interlocutor. Os usuários da língua são sujeitos que interagem e 
falam de acordo com o lugar que ocupam na sociedade. Nessa 
concepção, o diálogo é, pois, entendido como o que caracteriza a 
linguagem. [...]

Fragmentos de M13: Podemos entender a língua não apenas como um 
processo de emissão de recepção de sons, mas também e principalmente 
é produção de sentidos, é intencional e á a partir dela que a comunicação 
se origina. Nesse sentido, Travaglia (1996) mostra que a linguagem 
enquanto processo de interação, não se configura apenas como 
expressão do pensamento, segundo o autor: [...].

Enquanto um outro grupo de dez alunos, que representa a maioria, mostrou-

se mais atento ao texto-fonte como um todo, parafraseando os segmentos que 

abarcam não só a apresentação e caracterização da terceira concepção de 

linguagem como também segmentos que fazem parte da introdução do texto-fonte e 

das outras duas concepções. Tratam-se dos produtores de M01, M02, M03, M04, 

M05, M06, M07, M08, M09, M10. Observemos como exemplo os produtores de M01, 

M02 e M03:

Exemplo 02: 
Alunos que seguem a 
mesma ordem 
apresentacional do
texto-fonte, descrevendo 
as concepções de
linguagem em seqüência 
(1ª + 2ª + 3ª).

Fragmentos de M01: A forma como o professor concebe a linguagem 
e a língua é fundamental para que seu trabalho com a língua seja 
bem estruturado. De acordo com Travaglia (2001, p. 21) “[...] a 
concepção de linguagem é tão importante quanto a postura que se tem 
relativamente a educação”.
[...]
Na primeira concepção, a linguagem é vista como a expressão do 
pensamento, a qual ilumina basicamente os estudos tradicionais, tendo 
como parâmetro a gramática normativa. Segundo essa concepção, as 
pessoas não se expressam bem porque não pensam.
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[...]
A segunda concepção vê a linguagem como instrumento de 
comunicação. Nessa concepção, a língua é vista como um conjunto de 
signos que se combinam segundo regras, com capacidade de transmitir 
informações de um emissor a um receptor. Para isso, é necessário que os 
falantes dominem esse código de maneira semelhante, para que a 
comunicação seja efetivada.
[...]
A terceira concepção vê a linguagem como forma ou processo de 
interação. Nessa concepção, o indivíduo não está limitado a traduzir e 
exteriorizar um pensamento, ou transmitir informações a alguém, mas 
sim, realizar ações e agir sobre o interlocutor. Essa tendência destaca o 
fenômeno da interação verbal, que é a verdadeira substância da 
linguagem. [...].

Fragmentos de M02: É fator relevante dentro do ensino de língua 
materna a maneira como o professor compreende e desenvolve o 
trabalho com a língua-linguagem, pois a forma de se conceber a 
linguagem influenciará em toda a prática pedagógica do professor de 
língua materna.
[...]
Dentre as formas de se conceber a linguagem, três possibilidades 
são mais comuns: a linguagem como expressão do pensamento; 
linguagem como instrumento de comunicação, como meio objetivo para a 
comunicação, e a linguagem como forma ou processo de interação. 
A primeira concepção, vê a linguagem como expressão do 

pensamento, parte da afirmativa de que as pessoas não se expressam 
bem porque não pensam, e que a expressão é um processo que ocorre 
mentalmente seguida de regras para a sua organização. [...]
A segunda possibilidade vê a linguagem como instrumento da 
comunicação. Para essa concepção a língua é um conjunto de signos 
que transmite uma mensagem e para que essa mensagem/informação se 
efetive, ou seja, para que haja a comunicação, é necessário que um 
emissor e um receptor dominem esse código de maneira semelhante.
[...]
A terceira concepção considera a linguagem como forma ou 
processo de interação, e que para a efetivação desse processo a 
relação entre os interlocutores se faz essencialmente necessária. Essa 
tendência destaca que o fenômeno da interação verbal é a verdadeira 
substância da linguagem. [...]
Fragmentos de M03: A forma como se concebe a linguagem 
determina todo procedimento metodológico do professor de língua 
materna. O ensino é sistematizado tendo em vista a concepção que o 
professor tem de linguagem. [...]
Existem três formas distintas de se conceber a linguagem, a saber: a 
linguagem como expressão do pensamento; linguagem como instrumento 
de comunicação, objeto para a comunicação; linguagem como forma ou 
processo de interação. Cada uma dessas maneiras de considerar a 
linguagem tem seus pressupostos e determina como a língua será vista e 
ensinada.
A concepção que vê a linguagem como expressão do pensamento
parte do princípio de que a expressão é produzida no interior da mente. 
Nessa perspectiva, a linguagem é um ato monológico, independente do 
interlocutor e do contexto social. A comunicação, de acordo com essa 
tendência, depende da capacidade individual do ser humano organizar 
suas idéias[...]
A segunda concepção considera a linguagem como instrumento de 
comunicação. De acordo com essa tendência, a língua é um código 
capaz de transmitir mensagens aos outros. No entanto, a comunicação só 
é efetiva se o usuário dominar o código. Para que a comunicação seja 
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realizada, é preciso que o receptor e o emissor conheçam a língua e use-
a de maneira semelhante.
[...]
A terceira concepção vê a linguagem como meio de interação entre 
indivíduos. Nessa perspectiva, a linguagem é responsável pela 
veiculação de sentidos, a partir da relação entre falantes. Como enfatiza 
Travaglia: “A linguagem é pois um lugar de interação, de interação 
comunicativa pela produção de feitos de sentido entre interlocutores, em 
uma dada situação de comunicação e em um contexto sócio-histórico e 
ideológico” (Ibid, p. 23).

Conforme podemos observar no exemplo acima, esses alunos reorganizaram 

o texto-fonte mantendo, inclusive, a mesma ordem apresentacional das concepções 

de linguagem operada por Travaglia (primeira concepção, segunda concepção e 

terceira concepção). De uma forma mais específica, isso se deu da seguinte 

maneira:

(1) – para os produtores referentes ao primeiro grupo mencionado 

anteriormente, interessou discutir a terceira concepção de linguagem, possivelmente 

como forma de destacar esta concepção como a mais apropriada para o ensino de 

língua materna. 

(2) – para os produtores do segundo grupo, o foco recaiu, também, sobre a 

terceira concepção de linguagem, mas para a sua reformulação foi preciso retomar 

as outras duas concepções, em alguns casos, por exemplo, até como forma de 

contrapô-las.  Além disso, esses produtores preferiram manter a tese apresentada 

logo no início do texto-fonte, sobre o fato de que a concepção de linguagem adotada 

pelo professor é bastante relevante no sentido de alterar a maneira de se estruturar 

o ensino de língua materna. 

Considerando ainda os dois grupos, evidenciaram-se algumas variações 

quanto aos procedimentos de reformulação do texto-fonte, conforme quadro abaixo:

Alunos que focalizam a 
terceira concepção de
linguagem, colocando-a 
em contraposição com as 
duas anteriores.

Fragmentos de M04: [...] Essa forma de conceber a linguagem se 
opõe ao monologismo, que não vê a linguagem como uma criação 
coletiva que se modifica com as transformações sociais e humanas. 

Fragmentos de M06: [...] A terceira concepção acerca da linguagem 
diferencia-se das outras duas anteriormente mencionadas, pelo fato 
de considerar como elemento fundamental, em seu processo de 
interação comunicativa, o contexto. 
Fragmentos de M07: [...] Essa concepção, por seu turno, se difere 
das duas anteriores por estar relacionada ao sentido que se constrói a 
partir da interação humana, ou seja, o homem é visto aqui como um 
sujeito que realiza ações e que atua sobre o seu interlocutor através da 
linguagem que assume uma conotação que produz efeitos de sentido 
entre interlocutores.
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Alunos que observam
pontos em comum entre a 
primeira e a segunda 
concepção de linguagem.

Fragmentos de M06: [...] A segunda concepção referente à 
linguagem, traz um ponto em comum com a primeira, uma vez que 
também coloca os interlocutores distantes do que é eminentemente 
histórico e social, o processo de produção da linguagem, sendo a língua 
vista apenas em seu caráter interno, em suas estruturas que servem de 
códigos a serem remetidos a outrem, para serem decodificados (cf. 
TRAVAGLIA, 1996:22). 

Alunos que tendem a 
defender a terceira 
concepção de linguagem, 
sem excluir a segunda. 

Fragmentos de M12: A linguagem é o veículo que permite a 
comunicação entre os seres e é por meio dela que interagimos 
com o outro. É preciso entendermos a língua não apenas como um 
veículo de transmissão de informações, mas um meio que permite 
nos relacionarmos com as pessoas. [....] A língua é uma atividade de 
produção de sentidos, um meio pelo qual o ato comunicativo se 
efetiva. Travaglia (1996) comunga com uma concepção de língua 
baseada na interação, que o indivíduo ao fazer uso da língua age e 
interage com o seu interlocutor.  

Fragmentos de M13: Podemos entender a língua não apenas como 
um processo de emissão de recepção de sons, mas também e 
principalmente é produção de sentidos, é intencional e é a partir dela 
que a comunicação se origina. 

Fragmentos de M16: [...] entendemos que a língua não é apenas um 
mero instrumento de comunicação (concepção estruturada –
conjunto de signos que se combinam segundo regras).

Alunos que se mantêm fiel 
à orientação
argumentativa do texto-
fonte.

Fragmentos de M01: A forma como o professor concebe a 
linguagem e a língua é fundamental para que seu trabalho com a 
língua seja bem estruturado. [...] três formas distintas de se conceber 
a linguagem, das quais destacaremos a seguir os pontos principais. [...] 
Na primeira concepção, a linguagem é vista como a expressão do 
pensamento, a qual ilumina basicamente os estudos tradicionais, tendo 
como parâmetro a gramática normativa. [...] A segunda concepção vê
a linguagem como instrumento de comunicação. [...] A terceira 
concepção vê a linguagem como forma ou processo de interação. [...] 
Nessa concepção, o indivíduo não está limitado a traduzir e 
exteriorizar um pensamento, ou transmitir informações a alguém, 
mas sim, realizar ações e agir sobre o interlocutor.

Fragmentos de M09: Segundo Travaglia (1996), há três concepções 
de linguagem: [...] a primeira concepção vê a linguagem como 
expressão do pensamento. [...] A segunda concepção vê a linguagem 
como instrumento de comunicação. [...] A terceira concepção vê a 
linguagem como forma ou processo de interação. Essa concepção 
está voltada para a interação, indo além da transmissão de 
informações, estabelece relações reciprocamente.

Fragmentos de M10: Encontramos em Travaglia (2000) três tipos de 
concepções. [...] A primeira ligada ao ensino tradicional, a gramática 
normativa que tem a linguagem como expressão do pensamento.
[...] A segunda concepção, a linguagem como instrumento de
comunicação, trata da codificação e decodificação da mensagem, 
onde um falante transmite (codifica) e um ouvinte recebe (decodifica). 
[...] Já a terceira concepção tem a linguagem como forma ou 
processo de interação. Nela, a linguagem vai ser um lugar de 
interação humana, caracterizada pelo diálogo entre falante/ouvinte 
e um vai agir sobre o outro. Esta concepção está atrelada à lingüística 
da enunciação. 

Quadro 08. Observando o modo como os alunos reorganizam o texto-fonte e as concepções de 
linguagem apresentadas pelo autor-fonte
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No quadro acima, podemos observar que os produtores de M04, M06 e de 

M07 estabelecem diferenças entre a terceira concepção de linguagem e as duas 

outras anteriores. Poderia ser que esses produtores tenham atentado para o 

momento em que, no texto-fonte, especificamente em F3, Travaglia (1996) faz a 

seguinte afirmação: “Normalmente tem-se levantado três possibilidades distintas de

conceber a linguagem, das quais apresentamos a seguir os pontos fundamentais e 

mais pertinentes para o nosso objetivo” (p. 21). (grifos nossos). Tal afirmação 

poderia ter influenciado esses alunos a colocarem a terceira concepção em foco, 

percebendo-se a sua oposição em relação àquelas outras. 

O produtor de M06 continua a estabelecer relações entre as concepções de 

linguagem. A propósito, desta vez apenas esse produtor observa pontos em comum 

entre a primeira e a segunda concepção. Acreditamos que isso seja, também, uma 

decorrência da afirmação de Travaglia sobre o fato de as três concepções serem 

possibilidades distintas de ver a linguagem. 

Convém ressaltar, porém, que todos esses casos estão associados, sem 

dúvida, à leitura particular desses produtores, isto é, ao modo como compreenderam 

o texto-fonte e, conseqüentemente, as concepções de linguagem apresentadas. 

O produtor de M12 combina elementos da segunda e da terceira concepção 

numa única formulação, quando afirma que “A linguagem é o veículo que permite a 

comunicação entre os seres e é por meio dela que interagimos com o outro” e que 

“A língua é uma atividade de produção de sentidos, um meio pelo qual o ato 

comunicativo se efetiva”. Assim, M12 entende que a linguagem comunica e permite 

a interação e, com base no texto-fonte, sugere que a terceira concepção inclui a 

segunda, ao dizer: “É preciso entendermos a língua não apenas como um veículo de 

transmissão de informações, mas um meio que permite nos relacionarmos com as 

pessoas”. O mesmo procede em relação aos produtores de M13 e M16 (e também 

de M08, M09 e M19, que não estão mencionados no quadro). 

Observamos, ainda, que o grupo de alunos que reformulou o texto-fonte, 

desde a introdução até a parte final, foi justamente o mesmo grupo mais propício a 

seguir a orientação argumentativa do texto-fonte, especificamente em relação aos 

seguintes pontos:

(1) Travaglia considera a concepção de linguagem adotada pelo professor 

como algo importante, em termos de determinar uma postura diante do ensino;
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(2) as três concepções são possibilidades distintas de ver a linguagem;

(3) a terceira concepção é um tanto mais aberta, pois inclui as outras duas.

Por fim, em relação aos dois recortes operados pelos alunos produtores ao 

reformular o texto de Travaglia (1996), observamos como aspecto mais geral que o 

foco de cada aluno partiu de dois interesses distintos, quais sejam: abordar a 

discussão do texto-fonte como um todo ou apenas parte dela. Ainda assim, com 

poucas variações, houve a perspectiva comum de centrar a atenção sobre a terceira 

concepção de linguagem, isso em decorrência, principalmente, de uma delimitação 

traçada já na própria discussão das seções de fundamentação teórica, em cujos 

títulos já evidenciavam um interesse pela relação entre linguagem e interação. 

3.2 Os tipos de paráfrases

Neste tópico, descrevemos os três tipos de paráfrases identificados no nosso 

corpus, procurando explicitar as operações lexicais e sintáticas utilizadas no uso 

dessas paráfrases. Para tanto, tomamos como base as três categorias estabelecidas 

por Hilgert (2002), a condensação, a expansão e o paralelismo parafrástico. 

Analisamos, a seguir, exemplos de cada tipo, constando, primeiramente, casos da 

expansão, em seguida da condensação e, por último, casos do paralelismo. 

3.3.1 A expansão

Fragmento de M01:

Segmentos do texto-fonte Segmentos parafrásticos 

Outra questão importante para o ensino de 
língua materna é a maneira como o professor 
concebe a linguagem e a língua, pois o modo 
como se concebe a natureza fundamental da 
língua altera em muito o como se estrutura o 
trabalho com a língua em termos de ensino.
(F1)
A segunda concepção vê a linguagem como 
instrumento de comunicação, como meio 
objetivo para a comunicação.
Essa concepção está representada pelos 
estudos lingüísticos realizados pelo 
estruturalismo (a partir de Saussure) e pelo 
transformacionalismo (a partir de Chomsky) 
(cf. Neder, 1992:41, que adota idéias de Frigoto, 

A forma como o professor concebe a linguagem 
e a língua é fundamental para que seu 
trabalho com a língua seja bem estruturado.
(Ep-F1) 

A segunda concepção vê a linguagem como 
instrumento de comunicação. 

De acordo com Travaglia (2001), essa
concepção fundamenta-se nos estudos 
realizados pelo estruturalismo e o
transformacionalismo e não considera a 
funcionalidade da língua, nem os aspectos 
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1990:20). (F9/C2) 
[...]
Essa é uma visão monológica e imanente da 
língua, que a estuda segundo uma 
perspectiva formalista – que limita esse estudo 
ao funcionamento interno da língua – e que a 
separa do homem no seu contexto social. 
(F8/C2) 
A terceira concepção vê a linguagem como 
forma ou processo de interação. (F1/C3) 
Como diz Neder (1992:42 e 43), citando Bakhtin 
(1996:123), para esta concepção
“a verdadeira substância da linguagem não é 
construída por um sistema abstrato de formas 
lingüísticas, nem pela enunciação monológica 
isolada, nem pelo ato psicofisiológico de sua 
produção, mas pelo fenômeno social  da 
interação verbal, realizada pela enunciação ou 
pelas enunciações (cf. nota 7). A interação 
verbal constitui, assim, a realidade 
fundamental da linguagem”. (F5/C3) 

históricos, sociais e os interlocutores. (Ep-
F9/C2)
Essa concepção prioriza uma visão
monológica, na qual a linguagem centra-se 
no falante, (Ep-F8/C2) isolando o mesmo da 
situação de produção, limitando a língua no seu 
sistema interno. 

A terceira concepção vê a linguagem como 
forma ou processo de interação. 
[...]

Nessa perspectiva, o diálogo é característica 
principal da linguagem e a interação verbal é o 
que põe a linguagem em funcionamento. (Ep-
F5/C3)

Sendo assim, o caráter interlocutivo da 
linguagem interfere no ensino, determinando 
o encaminhamento metodológico e a forma 
de se conceber o texto. (Ep-F1)
                                                                     (M01)

No fragmento de M01, uma primeira ocorrência da expansão parafrástica se 

dá no momento em que o aluno produtor reformula F1 especificando mais 

detalhadamente como a concepção da linguagem pode alterar o trabalho com a 

língua em termos de ensino, tal como se encontra formulado no texto-fonte. No 

entendimento de M01, essa alteração se dá, especificamente, no sentido de que a 

concepção de linguagem e da língua adotada pelo professor permite que seu 

trabalho com a língua seja bem estruturado. Pode-se notar que M01 atualiza uma 

das possibilidades de significação do enunciado fonte, tendo em vista que, numa 

outra interpretação possível, esse trabalho com a língua poderia ser mal estruturado, 

por exemplo, se o professor considerasse a linguagem exclusivamente como 

representação do pensamento. 

Na reformulação de F9/C2, o produtor de M01 desenvolve um pouco mais o 

segmento do texto-fonte, acrescentado características à segunda concepção da 

linguagem. Esta, além de ser representada por estudos estruturalistas e 

transformacionalistas, não considera a funcionalidade da língua, nem os aspectos 

históricos, sociais e os interlocutores.

Em F8/C2, M01 utiliza a expansão parafrástica ao trazer um enunciado 

explicativo que explicita como se define uma visão monológica da língua. Nesse 

contexto, uma visão monológica, segundo M01, é aquela em que a linguagem 

centra-se no falante. Nota-se que a explicação de que a linguagem centra-se no 
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falante traduz apenas um dos aspectos relacionados à perspectiva formalista dos 

estudos lingüísticos. 

Em F5/C3, observa-se mais um caso da paráfrase expansiva com natureza 

especificadora, realizada mediante a atualização das possibilidades de significação 

que os termos do enunciado fonte permitem. Aqui, merece destaque o enunciado 

parafrástico a interação verbal é o que põe a linguagem em funcionamento, pelo 

qual o produtor de M01 explicita a idéia de que a realidade fundamental da 

linguagem é o próprio funcionamento da língua. Se no texto-fonte a interação verbal 

constitui a realidade da linguagem, no segmento parafrástico, esse ‘constituir’ 

atualiza-se num ‘fazer’, ao passo que ‘a realidade’ atualiza-se como um ‘funcionar’ 

da língua. Trata-se de uma interpretação que o produtor de M01 considera 

adequada para esse contexto e que, em termos semânticos, sugere menos 

abrangência, porque o intuito nessa ocorrência parafrástica é explicitar e de ser mais 

específico.

No último segmento parafrástico de M01, pode-se observar que ocorreu 

novamente o movimento semântico da especificação, dando margem para a 

existência da paráfrase expansiva. O produtor de M01 trata, nesse segmento 

parafrástico, da terceira concepção de linguagem, aquela que a compreende como 

processo de interação e considera o diálogo como sua característica fundamental. 

Ao referir-se a essa concepção, M01 utiliza a expressão o caráter interlocutivo da 

linguagem, afirmando que este interfere no ensino, determinando o encaminhamento 

metodológico e a forma de se conceber o texto. Com isso, realiza uma paráfrase de 

caráter especificador do enunciado altera em muito o como se estrutura o trabalho 

com a língua em termos de ensino. Aqui, a especificação consiste no fato de M01 ter 

precisado a significação de ‘alterar o como se estrutura o trabalho com a língua’, por 

meio de dois exemplos: (1) a metodologia do professor e (2) a sua concepção do 

que seja o texto. Os dois exemplos apresentados na reformulação de M01 mostram, 

até certo ponto de forma mais concreta, como esse processo interlocutivo da 

linguagem, ou seja, como a terceira concepção, que é, aliás, um dos modos de se 

conceber a natureza fundamental da língua, pode alterar a estrutura do ensino. 
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Fragmento de M02:

Segmentos do texto-fonte Segmentos parafrásticos 

Outra questão importante para o ensino de 
língua materna é a maneira como o professor 
concebe a linguagem e a língua, pois o modo 
como se concebe a natureza fundamental da 
língua altera em muito o como se estrutura o 
trabalho com a língua em termos de ensino.
(F1)
[...]
A terceira concepção vê a linguagem como 
forma ou processo de interação. (F1/C3) 
[...]
Os usuários da língua ou interlocutores 
interagem enquanto sujeitos que ocupam 
lugares sociais e “falam” e “ouvem” desses 
lugares de acordo com formações imaginárias 
(imagens) que a sociedade estabeleceu para tais 
lugares sociais (cf. capítulo 6, quando falamos 
da questão do discurso). (F4/C3)

É fator relevante dentro do ensino de língua 
materna a maneira como o professor 
compreende e desenvolve o trabalho com a 
língua-linguagem, pois a forma de se conceber a 
linguagem influenciará em toda a prática 
pedagógica do professor de língua materna.
(Ep-F1) 
[...]
A terceira concepção considera a linguagem 
como forma ou processo de interação, e que 
para a efetivação desse processo a relação entre 
os interlocutores se faz essencialmente 
necessária.
Essa tendência destaca que o fenômeno da 
interação verbal é a verdadeira substância da 
linguagem.
De acordo com essa afirmativa os usuários da 
língua são sujeitos sociais ativos que 
participam ativamente do processo de 
produção da linguagem, seja na condição de 
falante ou de ouvinte. (Ep-F4/C3)

(M02)

No fragmento de M02, o enunciado altera em muito o como se estrutura o 

trabalho com a língua em termos de ensino é reformulado, também, via expansão 

parafrástica. A especificação ocorre desta vez no instante em que M02 compreende 

esse ‘alterar o trabalho com a língua’ em termos de influenciar a prática pedagógica 

do professor de língua materna.

Mais adiante, em F4/C3, o produtor de M02 compreende que ‘os usuários da 

língua são sujeitos sociais ativos’, tendo como base os argumentos do enunciado 

fonte de que esses usuários são sujeitos que ocupam lugares sociais, de onde falam 

e ouvem, portanto interagem. Na reformulação que segue, M02 estende um pouco 

mais a compreensão acerca dos usuários da língua, com uma informação de caráter 

explicativo: esses usuários são sujeitos ativos, por que participam ativamente do 

processo de produção da linguagem, seja na condição de falante ou de ouvinte.

Fragmento de M03:

Segmentos do texto-fonte Segmentos parafrásticos 

Outra questão importante para o ensino de 
língua materna é a maneira como o professor 
concebe a linguagem e a língua, pois o modo 

A forma como se concebe a linguagem
determina todo procedimento metodológico 
do professor de língua materna. (Ep-F1)
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como se concebe a natureza fundamental da 
língua altera em muito o como se estrutura o 
trabalho com a língua em termos de ensino.
(F1)
Como diz Neder (1992:42 e 43), citando Bakhtin 
(1996:123), para esta concepção
“a verdadeira substância da linguagem não é 
construída por um sistema abstrato de formas 
lingüísticas, nem pela enunciação monológica 
isolada, nem pelo ato psicofisiológico de sua 
produção, mas pelo fenômeno social  da 
interação verbal, realizada pela enunciação ou 
pelas enunciações (cf. nota 7). A interação 
verbal constitui, assim, a realidade 
fundamental da linguagem”. (F5/C3)

O diálogo é característica da linguagem, 
conforme destaca essa concepção.
A interação verbal é que faz a língua 
funcionar. (Ep-F5/C3) 
                                                                                

(M03)

No fragmento de M03, o mesmo enunciado altera em muito o como se 

estrutura o trabalho com a língua em termos de ensino é interpretado também de 

modo mais específico, como sendo uma alteração que se dá no procedimento

metodológico do professor de língua materna.

Na reformulação de F5/C3, há ainda uma expansão parafrástica, porque 

revela o entendimento de que a interação verbal conduz a uma ação da língua, que 

é fazê-la funcionar. O produtor de M03 detém-se na reformulação do predicado do 

enunciado fonte, em que, para ele, constituir a realidade da língua equivale a fazer a 

língua funcionar. Nesse sentido, a interpretação que se tem do enunciado fonte é 

precisa, conduz a se pensar que a interação verbal é o próprio uso, o funcionamento 

da língua. Conforme a natureza da paráfrase expansiva (Hilgert, 2006), nesses 

casos, o intuito é de precisar a informação da matriz, tentando-se atender a um dos 

possíveis modos de interpretação semântica de tal informação. 

Fragmento de M04:

Segmentos do texto-fonte Segmentos parafrásticos 

Como diz Neder (1992:42 e 43), citando Bakhtin 
(1996:123), para esta concepção
“a verdadeira substância da linguagem não é 
construída por um sistema abstrato de 
formas lingüísticas, nem pela enunciação 
monológica isolada, nem pelo ato
psicofisiológico de sua produção, mas pelo 
fenômeno social  da interação verbal, realizada 
pela enunciação ou pelas enunciações (cf. nota 
7). A interação verbal constitui, assim, a 
realidade fundamental da linguagem”. (F5/C3)

Essa forma de conceber a linguagem se opõe ao 
monologismo, que não vê a linguagem como 
uma criação coletiva que se modifica com as 
transformações sociais e humanas. (Ep-
F5/C3)

 
(M04)
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No fragmento de M04, o aluno produtor realiza uma paráfrase expansiva ao 

tentar explicar um conceito abstrato que se apresenta, mesmo indiretamente, no 

enunciado fonte, no caso o monologismo. Primeiramente, M04 observa que a 

terceira concepção de linguagem se opõe ao monologismo, tendo em vista que, no 

texto-fonte, especificamente na citação de Bakhtin, apresentada por Neder, nega-se 

que a enunciação monológica isolada constitua a realidade fundamental da 

linguagem. Em seguida, M04 dá uma explicação para o termo em questão, 

afirmando tratar-se de um modo de não se vê a linguagem como uma criação 

coletiva que se modifica com as transformações sociais e humanas. Nesse sentido, 

a paráfrase assumiu uma natureza definidora, com base na necessidade de explicar 

um conceito extraído do texto-fonte, enunciação monológica isolada ou 

monologismo.

Fragmento de M05:

Segmentos do texto-fonte Segmentos parafrásticos 

A segunda concepção vê a linguagem como 
instrumento de comunicação, como meio 
objetivo para a comunicação. (F1/C2)
[...]
Essa concepção está representada pelos 
estudos lingüísticos realizados pelo 
estruturalismo (a partir de Saussure) e pelo 
transformacionalismo (a partir de Chomsky)
(cf. Neder, 1992:41, que adota idéias de Frigoto, 
1990:20). (F9/C2) 

A segunda concepção toma a linguagem como 
instrumento de comunicação, pelo qual um 
falante (emissor), utilizando-se de um código (a 
linguagem), envia uma mensagem a um 
receptor.
Essa concepção é fundamentada nas teorias 
estruturalista e gerativista, a chamada 
lingüística imanente, cujos estudos vêem a 
língua como conjunto de regras de que o 
falante idealizado se apropria para se 
comunicar. (Ep-F9/C2)

(M05)

No fragmento de M05, evidencia-se uma expansão parafrástica com a função 

explicadora. A reformulação textual operada por M05 inicia na mesma dimensão 

sintática do enunciado fonte (F9/C2), afirmando que a segunda concepção de 

linguagem fundamenta-se nas teorias estruturalista e gerativista e que estas são 

reconhecidas sob o rótulo de lingüística imanente. Logo em seguida, M05 traz uma 

afirmação explicitadora acerca dos estudos lingüísticos nas duas teorias em 

questão, são estudos que vêem a língua como conjunto de regras de que o falante 

idealizado se apropria para se comunicar, daí a ocorrência da expansão parafrástica. 
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3.3.2 A condensação

Fragmento de M06:

Segmentos do texto-fonte Segmentos parafrásticos 

[...]
A primeira concepção vê a linguagem como 
expressão do pensamento. (F1/C1) [...]
A enunciação é um ato monológico, 
individual, que não é afetado pelo outro nem 
pelas circunstâncias que constituem a 
situação social em que a enunciação 
acontece. (F4/C1)
As leis da criação lingüística são
essencialmente as leis da psicologia 
individual, e da capacidade de o homem 
organizar de maneira lógica seu pensamento 
dependerá a exteriorização desse 
pensamento por meio de uma linguagem 
articulada e organizada. (F5/C1)
[...]
A terceira concepção vê a linguagem como 
forma ou processo de interação. (F1/C3) 
[...]
A linguagem é pois um lugar de interação 
humana, de interação comunicativa pela 
produção de efeitos de sentido entre 
interlocutores, em uma dada situação de 
comunicação e em um contexto sócio-
histórico e ideológico. (F3/C3)

[...]
A primeira concepção faz referência ao 
campo monológico e individual de cada 
indivíduo, o ato da expressão, (Cp-F4/C1) 
sendo este criado e organizado no pensamento 
do homem, dependendo de uma linguagem 
sistematizada e organizada para exteriorizar-se. 
Essa concepção tem suas raízes ligadas à 
psicologia individual (Cp-F5C1) e,
consequentemente, não leva em conta a 
situação em que a interação comunicativa ocorre 
ou deva ocorrer, ou seja, a relação com o outro. 
(cf. TRAVAGLIA, 1996:21).
[...]

A terceira concepção acerca da linguagem 
diferencia-se das outras duas anteriormente 
mencionadas, pelo fato de considerar como 
elemento fundamental, em seu processo de 
interação comunicativa, o contexto. (Cp-
F3/C3)

(M06)

No fragmento de M06, pode-se observar que os segmentos parafrásticos em 

destaque apresentam casos da condensação parafrástica. O segmento ‘A primeira 

concepção faz referência ao campo monológico e individual de cada indivíduo, o ato 

da expressão’ contempla um caso da condensação, ou seja, da paráfrase redutora, 

na medida em que o produtor de M06 associa, de forma mais genérica, a primeira 

concepção da linguagem a um campo monológico e individual. Assim, enquanto o 

texto-fonte está se reportando especificamente à enunciação como ato monológico e 

individual, trazendo toda uma explicação sobre o fato de a enunciação não ser 

afetada por fatores externos, M06 relaciona tudo isso, resumidamente, à primeira 

concepção da linguagem. Ocorre novamente a condensação nos outros dois 

segmentos parafrásticos destacados, quando M06 reformula F5/C1, depreendendo 

que a primeira concepção da linguagem tem suas raízes ligadas à psicologia 

individual, e quando reformula F3/C3, focalizando um dos aspectos centrais do 

pensamento subjacente à terceira concepção da linguagem, qual seja: o de 
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considerar o contexto como elemento fundamental. Percebe-se, então, que em todo 

o fragmento parafrástico o produtor de M06 tenta sintetizar as características da 

terceira concepção de linguagem, de modo a organizá-las sob três aspectos 

fundamentais: (1) fazer referência ao campo monológico; (2) estar ligada à 

psicologia individual; e (3) considerar o contexto. No texto-fonte, conforme se vê, a 

textualização dessas características apresenta um desenvolvimento bem mais 

extenso.

Fragmento de M07:

Segmentos do texto-fonte Segmentos parafrásticos 

[...]
A primeira concepção vê a linguagem como 
expressão do pensamento. (F1/C1)
[...]
A enunciação é um ato monológico, 
individual, que não é afetado pelo outro nem 
pelas circunstâncias que constituem a 
situação social em que a enunciação 
acontece. (F4/C1)
[...]
A terceira concepção vê a linguagem como 
forma ou processo de interação. (F1/C3)

A linguagem é pois um lugar de interação 
humana, de interação comunicativa pela 
produção de efeitos de sentido entre 
interlocutores, em uma dada situação de 
comunicação e em um contexto sócio-histórico e 
ideológico. (F3/C3)

[...]
Para essa primeira concepção, [...] é no interior 
da mente humana que se constitui a 
expressividade.
Isto quer dizer que os fatores extralingüísticos 
não exercem influências sobre a enunciação 
(Cp-F4/C1) que, aqui, é tida como ato 
monológico, totalmente individual.
[...]
c) A linguagem como forma ou processo de 
interação.

Essa concepção, por seu turno, se difere das 
duas anteriores por estar relacionada ao 
sentido que se constrói a partir da interação 
humana, (Cp-F3/C3) ou seja, o homem é visto 
aqui como um sujeito que realiza ações e que 
atua sobre o seu interlocutor através da 
linguagem que assume uma conotação que 
produz efeitos de sentido entre interlocutores.

(M07)

No fragmento de M07, o segmento que reformula F4/C1 é uma condensação 

parafrástica, cuja estrutura sintático-lexical é mais abrangente que a do texto-fonte. 

Por exemplo, mediante a expressão fatores extralingüísticos, M07 consegue reunir 

elementos que estão postos de forma mais detalhada no texto-fonte e sintaticamente 

mais analítica, tais como o outro e as circunstâncias que constituem a situação 

social em que a enunciação acontece. Na reformulação de M07, é possível observar 

algumas alterações por recorrência de termos relativamente equivalentes nesse 

contexto de uso, como a substituição de não é afetado por não exercem influências.

Cumpre destacar a alteração semântica perceptível em função da modificação da 

ordem dos elementos que constituem o segmento do texto-fonte. Neste, pode-se 
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depreender que a enunciação, enquanto ato monológico, não é afetada pelo outro, 

pelas circunstâncias etc.; já no segmento parafrástico, tem-se a inversão desse 

raciocínio: são os fatores extralingüísticos (ou seja, o outro, as circunstâncias) que 

não exercem influência sobre a enunciação. Naturalmente, em função de um 

propósito comunicativo, de um projeto discursivo, o produtor de M07 vai decidindo os 

elementos do texto-fonte que, para ele, são mais centrais e os que podem tornar-se 

periféricos.

No enunciado parafrástico seguinte, o produtor de M07 reformula F3/C3 

atribuindo uma característica geral à terceira concepção da linguagem, quando diz, 

tendo por base o texto-fonte, que tal concepção está relacionada ao sentido que se 

constrói a partir da interação humana. Dizemos que se trata de uma condensação 

parafrástica levando-se em conta, também, que foi essa a forma de M07 distinguir a 

terceira concepção da linguagem das duas concepções anteriores. Observamos, 

então, que características como produção de sentido e interação humana resumem 

o entendimento de M07 acerca dessa terceira concepção, características, aliás, 

mencionadas no texto-fonte, em F3/C3. 

Fragmento de M08:

Segmentos do texto-fonte Segmentos parafrásticos 

[...]
A segunda concepção vê a linguagem como 
instrumento de comunicação, como meio 
objetivo para a comunicação. (F1/C2)
Nessa concepção a língua é vista como um 
código, ou seja, como um conjunto de signos 
que se combinam segundo regras, e que é 
capaz de transmitir uma mensagem, 
informações de um emissor a um receptor.
(F2/C2) 
A terceira concepção vê a linguagem como 
forma ou processo de interação. (F1/C3) 
A linguagem é pois um lugar de interação 
humana, de interação comunicativa pela
produção de efeitos de sentido entre 
interlocutores, em uma dada situação de 
comunicação e em um contexto sócio-
histórico e ideológico. (F3/C3)

[...]
Na segunda concepção a linguagem é utilizada 
como instrumento de comunicação. 

Nessa visão a linguagem é um código por meio 
do qual transmitimos uma mensagem, a 
alguém, (Cp-F2/C2), sem a preocupação com a 
mensagem que é produzida.

Em uma terceira concepção a linguagem é 
abordada como forma ou processo de interação. 
Nessa concepção a linguagem é vista como o 
lugar da interação humana pela produção de 
feitos de sentido entre interlocutores 
(TRAVAGLIA, 2001, p. 23).
Nesse sentido, a linguagem é concebida como 
uma atividade social, (Cp-F3/C3) onde o 
usuário não só exterioriza o seu pensamento ou 
transmite mensagens a outros, mas realiza 
ações, informa ou convence o ouvinte/leitor. 

(M08)
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No fragmento de M08, o aluno reformulou a expressão de um emissor a um

receptor utilizando um termo de sentido indefinido, a alguém, por isso mais amplo 

(ou vago). Nesse caso, vê-se claramente o movimento semântico da generalização, 

uma vez que o enunciado fonte é que traz a informação mais específica. 

No outro segmento, a linguagem é concebida como uma atividade social, o

produtor de M08 sintetiza o que se diz em F3/C3, que, aliás, está parafraseado via 

paralelismo um pouco antes, na sua produção textual. Na verdade, nessa 

ocorrência, a paráfrase apresenta caráter mais semelhante a uma conclusão do que 

propriamente a condensação ou resumo.

Fragmento de M09:

Segmentos do texto-fonte Segmentos parafrásticos 

[...]
A terceira concepção vê a linguagem como 
forma ou processo de interação. (F1/C3) 
Nessa concepção o que o indivíduo faz ao usar 
a língua não é tão somente traduzir e 
exteriorizar um pensamento, ou transmitir 
informações a outrem, mas sim realizar 
ações, agir, atuar sobre o interlocutor 
(ouvinte/leitor). (F2/C3)

[...]
A terceira concepção vê a linguagem como 
forma ou processo de interação.  
Essa concepção está voltada para a interação,
indo além da transmissão de informações, 
estabelece relações reciprocamente. (Cp-
F2/C3)

(M09)

No fragmento de M09, o segmento parafrástico indo além da transmissão de 

informações, estabelece relações reciprocamente mantém o sentido básico 

veiculado em F2/C3, por meio de uma formulação textual mais reduzida. Em ‘indo

além da transmissão de informações’, equivalente a não é tão somente traduzir e 

exteriorizar um pensamento, ou transmitir informações a outrem, permanece a idéia 

de que, na terceira concepção de linguagem, o uso da língua não se limita à 

tradução e exteriorização do pensamento ou a simples transmissão de mensagens. 

Observa-se que, no enunciado fonte, essa idéia apresenta uma textualização mais 

analítica. Em ‘estabelece relações reciprocamente’, tem-se o equivalente 

condensado de realizar ações, agir, atuar sobre o interlocutor (ouvinte/leitor). O 

produtor de M09 entende que na terceira concepção de linguagem ocorre, 

sobretudo, a ação, atuação entre os interlocutores, daí tratar de relações 

estabelecidas reciprocamente.
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Fragmento de M10:

Segmentos do texto-fonte Segmentos parafrásticos 

Normalmente tem-se levantado três 
possibilidades distintas de conceber a linguagem 
[...].
A primeira concepção vê a linguagem como 
expressão do pensamento. (F1/C1)
[...]
Presume-se que há regras a serem seguidas 
para a organização lógica do pensamento e, 
conseqüentemente, da linguagem. (F6/C1) 
São elas que se constituem nas normas 
gramaticais do falar e escrever “bem” que, 
em geral, aparecem consubstanciadas nos 
chamados estudos lingüísticos tradicionais 
que resultam no que se tem chamado de 
gramática normativa ou tradicional (cf. Neder, 
1992:35 e ss., que se pauta pelas idéias de 
Bakhtin, 1986).
(F7/C1) 
[...]
A segunda concepção vê a linguagem como 
instrumento de comunicação, como meio 
objetivo para a comunicação. (F1/C2)
Para essa concepção o falante tem em mente 
uma mensagem a transmitir para o ouvinte, 
ou seja, informações que quer que cheguem 
ao outro. (F10/C2)
Para isso, ele a coloca em código 
(codificação) e a remete para o outro através 
de um canal (ondas sonoras ou luminosas).
(F11/C2)
O outro recebe os sinais codificados e os 
transforma de novo em mensagem 
(informações). (F12/C2) 
[...]
A terceira concepção vê a linguagem como 
forma ou processo de interação. (F1/C3)
[..]
Essa concepção é representada por todas as 
correntes de estudo da língua que podem ser 
reunidas sob o rótulo de lingüística da 
enunciação. (F7/C3)

Encontramos em Travaglia (2000) três tipos de 
concepções. 

A primeira ligada ao ensino tradicional, a 
gramática normativa (Cp-F6/C1; F7/C1) que
tem a linguagem como expressão do
pensamento. 

A segunda concepção, a linguagem como 
instrumento de comunicação, trata da 
codificação e decodificação da mensagem, 
onde um falante transmite (codifica) e um 
ouvinte recebe (decodifica). (Cp-F10; F11; 
F12/C2)

Já a terceira concepção tem a linguagem como 
forma ou processo de interação. 
[...]
Esta concepção está atrelada à lingüística da 
enunciação. (Cp-F7/C3)

(M10)

No fragmento de M10, o aluno produtor faz uma afirmação de caráter geral 

acerca da primeira concepção de linguagem, sustentando que esta concepção está 

atrelada ao ensino tradicional e à gramática normativa. Vê-se que, para chegar a 

essa afirmativa, foi preciso que M10 compreendesse não só os fundamentos dos 

estudos lingüísticos tradicionais (conforme o texto-fonte, expressar-se bem significa 

pensar bem; a expressão traduz entidades da mente, do pensamento; a enunciação 
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é monológica, independe de fatores externos; existem regras que preconizam a 

organização lógica do pensamento etc.), como também o fato de que a gramática 

normativa baseia-se essencialmente em todos esses fundamentos, que por sua vez 

foram veiculados para o ensino. Nesse sentido, observa-se que, do ponto de vista 

semântico, a reformulação operada por M10 sugere maior abrangência, pois 

sintetiza a primeira concepção de linguagem num só termo, o de tradicional. Já do 

ponto de vista sintático-lexical, é evidente que, no texto-fonte, essa idéia de que a 

linguagem enquanto expressão do pensamento liga-se ao ensino tradicional 

apresenta formulação textual bem mais analítica.

Ainda no fragmento de M10, há outras ocorrências da condensação. No 

segmento trata da codificação e decodificação da mensagem, onde um falante 

transmite (codifica) e um ouvinte recebe (decodifica), o aluno produtor tenta 

sintetizar o processo de codificação e de decodificação que está inscrito de modo 

mais detalhado no texto-fonte, desde F10/C2 até F12/C2. A formulação sintática e 

lexical nesse segmento parafrástico realizado por M10 é mais reduzido. No texto-

fonte, tem-se o falante tem em mente uma mensagem a transmitir para o ouvinte, ou 

seja, informações que quer que cheguem ao outro; no segmento parafrástico, a 

reformulação é mais reduzida, pois o processo de codificação é textualizado 

resumidamente como o falante transmite a mensagem. Na descrição do processo de 

decodificação, o texto-fonte traz o seguinte enunciado: O outro recebe os sinais 

codificados e os transforma de novo em mensagem (informações); no segmento 

parafrástico de M10, a reformulação desse enunciado se dá simplesmente como o

ouvinte recebe a mensagem.

Em F7/C3, o produtor de M10 condensa mais uma vez segmentos lexicais e 

sintáticos do texto-fonte, no qual se tem: Essa concepção é representada por todas 

as correntes de estudo da língua que podem ser reunidas sob o rótulo de lingüística 

da enunciação; já na reformulação, todo esse enunciado aparece sintetizado na 

sentença esta concepção está atrelada à lingüística da enunciação.
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3.3.3 O paralelismo

3.3.3.1 Paralelismo marcado por repetição sintático-lexical

Neste subtópico, identificam-se ocorrências do paralelismo parafrástico que 

vêm mescladas com repetições (de itens lexicais e sintáticos) do enunciado fonte. 

Convém ressaltar que a repetição, conforme orientação teórica utilizada (Fávero et

al, 2007), é um fenômeno que também ocorre durante o processo de reformulação 

textual, e, como tal, ela cumpre funções no texto (oral e escrito), por exemplo, a 

função de manter a progressão discursiva e de estabelecer a unidade temática. A 

repetição que se está tratando aqui configura casos em que, por alguma razão, 

durante o parafraseamento via paralelismo, não se faz alteração sintático-lexical em 

relação a certos segmentos do texto-fonte. Apresentamos, primeiramente, casos do 

paralelismo caracterizados pela repetição (M11, M13, M15, M17, M19), em seguida 

o paralelismo caracterizado por alterações sintático-lexicais (M12, M14, M16, M18).

Fragmento de M11:

Segmentos do texto-fonte Segmentos parafrásticos 

[...]
A primeira concepção vê a linguagem como 
expressão do pensamento. (F1/C1)
A segunda concepção vê a linguagem como 
instrumento de comunicação, como meio 
objetivo para a comunicação. (F1/C2)
A terceira concepção vê a linguagem como 
forma ou processo de interação. (F1/C3) 
Essa concepção é representada por todas as 
correntes de estudo da língua que podem ser 
reunidas sob o rótulo de lingüística da 
enunciação. (F7/C3) 

A linguagem como processo de interação,
(Pp-F1/C3) que sustenta todas as correntes 
de estudos lingüísticos denominado de teoria 
da enunciação, (Pp-F7/C3) é defendido também 
por Geraldi (1994) e Travaglia (1996) entre 
outros, que apresentam outras duas concepções 
de linguagem: linguagem como expressão do 
pensamento; (Pp-F1/C1)
linguagem como instrumento de 

comunicação. (Pp-F2/C2)
Concepções essas que dão encaminhamento ao 
ensino de língua materna.

(M11)

No fragmento acima, o produtor de M11 repete os trechos do texto-fonte que 

tratam das três concepções de linguagem. Primeiramente, o aluno traz uma 

informação de caráter explicativo acerca da terceira concepção de linguagem, 

anuncia que tal concepção é defendida por Geraldi, por Travaglia e outros autores, 

em seguida, afirma que ambos tratam de mais duas concepções. Esse é o caso em 

que o produtor realiza o parafraseamento, contudo repete alguns segmentos lexicais 

e sintáticos do texto-fonte. Em F7/C3, por exemplo, o aluno produtor reformulou o 
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segmento textual no qual se fala das correntes teóricas que ancoram a terceira 

concepção da linguagem, realizando algumas modificações dos componentes 

lexicais, nas expressões nominais e nas formas verbais (ex: é

representada/sustenta; estudos da língua/estudos lingüísticos; podem ser 

reunidas/denominado; lingüística da enunciação/teoria da enunciação). Vê-se que 

esse parafraseamento de F7/C3 foi realizado via paralelismo, pois conserva 

praticamente a mesma estrutura sintática do enunciado fonte, mas, além disso, vem 

marcado pela repetição de ‘a linguagem como processo de interação’. Pode-se 

considerar, então, que houve um paralelismo marcado pela repetição de 

componentes sintático-lexicais do enunciado fonte. Em F1/C1 e F2/C2, a repetição 

ocorre novamente, como forma de o produtor mencionar para seu leitor as outras 

duas concepções apresentadas por Travaglia e outros autores. 

Fragmento de M13:

Segmentos do texto-fonte Segmentos parafrásticos 

A terceira concepção vê a linguagem como 
forma ou processo de interação. F1/C3) 
Nessa concepção o que o indivíduo faz ao usar a 
língua não é tão somente traduzir e exteriorizar 
um pensamento, ou transmitir informações a 
outrem, mas sim realizar ações, agir, atuar sobre 
o interlocutor (ouvinte/leitor). (F2/C3)
Nessa concepção a língua é vista como um 
código, ou seja, como um conjunto de signos 
que se combinam segundo regras, e que é 
capaz de transmitir uma mensagem, informações 
de um emissor a um receptor. (F2/C2)
Como diz Neder (1992:42 e 43), citando Bakhtin 
(1996:123), para esta concepção
“a verdadeira substância da linguagem não é
construída por um sistema abstrato de formas 
lingüísticas, nem pela enunciação monológica 
isolada, nem pelo ato psicofisiológico de sua 
produção, mas pelo fenômeno social  da 
interação verbal, realizada pela enunciação ou 
pelas enunciações (cf. nota 7). A interação 
verbal constitui, assim, a realidade fundamental 
da linguagem”. F5/C3)

Nesse sentido, Travaglia (1996) mostra que a 
linguagem enquanto processo de interação, (Pp-
F1/C3) não se configura apenas como expressão 
do pensamento. 
Nesse sentido, entendemos que a língua não é 
apenas um mero instrumento de comunicação 
(concepção estruturada – conjunto de signos 
que se combinam segundo regras) (Pp-
F2/C2)-, ela encarna em sua essência jogos de 
significação e neste contexto de intenções e 
significações é que se estabelece o processo 
interlocutivo. 
Para Travaglia (1996), a verdadeira substância 
da linguagem é constituída pelo processo de 
interação verbal, (Pp-F5/C3) segundo ele,
realidade fundamental da linguagem. (Pp-
F5/C3)

(M13)

No fragmento de M13, há dois trechos do parafraseamento operado pelo 

aluno produtor em que se evidencia a repetição. Em F2/C2, há a repetição de todo o 

enunciado conjunto de signos que se combinam segundo regras, e, em F5/C3, há a 
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repetição de fragmentos recortados do enunciado fonte, no caso: o sujeito ‘a

verdadeira substância da linguagem’; a expressão verbal ‘é constituída’, juntamente 

com a construção ‘pelo fenômeno social da interação verbal’, que, no enunciado 

fonte, funciona como seu complemento, na forma de agente da passiva; e, por fim, a 

expressão ‘realidade fundamental da linguagem’.

Fragmento de M15:

Segmentos do texto-fonte Segmentos parafrásticos 

A terceira concepção vê a linguagem como 
forma ou processo de interação. (F1/C3) 
Essa concepção é representada por todas as 
correntes de estudo da língua que podem ser 
reunidas sob o rótulo de lingüística da 
enunciação. (F7/C3)
Como diz Neder (1992:42 e 43), citando Bakhtin 
(1996:123), para esta concepção
“a verdadeira substância da linguagem não é 
construída por um sistema abstrato de formas 
lingüísticas, nem pela enunciação monológica 
isolada, nem pelo ato psicofisiológico de sua 
produção, mas pelo fenômeno social  da 
interação verbal, realizada pela enunciação ou 
pelas enunciações (cf. nota 7). A interação 
verbal constitui, assim, a realidade fundamental 
da linguagem”. (F5/C3

Segundo Travaglia (1996), a linguagem como 
processo de interação (Pp-F1/C3) sustenta
todas as correntes de estudos lingüísticos 
reunidos sob o rótulo da Teoria da Enunciação,
que compreende ser o fenômeno social da 
interação verbal a verdadeira substância da 
linguagem, (Pp-F5/C3) no quadro de uma 
concepção sócio-interacionista da linguagem, o 
fenômeno social da interação verbal é o espaço 
próprio da realidade da língua, haja vista que é 
nele que o homem usa a língua com a função 
social a fim de interagir no seu meio social por 
meio do discurso. 
O discurso é a prática da linguagem, 
considerando os processos e a produção desta 
análise das relações entre o sujeito e as 
situações comunicativas.

(M15)

No fragmento de M15, o aluno produtor repete a expressão a linguagem como 

processo de interação, com base em F1/C3, e a seqüência o fenômeno social da 

interação verbal a verdadeira substância da linguagem, referente à F5/C3. Observa-

se que a repetição desses segmentos textuais vem diluída dentro de trechos do 

parafraseamento de M15, onde se encontra de forma predominante o paralelismo.

Fragmento de M17:

Segmentos do texto-fonte Segmentos parafrásticos 

Outra questão importante para o ensino de 
língua materna é a maneira como o professor 
concebe a linguagem e a língua, pois o modo 
como se concebe a natureza fundamental da 
língua altera em muito o como se estrutura o 
trabalho com a língua em termos de ensino.
(F1)
A concepção de linguagem é tão importante 

Na visão de Travaglia (1996) a concepção de 
linguagem é tão relevante quanto a postura 
que se tem relativamente a educação. (Pp-F2) 
Isso deixa claro que a concepção de linguagem 
que subjaz a prática do professor altera e muito 
a forma como se estrutura o trabalho com a 
língua em termos de ensino. (Pp-F1)



96

quanto a postura que se tem relativamente à 
educação. (F2) (M17)

No fragmento acima, vê-se que houve a repetição quase total de F2, 

ocorrendo apenas a substituição do termo ‘importante’ por ‘relevante’. Nessa 

ocorrência, a variação é de ordem terminológica e nada altera em relação ao sentido 

básico veiculado no texto-fonte. 

Em F1, o produtor de M17 inicia o parafraseamento mediante o paralelismo 

sintático, afirmando que a concepção de linguagem que subjaz a prática do 

professor altera e muito a forma como se estrutura o trabalho com a língua em 

termos de ensino. O paralelismo sintático aí é evidente, pois embora, no sujeito, a 

‘concepção de linguagem que subjaz a prática do professor’ o produtor de M17 

realize algumas modificações em relação ao enunciado fonte ‘o modo como se 

concebe a natureza fundamental da língua’, no fragmento parafrástico como um 

todo, e de forma mais notável em altera e muito a forma como se estrutura o 

trabalho com a língua em termos de ensino prevalece a mesma dimensão textual de 

sua matriz. Daí tratar-se de um paralelismo em que se tem a repetição imbricada a 

sua formulação textual. 

Fragmento de M19:

Segmentos do texto-fonte Segmentos parafrásticos

Nessa concepção a língua é vista como um 
código, ou seja, como um conjunto de signos 
que se combinam segundo regras, e que é 
capaz de transmitir uma mensagem, informações 
de um emissor a um receptor. (F2/C2)
[...]
Nessa concepção o que o indivíduo faz ao usar 
a língua não é tão somente traduzir e 
exteriorizar um pensamento, ou transmitir 
informações a outrem, mas sim realizar ações, 
agir, atuar sobre o interlocutor (ouvinte/leitor). 
(F2/C3) 

Desconsideraremos a língua apenas como
instrumento de comunicação (conjunto de 
signos que se combinam segundo regras),
(Pp-F2/C2

(M19)

No fragmento de M19, observa-se o uso do paralelismo assinalado pela 

repetição sintático-lexical. O aluno produtor posiciona-se no seu texto, afirmando que 

não considera que a língua seja somente instrumento de comunicação. Observa-se 

que esse dizer de M19 tem como base o que se anuncia em F2/C3, sobretudo 
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quando Travaglia sugere realmente que a língua, ou seu uso, não se limita à 

expressão do pensamento ou à transmissão de informações: ‘usar a língua não é 

tão somente traduzir e exteriorizar um pensamento, ou transmitir informações a 

outrem’. Logo adiante, o produtor de M19 repete, na forma de aposto, a definição 

usada por Travaglia conjunto de signos que se combinam segundo regras, como 

forma de esclarecer ao leitor o que seria conceber a língua como ‘instrumento de 

comunicação’, ou como código. 

3.3.3.2 Paralelismo marcado por alteração sintático-lexical

Fragmento de M12: 

Segmentos do texto-fonte Segmentos parafrásticos

[...]
Nessa concepção o que o indivíduo faz ao 
usar a língua não é tão somente traduzir e 
exteriorizar um pensamento, ou transmitir 
informações a outrem, mas sim realizar 
ações, agir, atuar sobre o interlocutor 
(ouvinte/leitor). (F2/C3) 
Os usuários da língua ou interlocutores
interagem enquanto sujeitos que ocupam 
lugares sociais e “falam” e “ouvem” desses 
lugares de acordo com formações imaginárias 
(imagens) que a sociedade estabeleceu para 
tais lugares sociais (cf. capítulo 6, quando 
falamos da questão do discurso). (F4/C3) 
Dessa forma o diálogo em sentido amplo é 
que caracteriza a linguagem. (F6/C3)

[...]
Travaglia (1996) comunga com uma concepção 
de língua baseada na interação, que o indivíduo 
ao fazer uso da língua age e interage com o 
seu interlocutor. (Pp-F2/C3) 

Os usuários da língua são sujeitos que 
interagem e falam de acordo com o lugar que 
ocupam na sociedade. (Pp-F4/C3) 
Nessa concepção, o diálogo é, pois, entendido 
como o que caracteriza a linguagem. (Pp-
F6/C3)

(M12)

No fragmento de M12, a reformulação de F2/C3 dá-se por meio do 

paralelismo, em que o aluno produtor realiza o parafraseamento de segmentos do 

texto-fonte fazendo algumas modificações lexicais, mas mantém a mesma dimensão 

sintática. Desse modo, o segmento o indivíduo ao fazer uso da língua apresenta

praticamente a mesma estrutura de o que o indivíduo faz ao usar a língua; ao passo 

que age e interage com o seu interlocutor equivale a realizar ações, agir, atuar sobre 

o interlocutor (ouvinte/leitor).

Em Os usuários da língua são sujeitos que interagem e falam de acordo com 

o lugar que ocupam na sociedade há também o paralelismo. Embora M12 não se 

detenha em todo o enunciado fonte, os segmentos parafraseados nessa ocorrência 

apresentam poucas modificações. 
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Em o diálogo é, pois, entendido como o que caracteriza a linguagem o

paralelismo é ainda mais evidente. O produtor de M12 mantém a estrutura ‘o diálogo 

é’, retira uma expressão do enunciado fonte (em sentido amplo) e os substitui por 

um termo de sentido conclusivo (pois).

Fragmento de M14:

Segmentos do texto-fonte Segmentos parafrásticos 

A terceira concepção vê a linguagem como 
forma ou processo de interação. (F1/C3) 
Essa concepção é representada por todas as 
correntes de estudo da língua que podem ser 
reunidas sob o rótulo de lingüística da 
enunciação. (F7/C3) 
Como diz Neder (1992:42 e 43), citando Bakhtin 
(1996:123), para esta concepção
“a verdadeira substância da linguagem não é 
construída por um sistema abstrato de formas 
lingüísticas, nem pela enunciação monológica 
isolada, nem pelo ato psicofisiológico de sua 
produção, mas pelo fenômeno social  da 
interação verbal, realizada pela enunciação ou 
pelas enunciações (cf. nota 7). A interação 
verbal constitui, assim, a realidade 
fundamental da linguagem”. (F5/C3)

Segundo Travaglia (1996), a linguagem como 
processo de interação sustenta todas as 
correntes de estudos lingüísticos reunidos 
sob o rótulo da Teoria da Enunciação, (Pp-
F7/C3) que compreende ser o fenômeno social 
da interação verbal a verdadeira substância 
da linguagem, (Pp-F5/C3) no quadro de uma 
concepção sócio-interacionista da linguagem, o
fenômeno social da interação verbal é o 
espaço próprio da realidade da língua, (Pp-
F5/C3) haja vista que é nele que o homem usa a 
língua com a função social a fim de interagir no 
seu meio social por meio do discurso. 
O discurso é a prática da linguagem, 
considerando os processos e a produção desta 
análise das relações entre o sujeito e as 
situações comunicativas.

                                                          (M14)

No fragmento de M14, o segmento parafrástico sustenta todas as correntes 

de estudos lingüísticos reunidos sob o rótulo da Teoria da Enunciação é um 

paralelismo de F7/C3, em cujo parafraseamento há a substituição de ‘é

representada’ por ‘sustenta’; ‘correntes de estudos lingüísticos’ por ‘correntes de 

estudo da língua’; e ‘reunidos sob o rótulo da Teoria da Enunciação’ por ‘podem ser 

reunidas sob o rótulo de lingüística da enunciação’.

Na reformulação de F5/C3 há também outro caso de paralelismo. O 

enunciado parafrástico produzido por M14, o fenômeno social da interação verbal é 

o espaço próprio da realidade da língua, apresenta uma dimensão sintática simétrica 

em relação ao enunciado fonte A interação verbal constitui, assim, a realidade 

fundamental da linguagem.
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Fragmento de M16:

Segmentos do texto-fonte Segmentos parafrásticos 

[...]
A terceira concepção vê a linguagem como 
forma ou processo de interação. (F1/C3) 
Nessa concepção o que o indivíduo faz ao 
usar a língua não é tão somente traduzir e 
exteriorizar um pensamento, ou transmitir 
informações a outrem, mas sim realizar ações, 
agir, atuar sobre o interlocutor (ouvinte/leitor). 
(F2/C3) 

[...]
Neste sentido, Travaglia (1996) mostra que a
linguagem enquanto processo de interação,
não se configura apenas como expressão do 
pensamento, (Pp-F2/C3)
Nesse sentido, entendemos que a língua não é 
apenas um mero instrumento de
comunicação (Pp-F2/C3) (concepção 
estruturada – conjunto de signos que se 
combinam segundo regras) ela encarna em sua 
essência jogos de significação e neste contexto 
de interações e significações é que estabelece 
um processo interlocutivo.

(M16)

Nos segmentos parafrásticos de M16, há duas ocorrências de paralelismo 

assinaladas por alterações no plano sintático-lexical. Na primeira ocorrência, em não

se configura apenas como expressão do pensamento, a paráfrase de F2/C3 mantém 

a mesma idéia e quase que a mesma estrutura formal de não é tão somente traduzir 

e exteriorizar um pensamento, variando termos ou expressões de sentido 

equivalente, como ‘não é tão somente’, por ‘não se configura apenas’; e ‘traduzir e 

exteriorizar um pensamento’, por ‘expressão do pensamento’. Na segunda 

ocorrência, tem-se novamente uma paráfrase paralela de F2/C3. O produtor de M16, 

numa espécie de avaliação conclusiva acerca da terceira concepção de linguagem, 

afirma que a língua não é apenas um mero instrumento de comunicação, com isso 

realiza uma paráfrase de ‘a língua não é tão somente [...] transmitir informações a 

outrem’. Lembrando aqui que, no paralelismo, pode ocorrer tanto o movimento da 

especificação quanto o da condensação (Cf. HILGERT, 2002; 2006), daí o fato de, 

nesse fragmento, termos percebido essa ‘avaliação conclusiva’, demonstrando uma 

função resumidora. Observa-se, então, mais uma vez que, apesar da evidente 

modificação de termos e expressões, a dimensão sintática da paráfrase é 

praticamente a mesma do enunciado fonte. 
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Fragmento de M18:

Segmentos do texto-fonte Segmentos parafrásticos 

A linguagem é pois um lugar de interação
humana, de interação comunicativa pela 
produção de efeitos de sentido entre 
interlocutores, em uma dada situação de 
comunicação e em um contexto sócio-histórico e 
ideológico. (F3/C3)

De acordo com a teoria sócio-interacionista, a
linguagem é vista como uma ação
interindividual, (Pp/F3/C3) ou seja, ela é 
responsável pela interação entre os sujeitos e 
pela caracterização das relações sociais 
estabelecidas no ato comunicativo. Nesse 
sentido, Travaglia (2001, p. 23) nos diz que “a 
linguagem é, pois um lugar de interação 
humana, de interação comunicativa pela
produção de efeitos de sentido entre
interlocutores, em uma dada situação de 
comunicação e em contexto sócio-histórico e 
ideológico”.

(M18)

No fragmento de M18, o aluno produtor inicia o parafraseamento de F3/C3, 

caminhando quase que na mesma dimensão sintática do enunciado fonte, ao usar a 

expressão ‘ a linguagem é vista’. Porém, logo em seguida, realiza alterações formais 

no predicado ‘um lugar de interação humana’, reformulando-o como ‘uma ação 

interindividual’, que também pode funcionar como paráfrase simétrica ou paralela de 

‘interação comunicativa entre interlocutores’. Assim, ocorreu o paralelismo 

parafrástico com alterações sintático-lexicais. 

3.4 Ocorrência das paráfrases nas monografias

Considerando, agora, os três tipos de paráfrases utilizados pelos alunos na 

reformulação do texto-fonte, percebemos que, em termos gerais, a expansão 

caracterizou-se pela especificação, detalhamento ou explicação de informações do 

enunciado fonte; a condensação, pelo resumo ou síntese de segmentos 

sintaticamente mais amplos presentes no texto; e o paralelismo, tanto por alterações 

no plano formal, substituição de palavras, como pela repetição de palavras e de 

construções sintáticas, o que, em razão da acentuada incidência desta última, 

proporcionou um caráter de reprodução quase fiel do texto-fonte. No quadro abaixo, 

apresentamos como se deu a ocorrência desses três tipos de paráfrases nas 

monografias, em momento da reformulação do texto-fonte.
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Cód. + Nº. 
de ordem

Tipos de paráfrases

Total geralExpansão Condensação 
Paralelismo

Repetição
lexical

Variação
lexical Total

M01 05 03 06 18 24 32
M02 03 06 05 15 20 29
M03 03 06 04 16 20 29
M04 03 06 04 16 20 29
M05 01 07 01 11 12 20
M06 04 06 03 04 07 17
M07 02 02 05 07 12 16
M08 03 02 02 07 09 14
M09 02 02 04 03 07 11
M10 01 03 02 04 06 10
M11 01 00 03 01 04 05
M12 00 01 00 04 04 05
M13 00 00 03 02 05 05
M14 00 00 02 02 04 04
M15 00 00 02 02 04 04
M16 00 00 02 02 04 04
M17 00 00 01 01 02 02
M18 01 00 00 01 01 02
M19 00 00 01 00 01 01
Total 29 44 50 116 166 239

  Quadro 09: Ocorrência das paráfrases nas monografias

O quadro 09 mostra a ocorrência de 239 paráfrases na reformulação do texto-

fonte, referente à soma total de 29 ocorrências da expansão parafrástica, 44 

ocorrências da condensação e 166 ocorrências do paralelismo (50 casos com 

repetição e 116 casos com alteração). Vejamos que no uso do paralelismo há uma 

diferença de 210 em relação à expansão e de 195 ocorrências em relação à 

condensação, ou seja, as ocorrências daquele tipo parafrástico excedem em mais de 

sessenta por cento em relação aos outros dois tipos. 

Observa-se que o paralelismo (somando-se os dois casos, repetição e 

variação) aparece, também, como o tipo de paráfrase mais utilizado em cada 

monografia, individualmente. Constitui exceção somente M18, em que a única 

ocorrência de paralelismo equilibra-se com uma ocorrência da expansão. Convém 

ressaltar, além disso, que somente três monografias (M17, M18 e M19) apresentam 

ocorrências do paralelismo menores do que quatro (todas as outras monografias 

superam esse valor). Sem falar que em nove delas (de M01 a M09) o total de 

ocorrências do paralelismo ultrapassa o número da maior ocorrência encontrada 

tanto na expansão parafrástica quanto na condensação, excetuando apenas em 

M06 e M09, que se equilibram com a maior ocorrência da condensação de M05. 
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Mais significante, ainda, é observar que o número de ocorrências (50) de fragmentos 

que repetem estruturas lexicais e sintáticas do texto-fonte, isto é, do paralelismo 

assinalado pela repetição, é superior ao número de paráfrases expansivas e também 

de paráfrases redutoras. 

Numa primeira apreciação, esses resultados denunciam certa dificuldade do 

aluno no parafraseamento do texto-fonte que se mostrou praticamente comum entre 

os produtores da monografia: corresponde à dificuldade de explicar ou ampliar as 

informações, como também de resumi-las e, principalmente, de desprender-se das 

palavras do autor-base. Em se tratando do paralelismo, por exemplo, que apresenta 

uma formulação textual muito similar ao respectivo enunciado matriz, o seu uso 

relativamente excessivo nas monografias pode demonstrar certa inabilidade dos 

produtores em utilizar-se de palavras e expressões próprias ou que estes produtores 

mostraram-se pouco engajados na reformulação do texto-fonte, no que concerne a 

uma resignificação. Até porque a prática da paráfrase, em consonância com 

orientações teóricas aqui discutidas, como por Charaudeau e Maingueneau (2006), 

FÁVERO et al (2007), Hilgert (2002; 2006), supõe, de algum modo, o mínimo de 

reformulação do texto de origem, seja no todo ou em parte, bem ou mal, fielmente ou 

não, como também aceita que se ultrapassem os limites do texto original, abrindo 

possibilidades para a construção de significados novos. Isso pode ainda ser 

reforçado com base em Garcez (2001, Apud Köche et al 2007) que entende o 

parafraseamento de um texto como sendo a expressão de suas idéias por meio de 

uma construção e um vocabulário próprios, sem perder de vista, é claro, o sentido do 

texto original.

É admissível pressupor que a dificuldade a que nos referimos ocorreu em 

razão de ter havido problemas de compreensão textual, tendo em vista que o texto-

fonte, um texto um tanto curto, traz informações já bem sintetizadas de vários outros 

textos-fonte (Bakhtin, 1986; Frigoto, 1990; Cajal et al, 1982; Geraldi,1985; Neder, 

1992; Pagliarini,1991; Val, 1992), o que pode ter levado o aluno a ficar um tanto 

preso àquelas informações, que, aliás, não traziam muitas explicações, 

exemplificações. Nesse caso, convém considerar que, se o aluno desconhece ou 

não compreende minimamente os pressupostos teóricos nos quais Travaglia se 

baseou, como conseqüência de não ter uma leitura prévia, por exemplo, do aporte 

teórico advindo de Bakhtin, torna-se mais difícil o entendimento e por isso mesmo a 

resignificação do texto-fonte. Prova disso está no pouco uso da paráfrase expansiva 
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(somente 29 ocorrências, dentre 239 paráfrases), pela qual se podia detalhar, 

explicar, exemplificar (Cf. Hilgert, 2002; 2006), enfim, desenvolver as informações 

desse texto. A propósito, vê-se que sete alunos produtores (36,84%) não utilizaram a 

expansão, sendo que suas maiores ocorrências variam somente entre três e cinco 

(ver M01, M02, M03, M04, M06 e M08), constituindo números bem menores em 

relação às ocorrências do paralelismo, que variam entre quatro e vinte e quatro. A 

preocupação em explicar segmentos do texto, portanto, foi mínima, e isso pode 

confirmar nosso pressuposto de que houve dificuldade de compreensão do texto-

fonte. Entre os produtores, a condensação parafrástica também foi pouco utilizada, 

as maiores ocorrências variam de três a sete, sendo que quase a metade dos 

produtores, no caso oito alunos (42,10%), não usou esse tipo de paráfrase. Se 

olharmos esses números relacionando-os com a alta ocorrência do paralelismo, que 

vem marcado pela acentuada repetição de palavras e expressões, o pouco uso da 

condensação pode estar igualmente associada a uma dificuldade de síntese que o 

aluno demonstra. Dessa maneira, ou o aluno repete porque não compreende tão 

bem o texto-fonte, para explicar, desenvolver, ampliar suas informações, ou repete 

porque não consegue resumir. E talvez a limitação tenha sido justamente porque o 

aluno não conseguia resumir um texto, para ele, já tão sintetizado. 

De acordo com o gráfico abaixo, podemos observar, portanto, que o 

percentual de paralelismo (20,92% representativos dos casos de repetição somados 

com 48,53%, referente aos casos em que se observam alterações sintático-lexicais) 

foi bastante elevado em relação aos outros dois tipos de paráfrases, a expansão 

com 12,13% e a condensação com 18,41%.
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Gráfico 01: Ocorrência das paráfrases nas monografias em termos percentuais

Os percentuais acima reforçam claramente que o aluno demonstra problema, 

sim, na prática de reformulação textual, isso porque ainda fica bastante preso às 

palavras e mesmo a expressões inteiras usadas pelo autor-fonte com o qual discorre 

em sua discussão teórica. Viu-se que, associado a esse problema, pode ter ocorrido 

a questão mais ampla da incompreensão de parte ou do todo do texto-fonte. O aluno 

teria, no caso, menos condições de sucesso no parafraseamento, porque se vê 

diante de idéias para cujo entendimento exige-se fundamentação teórica mais 

aprofundada. Caso esse problema se apresente de forma acentuada e gradativa nas 

outras seções ou subtópicos do capítulo teórico, a produção da monografia como um 

todo chega mesmo a ser prejudicada. 

Diante disso, é certo supor que o sucesso ou não do aluno no 

parafraseamento de textos-fonte no capítulo de fundamentação teórica da 

monografia coloca em jogo a imagem que o interlocutor, orientador e possíveis 

leitores, podem construir acerca da própria qualidade desse produto, que é o Texto 

de Conclusão do Curso de Letras (TCC). Essa possível imagem pesa, 

principalmente, quando se põe em evidência as próprias características do gênero 

monográfico, o que vem requerer, da parte do interlocutor, que se trate de texto de 

boa qualidade, pelo simples fato de lidar com a produção do conhecimento dito 
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científico, de acontecer num lugar legitimado por ser espaço de problematização e 

modificação do conhecimento existente. 

Acreditamos que se existiu, ao longo do curso, pouco engajamento do aluno 

na produção dos textos acadêmicos ou mesmo não tendo sido devidamente 

orientado sobre suas características particulares, consequentemente esse problema 

se transporta para a produção de um texto mais denso, como é a monografia de 

término de curso. Insistimos que o êxito na produção da monografia é, 

principalmente, derivado de uma boa experiência na prática textual daquela outra 

variedade de gêneros. 

Visto de outro modo, porém, a monografia de graduação é um trabalho de 

natureza de iniciação científica e, como tal, as suas condições de produção 

envolvem um aluno produtor que ainda se encontra situado em uma primeira etapa 

de sua vida acadêmica, no estágio inicial da pesquisa científica, estando, portanto, 

situado num processo a ser desenvolvido e melhorado continuamente.



CONSIDERAÇÕES FINAIS
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Foram identificados, no corpus desta pesquisa, três tipos de paráfrases, a 

expansão, a condensação e o paralelismo, que são os mesmos tipos imbricados na 

construção do texto falado, conforme estudos de Hilgert (2002; 2006, dentre outros), 

mas que ocorrem também no texto escrito, conforme trabalho de Oliveira (2004). 

Como havíamos pressuposto, as ocorrências da expansão e da condensação 

guardam as mesmas características com que aparecem no texto falado, ou seja, 

uma textualização mais detalhada, tentado-se especificar, explicar etc. as 

informações do texto-fonte, no primeiro caso, e uma textualização mais resumida, 

redutora, tentando-se denominar, resumir informações do texto-fonte, no segundo 

caso. Ao passo que, observando-se as ocorrências do paralelismo, vimos que a 

necessidade de adequação vocabular ou de precisão terminológica, do modo como 

acontece em textos orais, não foi o que prevaleceu. Mesmo fazendo-se substituições 

de palavras, o que se pôde notar no corpus analisado foi praticamente a repetição 

de fragmentos textuais. 

Tratando um pouco resumidamente do plano do conteúdo, destacamos que, 

durante a reformulação, houve recortes operados no texto-fonte. Nem todos os 

alunos interessaram-se em reformular todo o texto, mas apenas parte dele, onde 

trata especificamente da terceira concepção de linguagem. Somado a isso, os 

segmentos selecionados ou focalizados para a reformulação foram quase sempre os 

mesmos. Significa que os alunos mostraram-se orientados para uma perspectiva 

relativamente comum, no caso discutir a relação entre linguagem e interação, em 

consonância com pressupostos do sócio-interacionismo. 

Ainda no plano do conteúdo, sobretudo no que tange à equivalência em 

relação às idéias do texto-fonte, manteve-se, nas versões reformuladas, a adesão à 

tese do autor-fonte sobre o princípio de que a concepção de linguagem adotada pelo 

professor implica uma postura metodológica diante do ensino de língua materna, 

tendo essa tese conduzido intuitivamente os alunos produtores a acatarem a terceira 

concepção de linguagem como mais apropriada para subsidiar o trabalho com a 

língua em termos de ensino. E isso certamente foi aprovado pelo interlocutor 

imediato, no caso o professor orientador, já que, em princípio, ele estabelece, 
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juntamente com o aluno, os tópicos a serem abordados na fundamentação teórica 

da monografia; quase sempre é o orientador que ‘prescreve’ o sumário.

No que concerne propriamente ao plano formal, constatamos que, dos três 

tipos de paráfrases identificados, o paralelismo parafrástico foi o mais significativo 

nas reformulações realizadas pelos alunos produtores, com incidência maior do 

paralelismo marcado pela repetição de palavras e expressões do texto-fonte, em 

detrimento de substituições, alterações sintáticas. Sua ocorrência excedeu em muito 

em relação aos outros tipos, a expansão e a condensação. Essa ocorrência foi 

manifestada, portanto, pela reprodução léxico-sintática do texto-fonte. 

No geral, as reformulações realizadas fizeram permanecer o argumento 

presente no texto-fonte, a respeito de que a concepção de linguagem adotada pelo 

professor determina no seu trabalho com a língua, o que implica um não 

afastamento do sentido básico veiculado no texto-fonte. Paralelo a isso, no plano 

formal, fizeram permanecer quase que a mesma estruturação léxica e sintática do 

texto-fonte. Houve, portanto, uma permanência ou atualização do sentido, marcada, 

principalmente, pela reprodução formal, reprodução de palavras e de construções 

gramaticais.

Dessa forma, os resultados dessa pesquisa apontam lacunas no desempenho 

do aluno na prática do parafraseamento ou na atividade de reformulação textual, na 

medida em que esse aluno demonstra dificuldade em praticar a condensação ou 

síntese, a explicitação, explicação e mesmo a exemplificação de idéias, ficando, de 

forma mais predominante, preso às categorias de discurso do texto-fonte. São 

resultados que sugerem um pouco da falta de domínio do aluno no que concerne às 

características e funcionamento do gênero monografia dentro da prática discursiva 

acadêmica e que se estende a sua inexperiência com o repertório de gêneros, o 

resumo, a resenha, o relatório de estágio, a monografia, produzidos nesse universo 

acadêmico, como a propósito, vem sendo indicado por pesquisas anteriores 

(Matêncio, 1997; Matêncio e Silva, 2003; Rodrigues, 2003, Bessa, 2007, Pereira, 

2007 dentre outras).

Aqui, retomamos dessas pesquisas o fato de que é fundamentalmente 

importante repensar o contexto de produção dos gêneros discursivos, para poder 

analisar o problema em questão. Repensar, por exemplo, que as dificuldades 

concernentes à configuração e uso dos gêneros acadêmicos têm a ver com a 
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inserção do aluno, boa ou má, no meio acadêmico, isto é, com a produção e leitura 

das formas de gêneros em funcionamento no meio universitário onde o aluno está 

em contato. O fato de o aluno estar ingressando e ser iniciante na pesquisa científica 

ajuda a compreender toda essa situação, pois se trata de uma não habilidade com o 

‘saber fazer’ e com o ‘saber dizer’ científicos com que o aluno se depara (Cf. 

MATÊNCIO, 1997).

Somado a isso, é certo que se repense sobre a própria formação do professor 

de Língua Portuguesa (Cf. RODRIGUES, 2003), considerando, a esse respeito, se 

durante sua formação no curso de Letras foi oportunizado um ensino mais 

direcionado para a prática efetiva de leitura e produção de textos; se tal prática 

esteve incumbida de um olhar atento de orientação acerca da produção dos gêneros 

acadêmicos; se foi trabalhado com esse professor atividades de reelaboração textual 

de forma devidamente orientada; se a leitura também se mostrou como aspecto 

pertinente nesse contexto de formação acadêmica e, principalmente, de produção 

textual.

No tocante à paráfrase no gênero acadêmico monografia, percebemos que 

também se revelou como reflexo do ensino e da aprendizagem da língua materna no 

contexto de formação acadêmica do profissional de Letras. Em razão disso, 

queremos enfatizar que a atividade de reformulação textual envolvendo a paráfrase 

merece ser repensada no ensino da produção dos gêneros discursivos acadêmicos, 

devendo fazer parte da atenção dos professores orientadores, a observarem o 

desempenho do aluno quanto aos procedimentos parafrásticos utilizados em favor 

da textualidade (Cf. OLIVEIRA, 2004).

Convém, então, que os resultados de pesquisa a que chegamos não sejam 

olhados sem considerar, entre outros aspectos possíveis, que:

a) O aluno concluinte do curso Letras, mesmo chegando à etapa final do curso, não 

detém de forma segura os conhecimentos acerca do todo do gênero monográfico e 

dos modos de funcionamento dos gêneros acadêmicos nessa esfera particular de 

realização e comunicação verbal que é a esfera acadêmica, por conta de sua própria 

condição de iniciante na pesquisa científica;

b) Nem sempre se tem de modo apropriado a leitura e compreensão prévias dos 

textos-fonte citados no referencial teórico, somado ao domínio da área e dos aportes 
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teóricos aos quais se vinculam, bem como das bases teórico-metodológicas 

utilizadas pelos autores-fonte;

c) Pelo fato de ainda não ter uma habilidade lingüístico-discursiva quanto aos 

procedimentos parafrásticos, o aluno sujeita-se a ficar muito próximo aos fragmentos 

parafraseados, daí tender à reprodução quase fiel do texto-fonte;

d) Enfim, precisa-se questionar sobre qual foi mesmo a oportunidade, e como isso 

procedeu, que o aluno de Letras teve, durante o curso, para recriar, refazer, 

reformular e parafrasear os textos-fonte envolvidos na elaboração de resumos, 

resenhas, fichamentos, capítulos teóricos de artigos, de relatórios de estágio, da 

monografia, e, ainda, qual foi, e como procedeu, o tipo de orientação, de revisão que 

esses textos receberam do professor orientador enquanto interlocutor primeiro do 

aluno na prática de produção textual, no universo acadêmico.

Acreditamos que essa pesquisa pode despertar interesses tanto para o 

trabalho como para a pesquisa no âmbito da produção textual nas circunstâncias da 

escrita acadêmica, especificamente para atividades que envolvam a reformulação, a 

paráfrase, de modo a conduzir alunos graduandos e professores orientadores a 

voltarem um olhar mais atento sobre a prática do parafraseamento, que é inerente a 

qualquer atividade de reformulação textual, e que, por isso mesmo, está aliado à 

construção de textos coerentes e eficazes aos propósitos comunicativos a que se 

destinam.
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TRAVAGLIA, L. C. Gramática e interação: uma proposta para o ensino de 
gramática no 1º e 2º graus. São Paulo: Cortez, 1996. p. 21-23.

2. CONCEPÇÕES DE LINGUAGEM

Outra questão importante para o ensino de língua materna é a maneira como 
o professor concebe a linguagem e a língua, pois o modo como se concebe a 
natureza fundamental da língua altera em muito o como se estrutura o trabalho com 
a língua em termos de ensino. A concepção de linguagem é tão importante quanto a 
postura que se tem relativamente à educação7. Normalmente tem-se levantado três 
possibilidades distintas de conceber a linguagem, das quais apresentamos a seguir 
os pontos fundamentais e mais pertinentes para o nosso objetivo.

A primeira concepção vê a linguagem como expressão do pensamento.
Para essa concepção as pessoas não se expressam bem porque não pensam. A 
expressão se constrói no interior da mente, sendo sua exteriorização apenas uma 
tradução. A enunciação8 é um ato monológico, individual, que não é afetado pelo 
outro nem pelas circunstâncias que constituem a situação social em que a 
enunciação acontece. As leis da criação lingüística são essencialmente as leis da 
psicologia individual, e da capacidade de o homem organizar de maneira lógica seu 
pensamento dependerá a exteriorização desse pensamento por meio de uma 
linguagem articulada e organizada. Presume-se que há regras a serem seguidas 
para a organização lógica do pensamento e, conseqüentemente, da linguagem. São 
elas que se constituem nas normas gramaticais do falar e escrever “bem” que, em 
geral, aparecem consubstanciadas nos chamados estudos lingüísticos tradicionais 
que resultam no que se tem chamado de gramática normativa ou tradicional (cf.
Neder, 1992:35 e ss., que se pauta pelas idéias de Bakhtin, 1986).

Portanto, para essa concepção, o modo como o texto, que se usa em cada 
situação de interação comunicativa, está constituído não depende em nada de para 
quem se fala, em que situação se fala (onde, como, quando), para que se fala.

A segunda concepção vê a linguagem como instrumento de comunicação, 
como meio objetivo para a comunicação. Nessa concepção a língua é vista como 
um código, ou seja, como um conjunto de signos que se combinam segundo regras, 
e que é capaz de transmitir uma mensagem, informações de um emissor a um 
receptor. Esse código deve, portanto, ser dominado pelos falantes para que a 
comunicação possa ser efetivada. Como o uso do código que é a língua é um ato 
social, envolvendo pelo menos duas pessoas, é necessário que o código sela 
utilizado de maneira semelhante, preestabelecida, convencionada para que a 
comunicação de efetive. Dessa forma

“o sistema lingüístico é percebido como um fato objetivo externo à 
consciência individual e independente desta. A língua opõe-se ao 

                                               
7 Sobre concepções de linguagem e sua influência no ensino de língua materna recomendamos a 

leitura de Cajal et al. (1982: 41-45), Geraldi (1995), Neder (1992), Pagliarini (1991), Val  (1992).

8 Sobre enunciação, veja o capítulo 6, em que falamos de discurso.
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indivíduo enquanto norma indestrutível, peremptória, que o indivíduo 
só pode aceitar como tal” (Neder, 1992:38).

Essa concepção levou ao estudo da língua enquanto código virtual, isolado de 
sua utilização - na fala (cf. Saussure) ou no desempenho (cf. Chomsky). Isso fez 
com que a lingüística não considerasse os interlocutores e a situação de uso como 
determinantes das unidades e regras que constituem a língua, isto é, afastou o 
indivíduo falante do processo de produção, do qual é social e histórico na língua. 
Essa é uma visão monológica e imanente da língua, que a estuda segundo uma 
perspectiva formalista – que limita esse estudo ao funcionamento interno da língua –
e que a separa do homem no seu contexto social. Essa concepção está 
representada pelos estudos lingüísticos realizados pelo estruturalismo (a partir de 
Saussure) e pelo transformacionalismo (a partir de Chomsky) (cf. Neder, 1992:41, 
que adota idéias de Frigoto, 1990:20).

Para essa concepção o falante tem em mente uma mensagem a transmitir 
para o ouvinte, ou seja, informações que quer que cheguem ao outro. Para isso, ele 
a coloca em código (codificação) e a remete para o outro através de um canal 
(ondas sonoras ou luminosas). O outro recebe os sinais codificados e os transforma 
de novo em mensagem (informações). É a codificação.

A terceira concepção vê a linguagem como forma ou processo de 
interação. Nessa concepção o que o indivíduo faz ao usar a língua não é tão-
somente traduzir e exteriorizar um pensamento, ou transmitir informações a outrem, 
mas sim realizar ações, agir, atuar sobre o interlocutor (ouvinte/leitor). A linguagem é 
pois um lugar de interação humana, de interação comunicativa pela produção de 
efeitos de sentido entre interlocutores, em uma dada situação de comunicação e em 
um contexto sócio-histórico e ideológico. Os usuários da língua ou interlocutores 
interagem enquanto sujeitos que ocupam lugares sociais e “falam” e “ouvem” desses 
lugares de acordo com formações imaginárias (imagens) que a sociedade 
estabeleceu para tais lugares sociais (cf. capítulo 6, quando falamos da questão do 
discurso). Como diz Neder (1992:42 e 43), citando Bakhtin (1996:123), para esta 
concepção

“a verdadeira substância da linguagem não é construída por um 
sistema abstrato de formas lingüísticas, nem pela enunciação 
monológica isolada, nem pelo ato psicofisiológico de sua produção, 
mas pelo fenômeno social  da interação verbal, realizada pela 
enunciação ou pelas enunciações (cf. nota 7). A interação verbal 
constitui, assim, a realidade fundamental da linguagem”.

Dessa forma o diálogo em sentido amplo é que caracteriza a linguagem. Essa 
concepção é representada por todas as correntes de estudo da língua que podem 
ser reunidas sob o rótulo de lingüística da enunciação. Aqui estariam incluídas 
correntes e teorias tais como a Lingüística Textual, a Teoria do Discurso, a Análise 
do Discurso, a Análise da Conversação, a Semântica Argumentativa e todos os
estudos de alguma forma ligados à Pragmática.



ANEXO B SEGMENTAÇÃO DO TEXTO-FONTE



123

Segmentação do texto-fonte em frases

(F1)
Outra questão importante para o ensino de língua materna é a maneira como o 
professor concebe a linguagem e a língua, pois o modo como se concebe a 
natureza fundamental da língua altera em muito o como se estrutura o trabalho 
com a língua em termos de ensino.

(F2)
A concepção de linguagem é tão importante quanto a postura que se tem 
relativamente à educação. 

(F3)
Normalmente tem-se levantado três possibilidades distintas de conceber a 
linguagem, das quais apresentamos a seguir os pontos fundamentais e mais 
pertinentes para o nosso objetivo.
(F1/C1)
A primeira concepção vê a linguagem como expressão do pensamento.

(F2/C1)
Para essa concepção as pessoas não se expressam bem porque não pensam. 

(F3/C1)
A expressão se constrói no interior da mente, sendo sua exteriorização apenas 
uma tradução. 

(F4/C1)
A enunciação é um ato monológico, individual, que não é afetado pelo outro nem 
pelas circunstâncias que constituem a situação social em que a enunciação 
acontece.

(F5/C1)
As leis da criação lingüística são essencialmente as leis da psicologia individual, e 
da capacidade de o homem organizar de maneira lógica seu pensamento 
dependerá a exteriorização desse pensamento por meio de uma linguagem 
articulada e organizada. 

(F6/C1)
Presume-se que há regras a serem seguidas para a organização lógica do 
pensamento e, conseqüentemente, da linguagem. 

(F7/C1)
São elas que se constituem nas normas gramaticais do falar e escrever “bem” que, 
em geral, aparecem consubstanciadas nos chamados estudos lingüísticos 
tradicionais que resultam no que se tem chamado de gramática normativa ou 
tradicional (cf. Neder, 1992:35 e ss., que se pauta pelas idéias de Bakhtin, 1986).

(F8/C1)
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Portanto, para essa concepção, o modo como o texto, que se usa em cada 
situação de interação comunicativa, está constituído não depende em nada de 
para quem se fala, em que situação se fala (onde, como, quando), para que se 
fala.
(F1/C2)
A segunda concepção vê a linguagem como instrumento de comunicação, 
como meio objetivo para a comunicação. 

(F2/C2)
Nessa concepção a língua é vista como um código, ou seja, como um conjunto de 
signos que se combinam segundo regras, e que é capaz de transmitir uma 
mensagem, informações de um emissor a um receptor. 

(F3/C2)
Esse código deve, portanto, ser dominado pelos falantes para que a comunicação 
possa ser efetivada. 

(F4/C2)
Como o uso do código que é a língua é um ato social, envolvendo pelo menos 
duas pessoas, é necessário que o código sela utilizado de maneira semelhante, 
preestabelecida, convencionada para que a comunicação de efetive. 

(F5/C2)
Dessa forma

“o sistema lingüístico é percebido como um fato objetivo externo à consciência individual e 
independente desta. A língua opõe-se ao indivíduo enquanto norma indestrutível, 
peremptória, que o indivíduo só pode aceitar como tal” (Neder, 1992:38).

(F6/C2)
Essa concepção levou ao estudo da língua enquanto código virtual, isolado de sua 
utilização - na fala (cf. Saussure) ou no desempenho (cf. Chomsky). 

(F7/C2)
Isso fez com que a lingüística não considerasse os interlocutores e a situação de 
uso como determinantes das unidades e regras que constituem a língua, isto é, 
afastou o indivíduo falante do processo de produção, do qual é social e histórico na 
língua.

(F8/C2)
Essa é uma visão monológica e imanente da língua, que a estuda segundo uma 
perspectiva formalista – que limita esse estudo ao funcionamento interno da língua 
– e que a separa do homem no seu contexto social. 

(F9/C2)
Essa concepção está representada pelos estudos lingüísticos realizados pelo 
estruturalismo (a partir de Saussure) e pelo transformacionalismo (a partir de 
Chomsky) (cf. Neder, 1992:41, que adota idéias de Frigoto, 1990:20).

(F10/C2)
Para essa concepção o falante tem em mente uma mensagem a transmitir para o 
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ouvinte, ou seja, informações que quer que cheguem ao outro. 

(F11/C2)
Para isso, ele a coloca em código (codificação) e a remete para o outro através de 
um canal (ondas sonoras ou luminosas).

(F12/C2)
O outro recebe os sinais codificados e os transforma de novo em mensagem 
(informações).

(F13/C2)
É a codificação.
(F1/C3)
A terceira concepção vê a linguagem como forma ou processo de interação. 

(F2/C3)
Nessa concepção o que o indivíduo faz ao usar a língua não é tão somente 
traduzir e exteriorizar um pensamento, ou transmitir informações a outrem, mas 
sim realizar ações, agir, atuar sobre o interlocutor (ouvinte/leitor). 

(F3/C3)
A linguagem é pois um lugar de interação humana, de interação comunicativa pela 
produção de efeitos de sentido entre interlocutores, em uma dada situação de 
comunicação e em um contexto sócio-histórico e ideológico. 

(F4/C3)
Os usuários da língua ou interlocutores interagem enquanto sujeitos que ocupam 
lugares sociais e “falam” e “ouvem” desses lugares de acordo com formações 
imaginárias (imagens) que a sociedade estabeleceu para tais lugares sociais (cf. 
capítulo 6, quando falamos da questão do discurso). 

(F5/C3)
Como diz Neder (1992:42 e 43), citando Bakhtin (1996:123), para esta concepção

“a verdadeira substância da linguagem não é construída por um sistema abstrato de formas 
lingüísticas, nem pela enunciação monológica isolada, nem pelo ato psicofisiológico de sua 
produção, mas pelo fenômeno social  da interação verbal, realizada pela enunciação ou 
pelas enunciações (cf. nota 7). A interação verbal constitui, assim, a realidade fundamental 
da linguagem”.

(F6/C3)
Dessa forma o diálogo em sentido amplo é que caracteriza a linguagem. 

(F7/C3)
Essa concepção é representada por todas as correntes de estudo da língua que 
podem ser reunidas sob o rótulo de lingüística da enunciação. 

(F8/C3)
Aqui estariam incluídas correntes e teorias tais como a Lingüística Textual, a 
Teoria do Discurso, a Análise do Discurso, a Análise da Conversação, a Semântica 
Argumentativa e todos os estudos de alguma forma ligados à Pragmática.
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M01

Título da
monografia

O trabalho com a produção textual em aulas de língua 
portuguesa no Ensino Médio

Ano/página 2005, p. 22-24
Título da seção de 
fundamentação
teórica

O interacionismo na linguagem

Subtítulo Concepções de linguagem e texto

A forma como o professor concebe a linguagem e a língua é fundamental 
para que seu trabalho com a língua seja bem estruturado. De acordo com Travaglia 
(2001, p. 21) “[...] a concepção de linguagem é tão importante quanto a postura que 
se tem relativamente a educação”.

Geraldi (2002) e Travaglia (2001) apresentam três formas distintas de se 
conceber a linguagem, das quais destacaremos a seguir os pontos principais.

Na primeira concepção, a linguagem é vista como a expressão do 
pensamento, a qual ilumina basicamente os estudos tradicionais, tendo como 
parâmetro a gramática normativa. Segundo essa concepção, as pessoas não se 
expressam bem porque não pensam.

Essa concepção parte do princípio de que a expressão se constrói no interior 
da mente. Nesse sentido, a linguagem é tida como um ato monológico, individual, 
independente do interlocutor e do contexto social. De acordo com essa tendência, a 
enunciação depende da capacidade individual do homem em organizar suas idéias. 
No tocante a esse ponto de vista, Travaglia destaca que:

As leis da criação lingüística são essencialmente as leis da psicologia 
individual, e a capacidade de o homem organizar de maneira lógica 
seu pensamento dependerá a exteriorização desse pensamento por 
meio de uma linguagem articulada e organizada (TRAVAGLIA, 2001, 
p. 21).

Neste aspecto, essa concepção presume que existem regras para se 
organizar de maneira lógica o pensamento e a linguagem. Tal concepção privilegia 
as normas gramaticais do falar e escrever “bem”. Sendo assim, a língua é vista 
como algo homogêneo, estável. 

A segunda concepção vê a linguagem como instrumento de comunicação. 
Nessa concepção, a língua é vista como um conjunto de signos que se combinam 
segundo regras, com capacidade de transmitir informações de um emissor a um 
receptor. Para isso, é necessário que os falantes dominem esse código de maneira 
semelhante, para que a comunicação seja efetivada.

De acordo com Travaglia (2001), essa concepção fundamenta-se nos estudos 
realizados pelo estruturalismo e o transformacionalismo e não considera a 
funcionalidade da língua, nem os aspectos históricos, sociais e os interlocutores. 
Dessa forma, só pode ser entendida ou explicada a partir de seu uso e de seu 
contexto comunicativo. Essa concepção prioriza uma visão monológica, na qual a 
linguagem centra-se no falante, isolando o mesmo da situação de produção, 
limitando a língua no seu sistema interno. Assim, Travaglia (2001, p. 22) enfatiza que 
“Essa é uma visão monológica e imanente da língua, que a estuda segundo uma 
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perspectiva formalista – que limita esse estudo ao funcionamento interno da língua –
e que a separa do homem no seu contexto social”.

A terceira concepção vê a linguagem como forma ou processo de interação. 
Nessa concepção, o indivíduo não está limitado a traduzir e exteriorizar um 
pensamento, ou transmitir informações a alguém, mas sim, realizar ações e agir 
sobre o interlocutor. Essa tendência destaca o fenômeno da interação verbal, que é 
a verdadeira substância da linguagem. De acordo com Travaglia (2001, p. 23), 

A linguagem é pois um lugar de interação humana, de interação 
comunicativa pela produção de efeitos de sentido entre 
interlocutores, em uma dada situação de comunicação e em um 
contexto sócio-histórico e ideológico. Os usuários da língua ou 
interlocutores interagem enquanto sujeitos que ocupam lugares 
sociais.

Desse modo, podemos compreender, com base nessa citação, que a 
linguagem é tida como um lugar de constituição das relações sociais, em que os 
usuários da língua se tornam sujeitos ativos, e adquirem o poder de praticar ações e 
agir, seja na situação de ouvinte ou de leitor.

Nessa perspectiva, o diálogo é característica principal da linguagem e a 
interação verbal é o que põe a linguagem em funcionamento. Como afirma Geraldi 
(202, p. 42), “A linguagem só tem existência no jogo que se joga na sociedade, na 
interlocução. É no interior de seu funcionamento que se pode procurar estabelecer 
as regras de tal jogo”.

Sendo assim, o caráter interlocutivo da linguagem interfere no ensino, 
determinando o encaminhamento metodológico e a forma de se conceber o texto.
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M02

Título da
monografia

As dificuldades dos alunos do terceiro ciclo do ensino 
fundamental na prática de produção textual

Ano/página 2003, p. 16-18
Título da seção de 
fundamentação
teórica

O interacionismo na linguagem

Subtítulo Concepções de linguagem

É fator relevante dentro do ensino de língua materna a maneira como o 
professor compreende e desenvolve o trabalho com a língua-linguagem, pois a 
forma de se conceber a linguagem influenciará em toda a prática pedagógica do 
professor de língua materna.

Para Travaglia (1996), “a concepção de língua é tão importante quanto a 
postura que se tem relativamente à educação”.

Dentre as formas de se conceber a linguagem, três possibilidades são mais 
comuns: a linguagem como expressão do pensamento; linguagem como instrumento 
de comunicação, como meio objetivo para a comunicação, e a linguagem como 
forma ou processo de interação. 

A primeira concepção, vê a linguagem como expressão do pensamento, 
parte da afirmativa de que as pessoas não se expressam bem porque não pensam, 
e que a expressão é um processo que ocorre mentalmente seguida de regras para a 
sua organização. Considerada também como um ato monológico, a enunciação não 
sofre interferências externas: “(...) e da capacidade de o homem organizar de 
maneira lógica o seu pensamento dependerá da exteriorização desse pensamento 
por meio de uma língua articulada e organizada”. (TRAVAGLIA, 1996, p. 21).

Tal concepção de linguagem tem como parâmetro a gramática normativa,
privilegia as normas gramaticais do falar e escrever bem, vê a língua como algo 
homogêneo, estável, prioriza os estudos tradicionais.

A segunda possibilidade vê a linguagem como instrumento da comunicação. 
Para essa concepção a língua é um conjunto de signos que transmite uma 
mensagem e para que essa mensagem/informação se efetive, ou seja, para que 
haja a comunicação, é necessário que um emissor e um receptor dominem esse 
código de maneira semelhante.

Essa concepção não admite a importância do interlocutor, pelo fato de se 
considerar a língua como um código virtual, isolado de sua utilização, e 
fundamentando-se nos estudos realizados pelo estruturalismo e
transformacionalismo.

Isso fez com que a lingüística não considerasse os interlocutores e a 
situação de uso como determinantes das unidades e regras que 
constituem a língua, isto é, afastou o indivíduo falante do processo 
de produção, do qual é social e histórico na língua. Essa é uma visão 
monológica e imanente da língua, que a estuda segundo uma 
perspectiva formalista – que limita esse estudo ao funcionamento 
interno da língua – e que a separa do homem no seu contexto social. 
(TRAVAGLIA, 1996, p. 21).
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A terceira concepção considera a linguagem como forma ou processo de 
interação, e que para a efetivação desse processo a relação entre os interlocutores 
se faz essencialmente necessária. Essa tendência destaca que o fenômeno da 
interação verbal é a verdadeira substância da linguagem.

A linguagem é um lugar de interação humana, de interação 
comunicativa pela produção de efeitos de sentido entre 
interlocutores, em uma dada situação de comunicação e em um 
contexto sócio-histórico e ideológico. Os usuários da língua ou 
interlocutores interagem enquanto sujeitos que ocupam lugares 
sociais. (TRAVAGLIA, 1996, p. 23).

De acordo com essa afirmativa os usuários da língua são sujeitos sociais 
ativos que participam ativamente do processo de produção da linguagem, seja na 
condição de falante ou de ouvinte.

Portanto, para essa concepção, o diálogo é o que caracteriza a linguagem, 
que é constituída pelo fenômeno social da interação verbal. Ao contrário das outras 
concepções mencionadas anteriormente, que caracterizam a linguagem como um 
ato monológico individual, separando o homem do seu contexto social.
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M03

Título da
monografia

O ensino de produção de textos no terceiro ciclo do ensino 
fundamental

Ano/página 2003, p. 20-21
Título da seção de 
fundamentação
teórica

Interacionismo na linguagem

Subtítulo Concepções de linguagem e texto

A forma como se concebe a linguagem determina todo procedimento 
metodológico do professor de língua materna. O ensino é sistematizado tendo em 
vista a concepção que o professor tem de linguagem. Como destaca Travaglia 
(1996, p. 21): “O modo como se concebe a natureza fundamental da língua altera e 
muito como se estrutura o trabalho com a linguagem em termos de ensino. A 
concepção de linguagem é tão importante quanto a postura que se tem 
relativamente de linguagem”.

Existem três formas distintas de se conceber a linguagem, a saber: a 
linguagem como expressão do pensamento; linguagem como instrumento de 
comunicação, objeto para a comunicação; linguagem como forma ou processo de 
interação. Cada uma dessas maneiras de considerar a linguagem tem seus 
pressupostos e determina como a língua será vista e ensinada.

A concepção que vê a linguagem como expressão do pensamento parte do 
princípio de que a expressão é produzida no interior da mente. Nessa perspectiva, a 
linguagem é um ato monológico, independente do interlocutor e do contexto social. A 
comunicação, de acordo com essa tendência, depende da capacidade individual do 
ser humano organizar suas idéias. A esse respeito, Travaglia afirma: “As leis da 
criação lingüística são essencialmente as leis da criação individual, e da capacidade 
de o homem organizar de maneira lógica seus pensamentos por meio de uma 
linguagem articulada e organizada” (1996, p. 21). Geraldi (1999) destaca que a 
abordagem que trata a língua como expressão do pensamento está ligada aos 
estudos tradicionais, os quais priorizam as regras do falar e escrever bem.

A segunda concepção considera a linguagem como instrumento de 
comunicação. De acordo com essa tendência, a língua é um código capaz de 
transmitir mensagens aos outros. No entanto, a comunicação só é efetiva se o 
usuário dominar o código. Para que a comunicação seja realizada, é preciso que o 
receptor e o emissor conheçam a língua e use-a de maneira semelhante.

Essa tendência também desconsidera a funcionalidade da língua, seus 
aspectos históricos, sociais e os interlocutores. Segundo o sócio-interacionismo, a 
linguagem só pode ser entendida e explicada a partir do seu uso e do contexto 
comunicativo. Ao compreender a linguagem como instrumento de comunicação, 
essa concepção prioriza uma visão monológica, centrando a linguagem do falante, 
separando da situação de produção, reduzindo, portanto, a língua a seu sistema 
interno. Como destaca Travaglia (1996, p. 22): “Essa é uma visão monológica e 
imanente da língua, que a estuda segundo uma perspectiva formalista – que limita 
esse estudo ao funcionamento interno da língua – e que a separa o homem do seu 
contexto social”.
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A terceira concepção vê a linguagem como meio de interação entre 
indivíduos. Nessa perspectiva, a linguagem é responsável pela veiculação de 
sentidos, a partir da relação entre falantes. Como enfatiza Travaglia: “A linguagem é 
pois um lugar de interação, de interação comunicativa pela produção de feitos de 
sentido entre interlocutores, em uma dada situação de comunicação e em um 
contexto sócio-histórico e ideológico” (Ibid, p. 23).

O diálogo é característica da linguagem, conforme destaca essa concepção. 
A interação verbal é que faz a língua funcionar. Essa forma de conceber a 
linguagem se opõe ao monologismo, que não vê a linguagem como uma criação 
coletiva que se modifica com as transformações sociais e humanas. Como destaca 
Alves (2001, p. 85).

A interação verbal, responsável pela produção de sentidos, constitui 
a realidade fundamental da língua, por ser sua verdadeira 
substância. O sentido da interação verbal é outra denominação para 
diálogo no sentido de discurso entre o eu o e tu, o locutor e o 
interlocutor. Ela é determinada por dois fatores: o contexto sócio-
histórico e a atividade mental.
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M04

Título da
monografia

Produção de texto: um estudo sobre essa prática no livro 
didático de língua portuguesa do ensino médio

Ano/página 2006, p. 13-16
Título da seção de 
fundamentação
teórica

O ensino de língua materna no ensino médio

Subtítulo Concepções de linguagem e texto

A forma como se concebe a linguagem determina todo procedimento 
metodológico do professor de língua materna. O ensino é sistematizado tento em 
vista a concepção que o professor tem de linguagem. Como destaca Travaglia 
(1996, p. 21):

[...] o modo como se concebe a natureza fundamental da língua 
altera e muito o como se estrutura o trabalho com a linguagem em 
termos de ensino. A concepção de linguagem é tão importante 
quanto a postura que se tem relativamente a educação”.

Existem três formas de se conceber a linguagem, a saber: linguagem como 
expressão do pensamento; linguagem como instrumento de comunicação, como 
objeto para a comunicação; linguagem como forma ou processo de interação. Cada 
uma dessas maneiras de considerar a linguagem tem seus pressupostos e 
determina como a língua será vista e ensinada.

A concepção que vê a linguagem como expressão do pensamento parte do 
princípio de que a expressão é produzida no interior da mente. Nessa perspectiva, a 
linguagem é um ato monológico, independente do interlocutor e do contexto social. A 
comunicação, de acordo com essa tendência, depende da capacidade individual do 
ser humano organizar suas idéias. A esse respeito, Travaglia (1996, p. 21) afirma: 
As leis da criação lingüística são essencialmente as leis da criação individual, e da 
capacidade de o homem organizar de maneira lógica seus pensamentos por meio 
de uma linguagem articulada e organizada.

Geraldi (1999) destaca que a abordagem que trata a linguagem como 
expressão do pensamento está ligada aos estudos tradicionais, os quais priorizam 
as regras gramaticais do falar e escrever bem.

A segunda concepção considera a linguagem como instrumento de 
comunicação. De acordo com essa tendência, a língua é um código capaz de 
transmitir mensagens aos outros. No entanto, a comunicação só é efetiva se o 
usuário dominar o código. Para que a comunicação seja realizada, é preciso que o 
receptor e o emissor conheçam a língua e use-a de maneira semelhante.

Essa tendência também desconsidera a funcionalidade da língua, seus 
aspectos históricos, sociais e os interlocutores. Segundo o sócio-interacionismo, a 
linguagem só pode ser entendida e explicada a partir do seu uso e do contexto 
comunicativo. Ao compreender a linguagem como instrumento de comunicação, 
essa concepção prioriza uma visão monológica, centrando a linguagem do falante, 
separando da situação de produção, reduzindo, portanto, a língua a seu sistema 
interno. Como destaca Travaglia (1996, p. 22): Essa é uma visão monológica e 
imanente da língua, que a estuda segundo uma perspectiva formalista – que limita 
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esse estudo ao funcionamento interno da língua – e que a separa o homem do seu 
contexto social.

A terceira concepção vê a linguagem como meio de interação entre 
indivíduos. Nessa perspectiva, a linguagem é responsável pela veiculação de 
sentidos, a partir da relação entre falantes. Como enfatiza Travaglia:

A linguagem é um lugar de interação humana, de interação 
comunicativa pela produção de efeitos de sentido entre 
interlocutores, em uma dada situação de comunicação e em um 
contexto sócio-histórico e ideológico (Ibid, p. 23).

O diálogo é característica da linguagem, conforme destaca essa concepção. 
A interação verbal é que faz a língua funcionar. Essa forma de conceber a 
linguagem se opõe ao monologismo, que não vê a linguagem como uma criação 
coletiva que se modifica com as transformações sociais e humanas. Como destaca 
Alves (2001, p. 85). 

A interação verbal, responsável pela produção de sentidos, constitui 
a realidade fundamental da língua, por ser sua verdadeira 
substância. O sentido da interação verbal é outra denominação para 
diálogo no sentido de discurso entre o eu o e tu, o locutor e o 
interlocutor. Ela é determinada por dois fatores: o contexto sócio-
histórico e a atividade mental.
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Título da
monografia

A produção do aluno sob o olhar do professor: uma análise 
da prática de correção

Ano/página 2006, 25-27
Título da seção de 
fundamentação
teórica

Concepções de linguagem, de texto e discurso x a 
produção escrita na escola

Subtítulo Concepções de linguagem subjacentes ao ensino-
aprendizagem de língua materna

No que se refere ao ensino de língua portuguesa, toda e qualquer atividade 
desenvolvida, assim como objetivos e procedimentos avaliativos, inserem-se numa 
opção política que envolve concepções do que é a linguagem, as quais norteiam 
todo o trabalho com a língua na sala de aula, e as concepções de texto e de 
discurso (uso da língua). Sendo assim, antes de se caracterizar o ensino de 
produção textual, é imprescindível expor cada uma dessas concepções, 
relacionando-as a diferentes objetivos e tipos de ensino.

Travaglia (2001) apresenta três concepções de linguagem que permeiam o 
ensino de língua materna, sendo que cada uma delas reflete um tipo de ensino e 
respectivos objetivos. 

A primeira concepção diz respeito à linguagem como expressão do 
pensamento. Nessa perspectiva, a linguagem é um ato monológico, que depende 
exclusivamente do falante, pois é construída no interior da mente; e aquele que não 
se expressa bem é porque não pensa. Ao postular regras do bem falar e escrever, 
representa o ensino tradicional, especificamente de gramática normativa, 
fundamentado na prescrição de regras e correções formais pelas quais o aluno 
aprende a falar e a escrever “corretamente”. O principal objetivo desse tipo de 
ensino é proporcionar o domínio da norma culta escrita.

A segunda concepção toma a linguagem como instrumento de comunicação, 
pelo qual um falante (emissor), utilizando-se de um código (a linguagem), envia uma 
mensagem a um receptor. Essa concepção é fundamentada nas teorias 
estruturalista e gerativista, a chamada lingüística imanente, cujos estudos vêem a 
língua como conjunto de regras de que o falante idealizado se apropria para se 
comunicar. O tipo de ensino correspondente é o descritivo, cujo objetivo é 
compreender a estrutura e o funcionamento da língua, a partir da descrição de uma 
ou mais variedades, sem prescrever; portanto, não visa ao aperfeiçoamento de 
competências.

A terceira é a linguagem como forma de interação. Essa concepção, que 
fundamenta os estudos da lingüística enunciativa, vê a linguagem como prática 
social e processo de interação essencialmente dialógico, que envolve interlocutores 
ativos que interagem num determinado contexto sócio-histórico e ideológico. Assim 
compreendida, a língua, conforme Bakhtin (1997), é um processo verbal, que não 
existe fora das relações sociais nas quais os interlocutores estão envolvidos; é 
diálogo, através do qual a língua circula socialmente e evolui; é intencionalidade,
porque espaço de materialização das ideologias. Ao estabelecer relações 
intrínsecas entre o lingüístico e o social, dá-se grande relevância ao contexto da 
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enunciação como elemento importante para a explicação e compreensão dos atos 
comunicativos.

A esse posicionamento teórico corresponde o ensino produtivo, que propõe o 
domínio das possibilidades de uso da língua, sem substituir uma forma de expressão 
por outra, mas aumentando o repertório de usos lingüísticos de acordo com as 
situações de uso. Busca-se, então, desenvolver a competência comunicativa do 
aluno, ou seja, sua capacidade de produzir e compreender textos, o que justifica a 
necessidade de um trabalho fundamentado no texto, a fim de que o aluno possa 
ampliar sua competência textual. Esses objetivos vão ao encontro daqueles 
propostos pelos Parâmetros Curriculares Nacionais de Língua Portuguesa para o 
terceiro e quarto ciclos. O aluno deve, segundo o documento (1996, p. 49):

[...] desenvolver o domínio da expressão oral e escrita em situações 
de uso público da linguagem, levando em conta a situação de 
produção social e material do texto (lugar social do locutor em 
relação ao(s) destinatário(s) e seu lugar; finalidade ou intenção do 
autor; tempo e lugar material da produção e do suporte) e selecionar, 
a partir disso, os gêneros adequados para a produção do texto, 
operando sobre as dimensões pragmática, semântica e gramatical.

O importante é, pois, ampliar a competência comunicativa do aluno – o que 
não significa apenas dominar a norma culta – de modo que, de acordo com a 
situação, escolha a variedade e a forma de expressão adequada. E, para a 
consecução desse objetivo, tanto a gramática tradicional quanto o estruturalismo e o 
gerativismo mostram-se ineficientes, pois aquela não ultrapassa o nível da frase e 
estes não consideram os aspectos interacionistas e ideológicos da língua, ao vê-la 
como código virtual. Assim sendo, a grande contribuição da lingüística da 
enunciação ao ensino de língua materna é oferecer subsídios teóricos importantes 
para a compreensão do funcionamento da linguagem “no jogo que se joga na 
sociedade”. (GERALDI, 2003, p.42). 

Como nas práticas sociais de uso, a língua circula através de textos, e o 
objetivo do ensino é desenvolver a competência discursiva para a atuação mais 
eficaz do falante nessas, o texto define-se como o objeto de ensino-aprendizagem. 
Deve-se, por isso, desenvolver no aluno a capacidade de compreender e produzir 
textos nas mais diversas situações de uso, através de um trabalho que lhe propicie o 
maior contato possível com a variedade textual inscrita nas situações sociais de 
interação.



137

M06

Título da
monografia

Os gêneros textuais nas aulas de língua materna: uma 
perspectiva teórico-prática do trabalho pedagógico

Ano/página 2005, p. 15-16
Título da seção de 
fundamentação
teórica

Os gêneros textuais e o ensino de língua materna

Subtítulo Concepções de linguagem numa perspectiva sócio-
interacionista

É a partir das formas de expressão da língua que muitos estudos têm 
realizados, dando origem a muitas teorias sobre a linguagem. Embora não nos 
detendo em fazer considerações mais profundas acerca de vários pensamentos 
sobre a linguagem, notamos ser de estimada relevância a concepção que os 
professores do ensino de língua possuem sobre ela para, em seguida, tecermos 
alguns comentários sucintos sobre três formas mais comuns de se conceber a 
linguagem, através dos estudos realizados por Travaglia (1996) que são: a 
linguagem como expressão do pensamento, a linguagem como meio objetivo de 
efetivar a comunicação e a linguagem como processo de interação.

A primeira concepção faz referência ao campo monológico e individual de 
cada indivíduo, o ato da expressão, sendo este criado e organizado no pensamento 
do homem, dependendo de uma linguagem sistematizada e organizada para 
exteriorizar-se. Essa concepção, tem suas raízes ligadas à psicologia individual e, 
consequentemente, não leva em conta a situação em que a interação comunicativa 
ocorre ou deva ocorrer, ou seja, a relação com o outro. (cf. TRAVAGLIA, 1996:21). 
Por isso, o contexto e o meio social em nada tem a ver com a formação da ação 
verbal (oral ou escrita), proferida em um dado momento.

A segunda concepção referente à linguagem, traz um ponto em comum com a 
primeira, uma vez que também coloca os interlocutores distantes do que é 
eminentemente histórico e social, o processo de produção da linguagem, sendo a 
língua vista apenas em seu caráter interno, em suas estruturas que servem de 
códigos a serem remetidos a outrem, para serem decodificados (cf. TRAVAGLIA, 
1996:22).

A terceira concepção acerca da linguagem diferencia-se das outras duas 
anteriormente mencionadas, pelo fato de considerar como elemento fundamental, 
em seu processo de interação comunicativa, o contexto. Assim, a realidade 
cotidiana, a qual os interlocutores estão inseridos e a forma como um age sobre o 
outro fazem com que essa concepção considere a situação de comunicação não 
como uma simples tradução ou exteriorização de pensamentos, mas sim como algo 
fortemente ligado ao mundo dos agentes interativos, ou melhor, aos fatos sociais, 
históricos e ideológicos de cada um. A tônica nesse pensamento é formação de 
efeitos de sentido a partir do meio social. É processo ideológico da linguagem, seu 
caráter sócio-histórico. (cf. TRAVAGLIA, 1996:23).
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Título da
monografia

Uma análise do discurso persuasivo/ideológico na 
propaganda das revistas – “Veja”, “Isto” é e “Chega mais”

Ano/página 2006, p. 15-18
Título da seção de 
fundamentação
teórica

Aspectos sócio-discursivos da linguagem

Subtítulo Conceituando língua e linguagem

Para Travaglia (2000, p. 21), a concepção de língua(gem) é muito importante, 
pois “(...) o modo como se concebe a natureza fundamental da língua altera e muito 
o como se estrutura o trabalho com a língua (...)”. E, com base no referido autor e 
também nos estudos de Geraldi (2001), Brandão (2004), Lyons (1981, 1987) e Smith 
(2003) há três possibilidades de conceber a linguagem que são: a) a linguagem 
como expressão do pensamento; b) linguagem como instrumento de comunicação; e 
c) linguagem como forma ou processo de interação.

a) A linguagem como expressão do pensamento. Para essa primeira 
concepção, a contextualização verbal é apenas uma tradução do pensamento, ou 
seja, um “suporte do pensamento” (BRANDÃO, 2004, p. 91) pelo simples fato de que 
é no interior da mente humana que se constitui a expressividade sendo, se “as 
pessoas não se expressam bem é porque não pensam”. Isto quer dizer que os 
fatores extralingüísticos não exercem influências sobre a enunciação que, aqui, é 
tida como ato monológico, totalmente individual. 

Para esta concepção, pode-se apontar como diz Franchi (1991, p. 48 apud 
TRAVAGLIA, 2000, p. 24) a concepção de gramática normativa ou, como diz Geraldi 
(201, p. 41) a gramática tradicional que considera apenas o falar e escrever bem, 
desconsiderando qualquer fator extralingüístico como influente no ato da interação.

Nessa concepção, cabe o pensamento do filósofo Francês Merleau-Porty que 
concebe a linguagem como o corpo do pensamento pelo fato de que a palavra 
exprime o que se passa na mente humana, o qual descarta todo e qualquer tipo de 
influência externa que venha por parte dos indivíduos no processo da enunciação, 
ou seja, ambiente, situação, realidade sócio-cultural, bem como do interlocutor. 

b) A linguagem como instrumento de comunicação. Compreende-se a 
língua, nessa concepção, como um código ou um conjunto de signos que se 
articulam de acordo com determinadas regras para que o emissor possa transmitir 
mensagens/informações ao seu receptor que, por sua vez, também precisará 
dominar esse código para que haja a efetivação da comunicação.  Isso se confirma 
nas palavras de Travaglia (2000, p. 22 e 23) ao dizer que

Essa é uma visão monológica e imanente da língua, que a estuda 
segundo uma perspectiva formalista – que limita esse estudo ao 
funcionamento interno da língua – e que a separa do homem no seu 
contexto social. (...)Para essa concepção o falante tem em mente 
uma mensagem a transmitir para o ouvinte, ou seja, informações que 
quer que cheguem ao outro. Para isso, ele a coloca em código 
(codificação) e a remete para o outro através de um canal (ondas 
sonoras ou luminosas). O outro recebe os sinais codificados e os 
transforma de novo em mensagem (informações). É a codificação.
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Segundo essa mesma linha de raciocínio, tanto Sapir como Hall concebem a 
linguagem como um método ou uma instituição puramente humana, independente 
de instintos para se efetivar no processo de enunciação, o que associa esta 
concepção à gramática descritiva que, segundo Travaglia (2001, p. 27) faz “uma 
descrição da estrutura e do funcionamento da língua, de sua forma e função”, ou 
seja, descreve como acontece a simples codificação do pensamento que é remetido 
à outra pessoa que, por sua vez, decodificará essa informação.

Assim, o que se percebe, tanto na segunda concepção de linguagem quanto 
na segunda concepção de gramática é, como o homem é aí afastado do seu 
contexto, onde ele apenas codifica a sua mensagem/informação, a que remete à 
outra pessoa que, por sua vez, a decodificará ao transformá-la em nova 
mensagem/informação.

c) A linguagem como forma ou processo de interação. Essa 
concepção, por seu turno, se difere das duas anteriores por estar relacionada ao 
sentido que se constrói a partir da interação humana, ou seja, o homem é visto 
aqui como um sujeito que realiza ações e que atua sobre o seu interlocutor 
através da linguagem que assume uma conotação que produz efeitos de sentido 
entre interlocutores.

A essa concepção relaciona-se a gramática internalizada que considera a 
língua “(...) como um conjunto de variedades utilizadas por uma sociedade de acordo 
com o exigido pela situação de interação comunicativa em que o usuário da língua 
está engajado, (...)” Travaglia (2000, p. 28). Em outras palavras, são regras 
lingüísticas (que não correspondem às gramaticais) que o sujeito aprende 
(competência) e coloca em prática (desempenho), sem que haja qualquer grau de 
escolaridade por parte deste. Portanto, não existem erros, o que apenas são 
inadequações da variedade lingüística quanto ao contexto/situação de interação, 
como contexto sociocultural e ideológico, lugar, faixa etária, sexo, grau de 
escolaridade, dente outros.

Para essa última concepção, os interlocutores interagem por assumirem o 
papel de sujeitos enquanto atores do discurso fazendo uso dos recursos lingüísticos 
tanto para se comunicar quanto para atuar sobre o outro , o que se caracteriza como 
um processo dialógico que objetiva a construção do conhecimento dentro da 
relações entre homem/mundo e homem/homem enquanto ser social em seu meio, 
pois sendo a língua(gem) determinada tanto por proceder de alguém quanto por se 
dirigir a alguém, ela passa a ser um produto da interação entre locutor e ouvinte, 
expressando sua realidade.

Em outros termos, a língua(gem) expressa a realidade social do falante bem 
como sua condição financeira e a posição que este ocupa na sociedade, sendo ela, 
a língua(gem), quando bem falada ou escrita, um produto social à qual só tem 
acesso as poucas pessoas que desfrutam de poder aquisitivo.
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Título da
monografia

O processo de ensino-aprendizagem para crianças: 
aspectos da interação em sala de aula

Ano/página 2005, p. 15-16
Título da seção de 
fundamentação
teórica

Interação e aprendizagem

Subtítulo Considerações acerca das concepções de linguagem

Conforme Gandour (2003), Geraldi (1984) e Travaglia (2001), a linguagem é 
tradicionalmente concebida em três modos diferentes. Na primeira delas a 
linguagem é vista como expressão do pensamento. De acordo com essa visão a 
pessoa usa a linguagem que é constituída no interior da mente com a finalidade de 
atender as suas necessidades quanto à exteriorização de suas idéias. Ainda 
segundo essa visão, as pessoas não se expressam bem porque não pensam.

Como vimos, essa concepção prioriza somente o individual descartando os 
aspectos sociais de seu conceito, uma vez que para essa visão, “o modo como o 
texto é usado em situações interativas não dependem em nada de para que se fala, 
em que situação se fala, e para quem se fala”. (TRAVAGLIA, 2001, p. 22).

Na segunda concepção a linguagem é utilizada como instrumento de 
comunicação. Nessa visão a linguagem é um código por meio do qual transmitimos 
uma mensagem a alguém, sem a preocupação com a mensagem que é produzida. A 
crítica a essa concepção consiste na indiferença dessa visão ao contexto social e 
histórico em que se realiza o ato ou efeito comunicativo.

Em uma terceira concepção a linguagem é abordada como forma ou 
processo de interação. Nessa concepção a linguagem é vista como o lugar da 
interação humana pela produção de feitos de sentido entre interlocutores 
(TRAVAGLIA, 2001, p. 23). Nesse sentido, a linguagem é concebida como uma 
atividade social, onde o usuário não só exterioriza o seu pensamento ou transmite 
mensagens a outros, mas realiza ações, informa ou convence o ouvinte/leitor.

Por esse motivo, tem sido considerada, pelos estudiosos, como a 
concepção mais apropriada para ser adotada no contexto do ensino de línguas, 
isto porque considera a linguagem como um fenômeno eminentemente social, 
pois a comunicação é o produto das interações verbais que os usuários 
estabelecem em contexto sócio-históricos e ideológicos reais.
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Título da
monografia

O ensino de leitura: uma análise teórico-prática no nível 
médio

Ano/página s.d., p. 14-15
Título da seção de 
fundamentação
teórica

Leitura: uma abordagem teórica

Subtítulo Concepções de linguagem

Pelo fato de a leitura ocupar um lugar de grande importância no ensino de 
língua materna, faremos uma discussão de como essa atividade vem sendo 
realizada nas escolas, e refletiremos sobre a forma de realizá-la em sala de aula, ou 
seja, refletiremos a concepção de leitura adotada pelo professor, a importância dada 
pelos alunos a essa atividade, os objetivos da professora com o próprio ensino de 
leitura, entre outras, pois como sabemos, é com a leitura que adquirimos 
conhecimentos, informações e enxergamos melhor o mundo que nos rodeia, no 
sentido de que tornamos seres mais críticos, reflexivos.

Sendo assim, podemos dizer que essa prática está relacionada com a 
concepção de linguagem que é adotada na escola. Esta é que vai condicionar a 
maneira como o professor organizará o seu trabalho no processo ensino-
aprendizagem.

Segundo Travaglia (1996), há três concepções de linguagem: a primeira 
concepção vê a linguagem como expressão do pensamento. Parte de que tudo se 
origina no interior do nosso pensamento e que ao falarmos estamos apenas 
traduzindo aquilo que estava em nossa mente. De acordo com Geraldi (2003, p. 41) 
“Se concebermos a linguagem como tal, somos levados a informações – correntes –
de que as pessoas não se expressam bem porque não pensam”. Nesse sentido, o 
professor que direciona seu trabalho nessa concepção utiliza o ensino prescritivo 
(tradicional) em que prescreve normas, regras, “objetivando” o aluno a dominar a 
norma culta ao ensinar a variedade escrita da língua.

A segunda concepção vê a linguagem como instrumento de comunicação. A 
língua é vista como um conjunto de signos que se combinam segundo regras capaz 
de transmitir ao receptor uma certa mensagem. Segundo Geraldi (2003), p. 41), essa 
concepção é mais utilizada em livros didáticos, embora seja abandonada nos 
exercícios gramaticais. Nessa concepção, o tipo de ensino utilizado é o descritivo 
(gramática descritiva e também tradicional), objetivando o aluno ao conhecimento da 
instituição lingüística que é a língua, ensinando o mesmo a pensar e desenvolver a 
capacidade sistêmica dos fatos que encontra na sociedade.

A terceira concepção vê a linguagem como forma ou processo de interação. 
Essa concepção está voltada para a interação, indo além da transmissão de 
informações, estabelece relações reciprocamente. De acordo com Geraldi (2003, p. 
41), “por meio dela o sujeito que fala pratica ações que não conseguiria levar a cabo 
a não ser falando, com ela o falante age sobre o ouvinte constituindo compromissos 
e vínculos que não preexistam à fala”. O professor que trabalha com essa 
concepção utiliza-se do ensino produtivo e tem como objetivo desenvolver a 
competência do falante.
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M10

Título da
monografia

Literatura e ensino: o espaço do texto literário nas aulas de 
língua materna

Ano/página 2006, p. 30
Título da seção de 
fundamentação
teórica

Nas trilhas da literatura: ensino e aprendizagem

Subtítulo Concepções do ensino de língua e literatura

A língua, como coloca Almeida (2004), é produção social, fato do dia-a-dia. 
Assim sendo, também a educação deve ser vista e/ou entendida como um problema 
social e não, unicamente pedagógico.

Ao encarar a educação por esse viés, o educador e a escola passam a 
perceber que a língua não é somente o ensino da gramática normativa, da língua 
pela língua, é, antes de tudo, concebê-la dentro de uma competência discursiva 
onde linguagem e participação social estão intimamente ligadas. Dessa forma, 
precisam conhecer o contexto sócio-histórico-ideológico e, principalmente, 
econômico daqueles que freqüentam a sala de aula para não fazer como alguns 
professores que, como frisa Almeida, estão,

Tragicamente, ensinando analise sintática a crianças mal alimentadas, 
pálidas, que acabam, depois de aulas onde não faltam castigos e broncas, 
condicionadas a distinguir o sujeito de uma oração. Essas crianças passarão 
alguns anos na escola sem saber que poderão acertar o sujeito da oração 
mas nunca serão o sujeito das suas próprias histórias. (2004, p. 16).

O ensino, puramente, da nomenclatura, para essas crianças, não tem 
nenhum significado, pois a “língua delas” não é a de quem tem uma mesa farta, uma 
cultura erudita, uma vida “tranqüila”. Esse mundo para elas não existe, é irreal, haja 
vista que o único mundo o qual conhecem é o da fome, da violência, por vezes em 
casa, da periferia. Se for este o mundo delas, a norma culta, também lhes é irreal. 
Daí, não fazer sentido continuar priorizando o ensino da norma, enquanto a exceção 
(social e gramaticalmente falando) é a maioria, ou seja, enquanto a educação for 
tratada como um problema somente pedagógico, os problemas pedagógicos 
continuarão, uma vez que estes são também sociais.

É necessário ter em mente sempre um “para que” do que se está ensinando. 
“Ora, no caso do ensino de língua portuguesa, uma resposta ao “para que” envolve 
tanto uma 'concepção de linguagem' quanto uma postura relativamente à educação”
(GERALDI, 2004, p. 41).

Encontramos em Travaglia (2000) três tipos de concepções. A primeira ligada 
ao ensino tradicional, a gramática normativa que tem a linguagem como expressão 
do pensamento. “Para essa concepção, o modo como o texto, que se usa em cada 
situação de interação comunicativa está constituído não depende em nada de para 
quem se fala, em que situação se fala (onde, como, quando), para que se fala” (p. 
22). A segunda concepção, a linguagem como instrumento de comunicação, trata da 
codificação e decodificação da mensagem, onde um falante transmite (codifica) e um 
ouvinte recebe (decodifica). A língua, nesta concepção, é vista como código. Já a 



143

terceira concepção tem a linguagem como forma ou processo de interação. Nela, a 
linguagem vai ser um lugar de interação humana, caracterizada pelo diálogo entre 
falante/ouvinte e um vai agir sobre o outro. Esta concepção está atrelada à 
lingüística da enunciação.

Nosso propósito é, pois, discutir o ensino de língua/literatura a partir da 
terceira concepção de linguagem, sendo esta vista “como o lugar de constituição de 
relações sociais, onde os falantes se tornam sujeitos, tendo em mente que a língua 
só tem existência no jogo que se joga na sociedade, na interlocução” (GERALDI, 
2004, p. 41-42). O ensino de língua é, dessa forma, muito mais que ensinar ao aluno 
o domínio da sua estrutura interna; é levá-lo a compreender que ele é sujeito atuante 
dentro da sua comunidade. Um sujeito que se sobrepõe a qualquer metalinguagem.

Nesse sentido, vendo que através da linguagem realizamos atividades 
discursivas, compartilhamos da visão bakhtiniana de que nenhum discurso é 
individual, ele é construído a partir do discurso do outro, em um processo de 
interação onde os sujeitos da interlocução são marcados por relações sócio-histórico 
e cultural. Nas palavras de Bakhtin:

O enunciado está repleto dos ecos e lembranças de outros enunciados, aos 
quais está vinculado no interior de uma esfera comum da comunicação 
verbal. O enunciado deve ser considerado acima de tudo como uma 
resposta a enunciados anteriores dentro de uma esfera (a palavra 
“resposta” e empregada aqui no sentido lato): refuta-os, confirma-os, 
completa-os, baseia-se neles, supõe-nos conhecidos e, de um modo ou de 
outro conta com eles (2000,  p. 316).

Assim, o discurso se constitui nas práticas discursivas as quais refletem e 
refratam as condições de um sujeito/locutor marcado ideologicamente, situado 
sócio-historicamente e que não se mostra passivo diante de outros discursos e 
ideologias, pois de uma forma ou de outra haverá uma “reação-resposta” no ato da 
interlocução.

Ante ao exposto, elucidamos que o ensino voltado para a nomenclatura, para 
o efetivo domínio da língua enquanto metalinguagem acarreta sérios danos à 
formação do aluno uma vez que este não é levado a usá-la em situações concretas 
de interação, mas apenas ao saber técnico que descontextualizado não implica em 
acréscimo de conhecimento.
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M11

Título da
monografia

As aulas de língua portuguesa aos olhos dos alunos do 
ensino fundamental

Ano/página 2003, p. 16
Título da seção de 
fundamentação
teórica

A concepção interacionista e a linguagem: reflexões 
necessárias

Subtítulo -

A linguagem como processo de interação, que sustenta todas as correntes de 
estudos lingüísticos denominado de teoria da enunciação, é defendido também por 
Geraldi (1994) e Travaglia (1996) entre outros, que apresentam outras duas 
concepções de linguagem: linguagem como expressão do pensamento; linguagem 
como instrumento de comunicação. Concepções essas que dão encaminhamento ao 
ensino de língua materna.
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M12

Título da
monografia

A variação na marcação do plural no SN, nos falares dos 
habitantes das comunidades Pega, Arrojado e Engenho 
Novo no município de Portalegre/RN

Ano/página 2003, p. 18-19
Título da seção de 
fundamentação
teórica

Perfil teórico

Subtítulo A linguagem e a perspectiva interacionista: um aporte 
necessário

A linguagem é o veículo que permite a comunicação entre os seres e é por 
meio dela que interagimos com o outro. É preciso entendermos a língua não apenas 
como um veículo de transmissão de informações, mas um meio que permite nos 
relacionarmos com as pessoas. Nesse processo interlocutivo, o sujeito ocupa lugar 
fundamental na produção da linguagem. Sabemos, pois, que influências do social, 
visto que a língua e sociedade estão interligadas e as relações humanas se dão no 
âmbito das relações na sociedade.

Diante disso, não podemos mais tratar a língua como código e definirmos o 
seu uso apenas como uma mera transmissão de informações e expressão de 
pensamento. A língua é uma atividade de produção de sentidos, um meio pelo qual 
o ato comunicativo se efetiva. Travaglia (1996) comunga com uma concepção de 
língua baseada na interação, que o indivíduo ao fazer uso da língua age e interage 
com o seu interlocutor. Os usuários da língua são sujeitos que interagem e falam de 
acordo com o lugar que ocupam na sociedade. Nessa concepção, o diálogo é, pois, 
entendido como o que caracteriza a linguagem. Ao falar de linguagem, esse autor 
nos mostra que:

A linguagem é pois um lugar de interação humana, de interação 
comunicativa pela produção de efeitos de sentido entre 
interlocutores, em uma dada situação de comunicação e em um 
contexto sócio-histórico e ideológico. (1996, p. 23)

Na concepção de Geraldi, a linguagem é um veículo que permite a relação 
entre pessoas e proporciona a interação verbal. Segundo o autor, “mais do que ver a 
linguagem como uma capacidade humana de construir sistemas simbólicos, 
concebe-se a linguagem como atividade constitutiva, cujo lócus de realização é a 
interação verbal” (1996, p. 67). Sendo assim, a língua não pode ser vista como um 
sistema fechado e estanque, mas como algo que está em constante evolução. Ao 
nos comunicarmos com os outros, fazemos nossas escolhas, atribuímos sentidos às 
coisas, estamos contribuindo, mesmo que de forma inconsciente, para o processo 
de constituição da língua.

Ao trabalharmos com a linguagem é interessante fazermos referência a 
Mikhail Bakhtin, autor que critica o subjetivismo individualista, a visão monológica de 
língua de Saussure e apresenta-nos a noção do caráter dialógico da linguagem. Sua 
teoria continua atual e influenciando diversas reflexões no âmbito dos estudos 
lingüísticos.
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M13

Título da
monografia

A contribuição da sociolingüística para o ensino de língua 
materna: um estudo sobre o tratamento dado à variação 
lingüística no ensino médio

Ano/página 2006, 41
Título da seção de 
fundamentação
teórica

O ensino de língua materna e a postura adotada pelo 
professor em sala de aula

Subtítulo A linguagem numa perspectiva sócio-interacionista: a 
inadequação do ensino prescritivo

Podemos entender a língua não apenas como um processo de emissão de 
recepção de sons, mas também e principalmente é produção de sentidos, é 
intencional e á a partir dela que a comunicação se origina. Nesse sentido, Travaglia 
(1996) mostra que a linguagem enquanto processo de interação, não se configura 
apenas como expressão do pensamento, segundo o autor:

O que o indivíduo faz ao usar a língua não é tão somente traduzir e 
exteriorizar um pensamento, ou transmitir informações a outrem, mas 
sim realizar ações, agir, atuar sobre o interlocutor (ouvinte/leitor). A 
linguagem é um lugar de interação humana, de interação 
comunicativa pela produção de efeitos de sentido entre 
interlocutores, em uma dada situação de comunicação e em um 
contexto sócio-histórico e ideológico. (TRAVAGLIA, 1996, p. 23).

Nesse sentido, entendemos que a língua não é apenas um mero instrumento de 
comunicação (concepção estruturada – conjunto de signos que se combinam 
segundo regras), ela encarna em sua essência jogos de significação e neste 
contexto de intenções e significações é que se estabelece o processo 
interlocutivo. Para Travaglia (1996), a verdadeira substância da linguagem é 
constituída pelo processo de interação verbal, segundo ele, realidade fundamental 
da linguagem.
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M14

Título da
monografia

As representações da retextualização na iniciação 
acadêmica: um estudo do gênero resumo no curso 
Produção Textual II

Ano/página 2006, p. 25
Título da seção de 
fundamentação
teórica

Considerações sobre representação social, linguagem, 
gêneros do discurso e retextualização: perfil teórico

Subtítulo Linguagem e interação

Segundo Travaglia (1996), a linguagem como processo de interação sustenta todas 
as correntes de estudos lingüísticos reunidos sob o rótulo da Teoria da Enunciação, 
que compreende ser o fenômeno social da interação verbal a verdadeira substância 
da linguagem. No quadro de uma concepção sócio-interacionista da linguagem, o 
fenômeno social da interação verbal é o espaço próprio da realidade da língua, haja 
vista que é nele que o homem usa a língua com a função social a fim de interagir no 
seu meio social por meio do discurso. O discurso é a prática da linguagem, 
considerando os processos e a produção desta análise das relações entre o sujeito 
e as situações comunicativas.
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M15

Título da
monografia

Ensino de gramática na escola: reflexão sobre a língua ou 
apreensão da norma?

Ano/página 2006, p. 26-27
Título da seção de 
fundamentação
teórica

Concepções de língua(gem) e de gramática no ensino de 
língua materna

Subtítulo Ensino de língua x ensino de gramática

Segundo Travaglia (1996), a linguagem como processo de interação sustenta todas 
as correntes de estudos lingüísticos reunidos sob o rótulo da Teoria da Enunciação, 
que compreende ser o fenômeno social da interação verbal a verdadeira substância 
da linguagem, no quadro de uma concepção sócio-interacionista da linguagem, o 
fenômeno social da interação verbal é o espaço próprio da realidade da língua, haja 
vista que é nele que o homem usa a língua com a função social a fim de interagir no 
seu meio social por meio do discurso. O discurso é a prática da linguagem, 
considerando os processos e a produção desta análise das relações entre o sujeito 
e as situações comunicativas.
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M16

Título da
monografia

A abordagem da variação lingüística no planejamento do 
professor de língua portuguesa da 5ª série

Ano/página 2003, p. 15-16
Título da seção de 
fundamentação
teórica

Concepções sócio-interacionista da linguagem

Subtítulo -

Podemos entender a língua não apenas como um processo de emissão e 
recepção de sons, mas também e principalmente é produção de sentidos, é 
intencional e é a partir dela que a enunciação se origina. Neste sentido, Travaglia 
(1996) mostra que a linguagem enquanto processo de interação, não se configura 
apenas como expressão do pensamento, segundo o autor:

O indivíduo faz ao usar a língua não é tão somente traduzir e 
exteriorizar um pensamento, ou transmitir informações a outrem, mas 
sim realizar ações, agir, atuar sobre o interlocutor (ouvinte/leitor). A 
linguagem é pois um lugar de interação humana, de interação 
comunicativa pela produção de efeitos de sentido entre 
interlocutores, em uma dada situação de comunicação e em um 
contexto sócio-histórico e ideológico (TRAVGLIA, 1996, p. 23)

Nesse sentido, entendemos que a língua não é apenas um mero instrumento 
de comunicação (concepção estruturada – conjunto de signos que se combinam 
segundo regras) ela encarna em sua essência jogos de significação e neste contexto 
de interações e significações é que estabelece um processo interlocutivo. Para 
Travaglia, a verdadeira substância da linguagem é constituída pelo processo de 
interação verbal, segundo ele, realidade fundamental da linguagem. Na concepção 
de Geraldi (1996), a linguagem constitui-se como forma e interação, e mais do que 
facilitar o processo de transmissão de informações, a linguagem é responsável pela 
interação entre os homens. Segundo o autor, é através dela que o locutor age sobre 
o seu interlocutor e assim constitui compromissos e vínculos que não existam à fala.

Dentro deste contexto da linguagem, podemos ressaltar o princípio dialógico 
de Mikhail Bakhtin que critica a concepção saussuriana da língua, enquanto sistema 
monológico, ato puramente individual, apresentado-nos a noção de dialogismo sobre 
a qual se funda uma boa parte da lingüística.
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M17

Título da
monografia

A gramática no ensino médio: uma análise do aspecto 
metodológico nas aulas de língua materna

Ano/página 2004, p. 20-23
Título da seção de 
fundamentação
teórica

O ensino de língua materna como questão axial

Subtítulo Uma visão crítico-reflexiva sobre o ensino de língua 
materna na sala de aula de Nível Médio

Portanto, é sempre importante que busquemos estudar sobre a interação 
verbal, e que procuremos considerar como algo indispensável para a nossa 
aprendizagem de falante e usuário da língua portuguesa. Pois este aspecto está 
sempre nas falas que usamos para nos comunicar em diferentes situações, dando 
assim através da linguagem forma a língua. 

Pois de acordo com Travaglia (2003) a língua deve ser vista como uma forma 
de interação comunicativa na sociedade, visto que por ela que nos comunicamos e 
movemos de maneira adequada no meio social em que estamos inseridos.

É por a língua possuir esse caráter de simbolizar e significar o mundo, que ela 
tornou-se heterogênea e complexa, se constituindo assim como um sistema 
semiótico de maior complexidade, necessitando com isso que o homem procure 
decifrar e entender o seu funcionamento real. Diante disso, Travaglia coloca: “(...) A 
língua é um código mais amplo com maior possibilidade de veiculação de 
significados e de modo mais preciso que qualquer outra forma de linguagem, mesmo 
que ainda tenha também seus problemas de precisão”. (TRAVAGLIA, 2003, p. 22).

Essa língua sistema semiótico, é usada pelos seres humanos para expressar 
desejos, sentimentos e ideologia, isso significa que a língua dá forma ao nosso 
mundo e a nossa vida sócio-cultural, permitindo que as pessoas se movam sem
maiores dificuldades dentro da sociedade e de sua cultura.

Sendo assim, percebemos, que a língua faz parte da vida e da história das 
pessoas, sendo necessário que seja analisada e estudada para que seja melhor 
compreendida e usada pelos seus falantes nativos.

[...]
Na visão de Travaglia (1996) a concepção de linguagem é tão relevante 

quanto a postura que se tem relativamente a educação. Isso deixa claro que a 
concepção de linguagem que subjaz a prática do professor altera e muito a forma 
como se estrutura o trabalho com a língua em termos de ensino.
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M18

Título da
monografia

Vislumbrando o ensino de gramática no nível fundamental: 
do predomínio da norma a uma visão sócio-interacionista

Ano/página 2006, p. 16-18
Título da seção de 
fundamentação
teórica

Um olhar teórico sobre o interacionismo bakhtiniano da 
linguagem

Subtítulo Linguagem e interação

De acordo com a teoria sócio-interacionista, a linguagem é vista com uma ação 
interindividual, ou seja, ela é responsável pela interação entre os sujeitos e pela 
caracterização das relações sociais estabelecidas no ato comunicativo. Nesse 
sentido, Travaglia (2001, p. 23) nos diz que “a linguagem é, pois um lugar de 
interação humana, de interação comunicativa pela produção de efeitos de sentido 
entre interlocutores, em uma dada situação de comunicação e em contexto sócio-
histórico e ideológico”.
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M19

Título da monografia A concepção de gramática no ensino fundamental: 
uma análise das práticas de linguagem

Ano/página 2003, p. 19

Título da seção de 
fundamentação teórica

Suporte teórico

Subtítulo A linguagem e a sua face interacionista

Desconsideraremos a língua apenas como instrumento de comunicação (conjunto 
de signos que se combinam segundo regras), compartilhamos com as idéias de
Travaglia (2001, p. 23) quando este coloca que: “O que o indivíduo faz ao usar a 
língua não é tão somente produzir e exteriorizar um pensamento ou transmitir 
informações a outrem, mas sim realizar ações, agir, atuar sobre o interlocutor”.


