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RESUMO 

 

É consenso nos estudos da área da Linguística Aplicada que os documentos 

direcionadores versam sobre a necessidade de atividades reflexivas, de cunho 

epilinguístico, nas aulas de Língua Portuguesa. Associando isso aos estudos de 

Mendonça (2006) e Geraldi (1984, 1997), pode-se afirmar que a proposta 

metodológica de Análise Linguística é o caminho pelo qual a língua pode ser 

ensinada, considerando tanto aspectos formais quanto uma alternativa 

complementar às práticas de leitura e produção de texto, dado que possibilita a 

reflexão consciente sobre fenômenos gramaticais, porém contextualizando-os como 

fenômenos textuais/discursivos. Partindo do entendimento de que a Análise 

Linguística envolve o nível semântico, além do nível morfossintático, buscaremos 

verificar: a) a contribuição dos estudos semânticos na efetivação desta prática; b) a 

ocorrência disso nas provas de vestibular. Portanto, o corpus desta dissertação é 

composto de oito questões extraídas de provas de vestibular de Língua Portuguesa, 

aplicadas em instituições de ensino superior brasileiras: Universidade Federal do 

Tocantins (UFT), Universidade Federal de Goiás (UFG), Universidade Federal de 

Santa Catarina (UFSC), Universidade de Campinas (Unicamp), Universidade 

Federal da Paraíba (UFPB) e Universidade Federal do Maranhão (UFMA). Tais 

escolhas se devem ao fato de ser nosso interesse buscar um demonstrativo de 

todas as regiões brasileiras. Justifica-se tal corpus não pela valoração dos exames 

quanto às instituições em que são realizados, mas por se constituírem dados da 

presença da Análise Linguística nesse tipo de avaliação. Em nossas análises, de 

cunho qualitativo, mostramos que as questões das provas exploram o nível 

semântico quando é exigida a reflexão sobre o funcionamento das relações lexicais 

nos textos, tais como a sinonímia e a ambiguidade, como também a reflexão acerca 

dos efeitos de sentido das construções gramaticais. Buscamos mostrar, com esta 

pesquisa, que a almejada reflexão sobre a língua, nos termos da Análise Linguística, 

pode se efetivar por meio do trabalho com a significação. 

 

Palavras Chave: Análise Linguística, Semântica, Questões de Vestibular. 
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ABSTRACT 

 

 

It is a consensus in the Applied Linguistics studies that guidance documents deal 

with the necessity of epilinguistic reflective activities in the Portuguese language 

classes. By associating this to the studies of Mendonça (2006), Geraldi (1984, 1997), 

it may be stated that the Linguistic Analysis methodological proposal is the path in 

which language may be taught, considering not only formal aspects, but also as a 

complementary alternative to reading and written production practices. Such 

proposal provides a conscious reflection about grammatical phenomena, yet 

contextualizing them as textual / discursive phenomena. Considering that Linguistic 

Analysis involves not only the semantic level, but also the morphosyntactic level, we 

intend to verify: a) the contribution of semantic studies to the accomplishment of this 

practice; b) the occurrence of this in Brazilian universities entrance exams, named 

vestibular. Therefore, the corpus of this dissertation is constituted by eight questions 

extracted from Portuguese language vestibular exams which were applied in some 

Brazilian undergraduate institutions, namely: Federal University of Tocantins (UFT), 

Federal University of Goiás (UFG), Federal University of Santa Catarina (UFSC), 

Federal University of Campinas (Unicamp), Federal University of Paraiba (UFPB) 

and Federal University of Maranhão (UFMA). The reason for having chosen such 

institutions resides in our interest to include all Brazilian regions. The corpus was not 

collected considering the importance of the exams in relation to the institutions where 

they are applied, but as representative data of the presence of Linguistic Analysis in 

this type of exam. In our qualitative analysis, we demonstrated that the exams’ 

questions explore the semantic level when the reflection upon the functioning of 

Lexical relations in the texts are demanded, such as synonymy and ambiguity, but 

also a reflection upon meaning effects of the grammatical constructions. In this 

research, we intended to demonstrate that reflection upon language, in the Linguistic 

Analysis terms, can be accomplished through the work with significance. 

 

Keywords: Linguistic Analysis, Semantics, Vestibular questions. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

Uma das discussões mais frequentes na área da Linguística Aplicada (LA) 

focaliza a análise reflexiva do ensino de Língua Portuguesa (LP), fazendo com que 

tal ensino passe, nos últimos anos, por mudanças que busquem a melhoria de sua 

qualidade. Diversos pesquisadores da LA vêm, portanto, dedicando-se a trazer 

sugestões por meio das quais se consiga um deslocamento da tradicional aula de 

português para uma prática pedagógica reflexiva. Dessa maneira, os conteúdos em 

tais aulas passariam a ser apresentados sem remeter, apenas, à metalinguagem da 

Gramática Tradicional, algo que, infelizmente, desemboca no fracasso de nossas 

aulas de língua materna.  

Ainda vale acrescentar que buscar a construção de uma prática pedagógica 

reflexiva em sala de aula não significa a exclusão de uma abordagem normativa, 

posto que esta também requer reflexão sobre a língua. O que entra em pauta aqui é 

efetivar, na prática da aula de português, a promoção de atividades que associem 

conhecimentos de cunho morfológico, sintático e, além destes, considerar a 

interpretação de sentidos, ou seja, o conhecimento semântico. Vale ressaltar ainda 

que a adoção de uma prática para ensino de português que congregue tais 

conhecimentos atende às opções teóricas assumidas nos Parâmetros Curriculares 

Nacionais (tanto de Ensino Fundamental como de Ensino Médio). 

Segundo Castilho (2010), a partir de 1985 iniciou-se uma “reação da 

linguística”, com as publicações de alguns linguistas no que tange ao embate à força 

da Gramática Tradicional nas escolas. Tais publicações, conforme o autor, parecem 

ter levado 

 

[...] as pessoas [a se darem] conta de que não valia a pena chatear os 

estudantes só porque em algum remoto concurso para a obtenção de 

emprego fosse preciso saber onde meter crases e pronomes! Alguns 

vestibulares como o da jovem Universidade Estadual de Campinas, 

concorreram fortemente para o enterro das velhas ideias, apresentando 

alternativas mais inteligentes para a seleção de alunos reativos (CASTILHO, 

2010, p. 102). 
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Indo ao encontro deste posicionamento, Antunes (2003) diz que:  

 

Os exames vestibulares de algumas universidades também têm botado 

lenha nessa fogueira. Ou seja, as questões em torno de competências 

textuais têm trazido a dimensão da textualidade para o dia-a-dia da 

atividade pedagógica ou, pelo menos, conseguiram tirar do centro de 

interesse a análise puramente metalinguística que prevalecia nos 

programas de ensino (ANTUNES, 2003, p. 23). 

 

Com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN, 1996), o 

alçamento do Ensino Médio à posição de etapa sequencial básica da escolarização, 

além disso, com a publicação dos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN, 1997), e 

a dos Parâmetros Curriculares Nacionais do Ensino Médio (PCNEM, 2000), passa-

se a se observar uma forte preocupação em esfera legislativa nacional no que diz 

respeito a qual(is) prática(s) de ensino atende(m) as necessidades de formação dos 

alunos. Quanto ao ensino de Língua Portuguesa, encontram-se em tais documentos 

orientações para que se busque do aluno uma atitude reflexiva sobre a linguagem, 

visando que este atue como um analista de sua própria língua materna, invertendo-

se, assim, as reinantes práticas tradicionais. 

Preocupado com o “reinado” das práticas normativas de ensino de 

português, e visando ao “destronamento” delas, Geraldi (1997) postula que: 

 

[...] a análise linguística a se praticar em sala de aula não é [uma] simples 

correção gramatical de textos face a um modelo de variedade e de suas 

convenções: mais do que isso, ela permite aos sujeitos retomar suas 

intuições sobre a linguagem, aumentá-las, torná-las conscientes e mesmo 

produzir, a partir delas, conhecimentos sobre a linguagem que o aluno usa e 

que [os] outros usam (GERALDI, 1997, p. 217). 

 

Onde tudo isso ressoará? Na elaboração das provas de vestibular. O fato é 

que os exames vestibulares devem ter sua elaboração norteada pelos mesmos 

documentos oficiais que dispõem sobre a educação no país, como, por exemplo, os 

já citados textos da Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB) e os Parâmetros 

Curriculares Nacionais para o Ensino Médio (PCNEM), e, além destes, as 
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Orientações Curriculares Nacionais (OCEM), a Reforma do Ensino Médio e as 

Matrizes Curriculares de Referência para o Sistema de Avaliação da Escola Básica 

(SAEB). Vale ressaltar que todos estes documentos sofrem influências das 

discussões no campo da LA a que fizemos referência anteriormente. 

Por outro lado, tratando mais diretamente dos elaboradores dos exames 

vestibulares, acreditamos que, do mesmo modo, eles conheçam as ideias debatidas 

em tal área. Podemos supor, inclusive, que eles participaram, direta ou 

indiretamente, de tais discussões, visto não ser absurdo imaginar que os 

elaboradores das provas de vestibular são os professores das instituições de ensino 

que promovem discussões no campo da Linguística e da Linguística Aplicada, 

portanto, ou conhecem, ou formularam algo referente ao ensino de português numa 

abordagem reflexiva (cf. CASTILHO, 2010, p. 102).  

Logo, tomando por base tudo o que foi exposto até aqui, entendemos que as 

questões das provas de vestibular referentes à língua portuguesa não devem se 

limitar ao conhecimento da gramática normativa, principalmente no que diz respeito 

à metalinguagem. Os elaboradores devem se preocupar em oferecer oportunidades 

de reflexão acerca das situações comunicativas da língua, as quais devem ser 

resolvidas por parte dos candidatos. 

O que pretendemos nesta pesquisa, então, é investigar a contribuição da 

Semântica na prática de Análise Linguística (conforme proposta por Geraldi, 1984). 

Entendemos que esta prática, devido a sua essência reflexiva, está presente nas 

questões dos exames para a entrada de estudantes em nível superior. As provas, na 

parte de Língua Portuguesa, por sua vez, esperamos encontrar questões reflexivas 

voltadas ao exercício de situações, habilidades e competências do candidato quanto 

à leitura e à escrita. Diante de tais questões, o vestibulando deverá demonstrar o 

domínio da norma culta, sua compreensão quanto à importância dos elementos 

linguísticos em contexto, a capacidade de representar tais conhecimentos na leitura 

e produção de textos, tanto em questões subjetivas como objetivas. Propomo-nos, 

em nossa pesquisa, a analisar as questões em que será exigido do vestibulando a 

interpretação do material linguístico, posto que consideramos que esse exercício de 

reflexão sobre a língua ganha relevo com a Análise Linguística. Dito de outro modo, 
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pretendemos analisar questões cujo foco sejam os aspectos da significação, por 

entendermos que em tais questões a reflexão sobre a língua é bastante explorada. 

Partindo do pressuposto de que a Análise Linguística envolve o nível 

semântico, além do nível morfossintático, buscaremos verificar, com base nas 

questões de vestibular que comporão nosso corpus: a) o papel das relações lexicais 

na efetivação da Análise Linguística; b) a função das expressões linguísticas como 

elementos constituintes do(s) sentido(s). Com isso, esperamos apresentar uma 

análise, em caráter qualitativo, quanto à natureza das questões de provas de 

vestibular, considerando o recorte relativo às questões de base semântica. 

Se o ensino de Língua Portuguesa na modalidade língua materna, através 

de atividades reflexivas, permite uma aprendizagem significativa, no que diz respeito 

às disposições dos Parâmetros e Orientações Nacionais, que versam sobre tal 

necessidade, então, os exames para acesso ao ensino superior deverão conter 

questões cuja essência é a Análise Linguística.  

Nossa hipótese parte da presunção de que os recursos semânticos se 

materializam nas questões que compõem estes exames via Análise Linguística, 

dado o fato de este processo ter (inerente a si) a reflexão e análise da língua, a partir 

das quais estes recursos referentes à significação (considerando a elaboração das 

questões) podem ser explorados. Tais questões, por sua vez, devem congregar, em 

sua elaboração e essência, a Análise Linguística, pois: a) há uma legislação 

nacional sobre o assunto; b) os professores que elaboram tais provas, direta ou 

indiretamente, são conhecedores/especialistas do/no assunto. 

Acreditamos, a essa altura, ter ficado claro que nosso interesse neste 

trabalho é analisar como os exames de vestibular delineiam o que deve ser exigido 

de conhecimento dos candidatos no que concerne à exploração de aspectos da 

significação da língua, culminando numa abordagem reflexiva. Logo, pretende-se 

uma pesquisa de caráter exploratório, haja vista nossos objetivos partirem de uma 

intuição, seja ela, a presença de questões de cunho reflexivo nas provas de nível 

médio, considerando a existência de uma legislação nacional que versa sobre essa 

necessidade. Vale ressaltar ainda que, como a nosso percurso metodológico 

interessa a observação de um corpus, precisamente, as questões de exames 

vestibulares, então, em alguns momentos, partindo das questões, apresentaremos 
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uma análise qualitativa, buscando com ela descrever a contribuição/relação entre a 

Semântica e a Análise Linguística. 

O corpus selecionado para esta pesquisa é composto de questões retiradas 

de provas de vestibular de Língua Portuguesa. A coleta se deu via busca das provas 

em sites encontrados no Google ou diretamente nos sites das instituições. 

Capturamos as imagens de tela em formato jpeg com auxílio do editor de imagem 

MS Paint. Recortamos as questões a partir das provas e as trouxemos para a 

análise, mantendo suas características originais. 

Selecionamos vestibulares de Instituições Públicas situadas nas cinco 

Regiões Brasileiras. Com isso, pretendemos traçar um demonstrativo, por meio do 

qual seja possível dimensionar a presença da Análise Linguística em tais exames e, 

nesta abordagem, a importância de serem explorados os aspectos da significação. 

Almejando viabilizar tal representativo, escolhemos uma instituição pública 

na Região Norte: Universidade Federal do Tocantins (UFT); uma instituição na 

Região Centro-Oeste: Universidade Federal de Goiás (UFG); uma na Região Sul: 

Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC); uma instituição pública na Região 

Sudeste: Universidade de Campinas (Unicamp); e duas instituições na Região 

Nordeste: Universidade Federal da Paraíba (UFPB) e Universidade Federal do 

Maranhão (UFMA). Acreditamos que as escolhas se justificam pelo fato de ser nosso 

interesse buscar um demonstrativo para todas as regiões brasileiras. 

Vale mencionar, entretanto, que o fato de o corpus conter provas das cinco 

regiões brasileiras respalda a ideia de que as características a serem analisadas nas 

questões não são particulares de uma ou outra instituição, mas podemos pensar que 

o que encontraremos em nossa análise é reflexo de uma discussão em nível 

nacional. Logo, por não fazermos aqui uma pesquisa quantitativa, nossas análises 

não devem ser entendidas como um mapeamento estatístico, mas sim como um 

demonstrativo. Não se trata também de focalizar um exame vestibular de uma única 

instituição, tampouco analisar a prova inteira, mas sim, apenas as questões das 

provas nas quais encontremos fenômenos semânticos, visando viabilizar nossa 

hipótese. Além disso, nossas considerações não devem ser entendidas de forma 

valorativa de uma instituição em detrimento a outras. Nossa intenção não é a 

valoração da prova de vestibular realizada em uma instituição específica, mas sim 
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se relaciona com a nossa busca pela confirmação da hipótese de que a Análise 

Linguística está presente nos exames vestibulares pelo Brasil, detendo-nos, mais 

precisamente, nas contribuições que a Semântica confere à efetivação da reflexão 

inerente a Análise Linguística.  

Para tanto, no primeiro capítulo, traremos uma breve discussão teórica 

acerca do ensino de Língua Portuguesa, partindo da concepção de língua(gem) que 

baseia a postura metodológica dos professores, chegando à forma como se 

apresenta o ensino em sala de aula. Depois, definiremos os espaços referentes à 

Análise Linguística como proposta metodológica que trata sobre a reflexão diante 

dos fenômenos da língua, correlacionando esta fundamentação com a discussão 

sobre o ensino. Em seguida, após tratarmos sobre a base teórica que norteia a 

prática de Análise Linguística, trataremos das noções referentes ao espaço do nível 

semântico nesta prática, o que, no nosso entendimento, é fundamental para que as 

pretensões reflexivas dessa abordagem metodológica se efetivem. 

No segundo capítulo, versaremos sobre a fundamentação teórica referente à 

significação. Dar uma noção de nossas “filiações” teóricas neste campo será útil, 

porque fundamenta as análises a serem feitas nos capítulos terceiro e quarto. Para 

tanto, inicialmente, traçaremos um percurso teórico, considerando as diferentes 

perspectivas da Semântica. Isso será necessário, como veremos, devido à natureza 

“movediça” dos estudos da significação, mas também pelo fato de os fenômenos 

selecionados a partir da escolha das questões serem, do mesmo modo, múltiplos. O 

destaque que faremos diz respeito às duas categorias por nós analisadas nesta 

pesquisa: a) as relações lexicais e b) as construções gramaticais, que comporão 

duas subseções neste capítulo.  

Logo em seguida, no terceiro capítulo, apresentaremos as análises 

concernentes às Relações Lexicais. Vale ressaltar que partiremos de questões que 

exploram reflexivamente as relações lexicais numa abordagem característica da 

semântica, tais como: a sinonímia, presente na primeira questão analisada; a 

polissemia, presente na segunda e quarta questões; a homonímia presente na 

terceira questão analisada. 

No quarto capítulo, ainda no campo das análises, trataremos sobre o(s) 

efeito(s) de sentido(s) assumido(s) pelas palavras e/ou expressões e de que modo 
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isso é explorado nas questões dos vestibulares. Interessa-nos observar de que 

modo os conteúdos não especificamente relacionados às disciplinas linguísticas do 

campo da significação (a saber, semântica e pragmática), mas que abordam 

aspectos concernentes a este campo, estão sendo explorados nas questões que 

compõem parte de nosso corpus. Aqui nos interessará observar as construções de 

sentido(s) possibilitadas por expressões linguísticas, como, por exemplo: a relação 

de causa-consequência, o valor dos operadores, a semântica dos tempos e modos 

verbais. 

Por fim, apresentaremos as considerações finais e as referências usadas 

nesta pesquisa. 
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1. Discutindo o ensino da Língua Materna: a reflexão e a significação na 

Análise Linguística 

 

 

De maneira sucinta, trataremos neste capítulo sobre as concepções de 

língua(gem) que podem embasar as posturas metodológicas do professor de língua 

portuguesa como língua materna em sala de aula. Fazer isto, a nosso ver, é 

necessário para podermos, mais adiante, quando tratarmos sobre a Análise 

Linguística (doravante AL), afirmar qual noção de língua(gem)1 baseia este 

procedimento teórico-metodológico, uma vez que, como sabemos, está subjacente a 

toda atividade pedagógica uma concepção de língua e de linguagem, seja de 

maneira explícita ou mesmo intuitiva. Segundo Antunes (2003), “nada do que se 

realiza na sala de aula deixa de estar dependente de um conjunto de princípios 

teóricos, a partir dos quais os fenômenos linguísticos são percebidos e tudo, 

consequentemente, se decide” (ANTUNES, 2003, p. 39). 

Também, de modo breve, trataremos de algumas discussões relevantes 

sobre o ensino de Língua Portuguesa. Ao tratarmos de tal aspecto, justificaremos a 

importância de uma abordagem teórico-metodológica reflexiva no ensino de LP, tal 

como a AL. 

Logo em seguida, traremos à luz de nossa fundamentação as orientações 

que baseiam a AL, bem como discutiremos sobre como pode ser definida esta 

proposta. Para tanto, buscaremos traçar as ideias que levam à formalização da AL 

por Geraldi em 1984. Discutiremos ainda sobre a relação de tal abordagem com a 

concepção de Gramática Reflexiva proposta por Travaglia (2002). 

Por fim, discutiremos sobre o espaço da significação na AL. Ao 

correlacionarmos a significação e a AL, demonstraremos a contribuição da 

semântica para o frutífero estabelecimento da reflexão inerente a esta abordagem. 

Com o exposto, justificaremos a relevância da análise aqui proposta, que é 

justamente demonstrar como nas questões de vestibular de várias instituições 

                                                             
1
 O termo língua(gem) é usado neste trabalho sem haver uma preocupação com a distinção de 

sentido entre língua e linguagem. 
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brasileiras é explorada a reflexão no que tange aos aspectos da significação, 

conforme previsto na AL. 

 

1.1. Concepções de língua(gem) 

 

 

No que tange ao entendimento sobre a língua e a linguagem, tomaremos por 

base Geraldi (1984) e Travaglia (2002). Para ambos os autores, é comum, nos 

estudos da linguística, apontarem-se três possibilidades de concepção para a 

língua(gem), a saber: i) a língua(gem) como expressão do pensamento; ii) a 

língua(gem) como instrumento (meio) de comunicação; iii) a língua(gem) como forma 

ou processo de inter(ação). 

A primeira concepção, segundo Geraldi, “[...] ilumina, basicamente, os 

estudos tradicionais” (1984, p. 43). Entender a língua(gem) como expressão do 

pensamento nos leva a afirmar que se uma pessoa não se expressa bem, logo, ela 

não pensa (cf. TRAVAGLIA, 2002, p. 21 e GERALDI, 1984, p. 43). Em outras 

palavras, o problema estaria na falta de organização do pensamento do indivíduo, 

sendo, então, o sistema (língua) isento. 

Tal concepção de língua(gem) nos leva a entender a Gramática como meio 

que fornece as normas do falar e do escrever e, se estas não forem seguidas, logo 

estaremos diante de um indivíduo (aluno, talvez) não proficiente na língua, algo que 

culmina em um ensino prescritivo. 

Na segunda concepção, por sua vez, entende-se que para que um indivíduo 

possa transmitir uma mensagem a outro, ambos precisam dominar o código 

correspondente àquela língua, dito de outro modo, a língua(gem) é vista como um 

“[...] código (conjunto de signos que se combinam segundo regras)” (GERALDI, 

1984, p. 43), cuja principal função é a capacidade “[...] de transmitir uma mensagem, 

informações de um emissor a um receptor” (TRAVAGLIA, 2002, p. 22). Aos falantes 

cabe, portanto, dominarem tal código para que a comunicação se efetive. 

Conceber a língua(gem) como instrumento de comunicação ou meio para a 

comunicação “[...] levou ao estudo da língua enquanto código virtual, isolado de sua 

utilização – na fala (cf. SAUSSURE, 1916) ou no desempenho (cf. CHOMSKY, 



19 

 

1955). [...] Essa é uma visão monológica e imanente da língua” (TRAVAGLIA, 2002, 

p. 22), redutora, posto que focaliza apenas o seu funcionamento interno, 

desconsiderando tanto o sujeito quanto as condições de produção. 

Assumir tal concepção pode resultar em um ensino descritivo, o qual “[...] 

objetiva mostrar como a linguagem funciona e como determinada língua em 

particular funciona2” (TRAVAGLIA, 2002, p. 39). Infelizmente, porém, a descrição 

que se faz quando se assume tal concepção em sala de aula é, tão somente, “[...] da 

língua padrão, da norma culta escrita e de alguns elementos da prosódia da língua 

oral [...] diz-se ‘a língua é assim’ e o que foge disso é erro, é degeneração” 

(TRAVAGLIA, 2002, p. 39), não se adota uma abordagem comum à gramática 

descritiva, mas sim à gramática normativa, posto que a descrição feita pelo professor 

elege a variedade culta da língua como a lei para os usos na língua e como “[...] 

única possibilidade de uso da língua” (TRAVAGLIA, 2002, p. 39). 

A terceira concepção de língua(gem), por fim, percebe os falantes como 

sujeitos ativos, uma vez que “[...] mais do que possibilitar uma transmissão de 

informações de um emissor a um receptor, a linguagem é vista como um lugar de 

interação humana” (GERALDI, 1984, p. 43). Aqui entram em cena acepções tais 

como: interação comunicativa, produção de efeitos de sentido entre interlocutores, 

situação de comunicação, contexto sócio-histórico e ideológico (cf. TRAVAGLIA, 

2002, p. 23).  

Entender a língua(gem) como forma ou processo de interação é vê-la como 

uma espécie de troca entre os sujeitos que estão envolvidos em uma determinada 

esfera de atividade humana. “Dessa forma o diálogo em sentido amplo é que 

caracteriza a linguagem” (TRAVAGLIA, 2002, p. 23). 

Assumir tal concepção pode resultar em um ensino produtivo, o qual “[...] 

objetiva ensinar novas habilidades linguísticas” (TRAVAGLIA, 2002, p. 39), visto que 

ao se situar “[...] a linguagem como o lugar de constituição de relações sociais” 

(GERALDI, 1984, p. 43) se coloca o aluno como sujeito participativo, o qual, com 

                                                             
2
 É importante ressaltar que o termo funciona foi usado por Travaglia (2002) não em um sentido 

técnico, tal como o é no Funcionalismo, mas sim com o sentido de “servir ao que se presta”. Logo, a 
concepção de língua(gem) como instrumento de comunicação volta-se para uma descrição da língua 
e não prevê os usos que se dá à língua na linguagem. 
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auxílio do professor, buscará “[...] estender o uso de sua língua materna de maneira 

mais eficiente (TRAVAGLIA, 2002, p. 39).  

Como veremos mais adiante, este processo reflexivo sugerido pelos autores 

anteriormente referidos, o qual tem em sua base a concepção da língua(gem) com 

vistas a interação, é o que está na base da AL (cf. GERALDI, 1984) e na base da 

Gramática Reflexiva (cf. TRAVAGLIA, 2002). Logo, os sujeitos-aprendizes 

(mediados pelos professores) deverão analisar a língua, seja no uso dos recursos 

lexicais e gramaticais, bem como diante da leitura e da construção composicional de 

um determinado gênero, buscando refletir sobre ela.  

Do mesmo modo, como à nossa pesquisa compete demonstrar que a AL 

está inserida nas questões dos vestibulares pelo Brasil, assim como analisar a 

relação intrínseca entre a Semântica e a AL, também é essa a concepção de 

língua(gem) que assumimos, neste trabalho, como a mais pertinente ao ensino de 

Língua Portuguesa. 

 

 

1.2. “A quantas anda” o ensino de Língua Portuguesa? 

 

 

No artigo intitulado “As Sete Pragas do Ensino De Português”, presente no 

livro O Texto na Sala de Aula, Faraco (1984[1975]) trata sobre a problemática do 

ensino de português, precisamente, sobre “pragas”, ou como define o autor, “[...] 

certas atividades rotineiras que constituem a essência de um determinado tipo de 

ensino de português, qualificável de tradicional, cujos resultados têm sido os mais 

negativos possíveis [...]” (p.17). Para o mencionado autor, apesar de o indivíduo ser 

exposto à escola por onze anos (somando ensino fundamental e ensino médio), ele 

não está apto a exercer plenamente as práticas de leitura e escrita. 

Já no tempo de publicação do mencionado artigo, quase 40 anos atrás, 

considerava-se inconcebível “[...] um ensino de língua materna sem adequá-lo ao 

que se [conhecia] de linguagem [...]” (FARACO, 1984[1975], p. 18). Mesmo no 

tempo do referido autor, fazer isso era “[...] estar atrasado no tempo, além de ser 

prejudicial aos interesses individuais e nacionais” (FARACO 1984[1975], p. 18). 



21 

 

A este respeito, Perini (2005) afirma que 

 

o aluno de terceiro ano primário já está estudando as classes de palavras e 

a análise sintática – e não sabe. Ao chegar ao terceiro colegial, continua 

estudando a análise sintática e as classes de palavras – e continua não 

sabendo. Um professor de português, mesmo que de colegial, não pode 

entrar na sala esperando que os alunos dominem a análise sintática, ou que 

possam distinguir uma preposição de um advérbio, sob pena de graves 

decepções. E eles estudam esse assunto há oito anos, às vezes mais! 

Decididamente, alguma coisa está muito errada. (PERINI, 2005, p. 48) 

[grifos do autor]. 

 

Muito se tem discutido sobre os problemas das aulas de língua portuguesa, 

em específico sobre o porquê dos programas de ensino não funcionarem. Como 

vimos no início desta seção, podemos encontrar autores desde há 40 anos (com 

certeza bem mais que isso), discutindo sobre como anda o ensino de Língua 

Portuguesa. Percebe-se que, como sugere Antunes (2003, p. 16), “[...] o que 

predomina nas aulas de português continua sendo o estudo inócuo das 

nomenclaturas e classificações gramaticais [...]”.  

O que vem ocorrendo, como vimos, é que o principal objetivo da aula de 

português tem sido “deixado de mão”. Muito mais do que visar relações entre certo e 

errado, tal aula deveria pautar-se na capacitação dos alunos para a produção de 

textos orais e escritos os mais variados, os quais devem ser muito mais do que 

construtos escolares, feitos na/para a escola, mas sim atender as necessidades dos 

alunos em sua vida real.  

Para Possenti (1996), “no dia em que as escolas se dessem conta de que 

estão ensinando aos alunos o que eles já sabem, e que é em grande parte por isso 

que falta tempo para ensinar o que eles não sabem, poderia ocorrer uma verdadeira 

revolução” (p. 32). Dessa forma, segundo o autor, “[...] sobrariam apenas coisas 

inteligentes para fazer na aula, como ler e escrever, discutir e reescrever, reler e 

reescrever mais, para escrever e ler de forma sempre mais sofisticada etc.” 

(POSSENTI, 1996, p. 33). 

Estaria o problema no ensino da gramática normativa? Para Bechara (2005, 

p.16-17), “o ensino da gramática escolar, normativa, é válido, como o ensino de uma 
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modalidade ‘adquirida’, que vem juntar-se (não contrapor-se imperativamente!) a 

outra, ‘transmitida’, a modalidade coloquial ou familiar”. Dito de outro modo, 

seguindo o apresentado pelo autor, eleger a língua padrão como “[...] modelo 

universal para todas as situações de expressão é um ato de ‘opressão’ tanto quanto 

privilegiar a modalidade coloquial e familiar sobre todas as demais línguas funcionais 

à disposição do falante” (BECHARA, 2005, p.16-17). A esse respeito é possível 

complementar: 

 

No fundo, a grande missão do professor de língua materna [...] é 

transformar seu aluno num poliglota dentro de sua própria língua, 

possibilitando-lhe escolher a língua funcional adequada a cada momento de 

criação e até, no texto em que isso se exigir ou for possível [...]. Assim 

sendo, haverá opressão em “impor”, indistintamente, tanto a língua 

funcional da modalidade culta a todas as situações de uso da linguagem, 

como a língua funcional da modalidade familiar ou coloquial, nas mesmas 

circunstâncias [...], pois que ambas as atitudes não recobrem a complexa e 

rica visão da língua como fator de manifestação da liberdade de expressão 

do homem. (BECHARA, 2005, p. 14-15). 

 

Como podemos perceber é necessário ensinar língua padrão, além disso, 

não devemos ir ao extremo, supervalorizando a modalidade vernácula do aluno, que 

ele já sabe e com a qual lida facilmente, mas sim promover o entendimento do aluno 

diante das variedades da língua, visando que este possa usá-las efetivamente, para 

além das artificialidades comuns, porque maçantes e “fracassantes”, se for possível 

falar assim, das aulas de Português. 

Conforme Neder (1992, p. 56 apud TRAVAGLIA, 2002, p. 102), “a gramática 

é dada ‘para se cumprir um programa previamente estabelecido sem se levar em 

conta as dificuldades ou não dos alunos no emprego que fazem efetivamente da 

linguagem, nessa ou naquela ocasião, num processo de interação verbal’”. A este 

respeito, Soares (1979 apud TRAVAGLIA, 2002, p. 104) apresenta três orientações 

metodológicas quanto ao ensino de gramática em sala de aula, mais precisamente: 

i) da gramática ao uso da língua, ii) do uso da língua à gramática e iii) gramática do 

uso. 
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De maneira resumida, tomando por base a leitura de Travaglia (2002), no 

tocante à primeira orientação metodológica, a postura adotada pelo professor é 

ensinar a gramática como meio para se chegar à eficiência no uso da língua, sendo 

necessário, para tanto, que o aluno entenda o funcionamento organizacional desta. 

Na visão do autor, o que se trabalha é teoria gramatical, uma vez que “[...] partindo 

de uma concepção normativa da gramática, pressupõe-se que adquirindo 

conhecimentos a respeito da língua e normas a respeito de seu uso o aluno aprenda 

a usar a língua” (p. 104). Logo, fica facultado ao aluno transferir os conhecimentos 

gramaticais para o uso. 

Na segunda orientação metodológica, reside, segundo o mencionado autor, 

uma crítica à postura anterior, porém, o que ocorre é uma “pseudomudança” na 

postura dos professores. Em que pese uma análise sobre a eficácia da gramática 

normativa como concebida na primeira orientação, e que se busque a máxima “só se 

aprende a fazer, fazendo”, “[...] nas atividades de sala de aula, a gramática (teoria) 

continuou prestigiada, pois apenas passou-se a partir dos exemplos para a teoria em 

vez do que se fazia antes: da teoria para os exemplos. O texto passou a ser usado 

apenas como pretexto”. O que se observa nesta orientação metodológica em sala de 

aula é, mais uma vez, a não observância ao uso efetivo da língua pelos alunos. 

Por último, na base da terceira orientação está a busca pelo uso dos 

elementos linguísticos. Apesar de haver uma observância à produção linguística ao 

invés de descrição e normalização sobre a língua, na análise feita por Soares (1979 

apud TRAVAGLIA, 2002), “[...] essa orientação tem apresentado problemas em 

virtude de se escolherem as estruturas em função dos textos estudados e não das 

dificuldades e necessidades dos alunos, de suas habilidades linguísticas [...]” 

(TRAVAGLIA, 2002, p. 105). Para que o aluno possa usar o conhecimento 

linguístico, entende-se, nesta orientação, ser necessário fazer exercícios, por meio 

dos quais se treine o aluno para as situações em que ele usará tal conhecimento 

linguístico, no entanto se recai noutro “poço”, por assim dizer, posto que, como 

vimos, ocorre o isolamento de situações com exercícios preestabelecidos. 

Em síntese, “Soares registra que os resultados com qualquer uma dessas 

três posições têm deixado a desejar porque o que se tem normalmente são alunos 

incapazes de usar a língua para resolver seus problemas de comunicação em toda e 
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qualquer situação em que tenham que atuar usando a língua” (TRAVAGLIA, 2002, p. 

105). 

Qual seria, então, o caminho a seguir? Segundo Possenti (1996, p. 54), “não 

vale a pena recolocar a discussão pró ou contra a gramática”. O que se deve buscar 

é, conforme o autor, indicações, através das quais os professores se convençam ou 

possam ser convencidos “[...] de que o domínio efetivo e ativo de uma língua 

dispensa o domínio de uma metalinguagem técnica” (p. 53). Essa afirmação torna-se 

empírica “[...] se pensarmos em como uma criança aprende a falar com os adultos 

com quem convive e com seus colegas [...] de interação em geral [...]. O domínio de 

uma língua [...] é o resultado de práticas efetivas, significativas, contextualizadas” 

(idem, p. 47). De maneira sintética, para o autor: 

 

O modo de conseguir na escola a eficácia obtida nas casas e nas ruas é 

“imitar” da forma mais próxima possível as atividades linguísticas da vida. 

Na vida, na rua, nas casas, o que se faz é falar e ouvir. Na escola, as 

práticas mais relevantes serão, portanto, escrever e ler. [...] Como 

aprendemos a falar? Falando e ouvindo. Como aprendemos a escrever? 

Escrevendo e lendo, e sendo corrigidos, e reescrevendo, e tendo nossos 

textos lidos e comentados muitas vezes [...] (POSSENTI, 1996, p. 48). 

 

De acordo com Antunes (2003, p. 41), “[...] somente uma concepção 

interacionista da linguagem, eminentemente funcional e contextualizada, pode, de 

forma ampla e legítima, fundamentar um ensino da língua que seja, individual e 

socialmente, produtivo e relevante”. A respeito dessa concepção, que implica um 

meio reflexivo para o efetivo ensino da Língua Portuguesa, daremos maior relevo a 

partir da próxima seção, cujo foco será o tratamento sobre a AL. 

 

 

1.3. Preparando o terreno para a Análise Linguística 

  

 

No que concerne à disciplina Língua Portuguesa, os documentos 

direcionadores tais como os PCN como também, mais posteriormente, os PCNEM, 
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os PCN+ e as Orientações Curriculares para o Ensino Médio (OCEM) (os últimos 

voltados ao Ensino Médio), apresentam propostas de trabalho que valorizam a 

participação crítica do aluno diante da sua língua e mostram as variedades e 

pluralidades de uso inerentes a ela. No primeiro documento, podemos encontrar: 

 

O que deve ser ensinado não responde às imposições de organização 

clássica de conteúdos na gramática escolar, mas aos aspectos que 

precisam ser tematizados em função das necessidades apresentadas pelos 

alunos nas atividades de produção, leitura e escuta de textos. O modo de 

ensinar, por sua vez, não [deve reproduzir] a clássica metodologia de 

definição, classificação e exercitação, mas corresponde a uma prática que 

parte da reflexão produzida pelos alunos mediante a utilização de uma 

terminologia simples e se aproxima, progressivamente, pela mediação do 

professor, do conhecimento gramatical produzido (BRASIL, 1998, p. 29) 

[grifos nossos]. 

 

A gramática a ser ensinada deve levar em conta, então, explicações internas 

e externas ao sistema linguístico, haja vista devermos buscar instrumentalizar 

nossos alunos para o efetivo uso (reflexivo) de sua língua materna. Logo, um item 

gramatical não poderá mais ser enxergado como uma forma linguística cujo aspecto 

semântico e cujo contexto de uso sejam irrelevantes (metalinguagem e 

epilinguagem, devem vir, pois, juntas)3. 

É consenso entre os autores que discutem o Ensino de Língua Portuguesa 

que há problemas no transporte entre a realidade da língua e a língua que é 

ensinada na escola. Vimos isso, inclusive, na seção anterior. Segundo Neves 

(2002), a gramática que deve ser promovida na escola deve ser aquela cuja base 

perpasse uma perspectiva funcionalista, com a qual, ao invés de metalinguagem das 

orações, isto é, análise morfossintática de orações isoladas, desprovidas de 

                                                             
3
 A respeito das atividades metalinguísticas e epilinguísticas, tomando por base Geraldi (1997, p. 24-

25), podemos dizer que as primeiras são atividades voltadas ao conhecimento do sistema da língua. 
Aqui se propõe uma análise da língua(gem) com relação a construção de conceitos, classificações 
etc. A pertinência é definir parâmetros mais ou menos estáveis para decidir sobre questões como 
erro/acerto no uso. Por outro lado, as segundas são atividades, que, para Geraldi, constituem-se de 
“operações” que se manifestam nas negociações de sentido. São atividades que congregam 
aspectos estruturais da língua, como também aspectos discursivos, tendo como foco a reflexão sobre 
a língua que se usa. 
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contexto, o texto assuma o papel de unidade mínima nas aulas de língua e que esta 

língua seja apresentada nas situações reais de uso. 

Em um subtópico intitulado “A reflexão sobre a Linguagem”, presente no 

PCN, há a seguinte ponderação:  

 

Tomando-se a linguagem como atividade discursiva, o texto como unidade 

de ensino e a noção de gramática como relativa ao conhecimento que o 

falante tem de sua linguagem, as atividades curriculares em Língua 

Portuguesa correspondem, principalmente, a atividades discursivas: uma 

prática constante de escuta de textos orais e leitura de textos escritos e de 

produção de textos orais e escritos, que devem permitir, por meio da análise 

e reflexão sobre os múltiplos aspectos envolvidos, a expansão e construção 

de instrumentos que permitam ao aluno, progressivamente, ampliar sua 

competência discursiva (BRASIL, 1998, p. 29). 

 

Sabemos que um dos grandes objetivos do ensino da língua materna é 

possibilitar aos alunos a percepção da língua como instrumento de interação social. 

O professor que pautar suas aulas em uma abordagem reflexiva deve fornecer aos 

alunos condições de escrever não apenas um amontoado de frases, considerando 

isto como um texto, mas sim uma unidade coesa e coerente, cujos sentidos e cuja 

referência emerjam durante as práticas discursivas. 

Segundo Koch (2001), é relevante entender que diversos fenômenos 

linguísticos só são possíveis de serem explicados no interior do texto e como o 

homem, por natureza, comunica-se através de textos, torna-se necessário que o 

professor apresente aos alunos modelos variados de textos para que estes 

ultrapassem conjuntos aleatórios de frases e passem a distingui-las e produzi-las de 

maneira significativa, podendo refletir sobre a língua, a qual, como sabemos, é de 

domínio do nativo. 

Para Geraldi (1997), o ensino da língua precisa deixar de ser apenas 

“reconhecimento e reprodução”, e passar a um ensino de “conhecimento e 

produção” (p. 122), sendo muito mais importante destinar a preocupação às 

escolhas das estratégias que precisam “dizer” algo aos alunos, mais do que “definir 

o que se diz” (p. 183). A sala de aula deve se configurar como “um laboratório” no 

qual os alunos passem a estabelecer relação direta com a língua portuguesa. As 
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atividades orientadas pelo professor terão papel crucial na interface sujeito-

aprendizagem-reflexão sobre a língua. 

Grosso modo, o desafio que deve ser assumido pelo professor de LP é 

traçar metas que instrumentalizem nossos alunos por meio de conhecimentos 

linguísticos, tomando como referência os textos como unidade mínima, tendo por 

foco a língua em seus reais contextos de uso. Parafraseando os PCNEM (p. 16), a 

aula de LP no Ensino Médio, e em qualquer nível, deve ser uma aula em que os 

alunos possam se expressar. Retomando o exposto nos PCN+, “a metalinguagem 

da gramática [...], para além de [ser] um conteúdo engessado e um fim em si 

[mesmo], [deve representar um dos] caminhos de sistematização para se chegar às 

competências” (p. 64) que se pretende fazer desenvolver nos alunos. Logo, deve-se 

partir do conhecimento linguístico do aluno para, desta forma, se chegar a 

desenvolver uma apreensão analítica da LP. Em outras palavras, o estudo da 

gramática, assim como fora exposto, deve funcionar como uma das estratégias, 

através da qual se vislumbre a compreensão, a interpretação e a produção de 

textos.  

Vale ressaltar que a problematização aqui pretendida não diz respeito a 

questões de apreciação crítica aos Parâmetros Curriculares, mas sim se volta à 

observação referente à implementação da teoria na prática de sala de aula.  

Como vimos, há a necessidade de serem implementadas nas aulas de LP as 

atividades reflexivas, ou seja, de cunho epilinguístico. Como sabemos, isto é 

preconizado pelos Parâmetros.  

Relacionando o que fora exposto com a nossa pesquisa, entendemos ter 

ficado clara a necessidade de se analisar como tais concepções se efetivam nas 

questões dos exames para acesso ao ensino superior, visto que tais questões, no 

que tange a sua elaboração, também fazem parte de toda essa discussão. Qual 

seria, então, a postura metodológica que daria conta dos postulados teóricos 

presentes nas orientações curriculares? Como inserir a almejada reflexão diante dos 

fatos da língua nas aulas de português? Por extensão, como elaborar questões 

reflexivas nas provas de vestibular? Na próxima seção, debateremos sobre 

possíveis respostas a essas perguntas. 
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1.4. Conceituando Análise Linguística 

 

 

A discussão a que vimos fazendo referência desde o início deste capítulo 

levou alguns pesquisadores a teorizarem sobre como viabilizar a reflexão nas aulas 

de LP. Esses estudos se mostram latentes desde os últimos 30 anos (e foram eles 

que influenciaram a produção dos Parâmetros), tanto que, assim como sugere 

Mendonça (2006), fizeram emergir a produção de um verdadeiro “marco entre as 

publicações voltadas para a formação de professores” (p. 200), a saber: O texto na 

sala de aula organizado por Geraldi em 1984. Foi neste livro, mais precisamente, 

conforme Mendonça (2006), “no artigo ‘Unidades básicas do ensino de português’” 

(p. 205), que Geraldi propôs o termo Análise Linguística, visando com ele 

transcender “a simples atividade de classificação, categorização, enfim, de 

memorização de regras empregadas em situação de uso descontextualizado da 

língua” (FRANCELINO, 2009, 182). Tal termo surge “[...] para denominar uma nova 

perspectiva de reflexão sobre o sistema linguístico e sobre os usos da língua, com 

vistas ao tratamento escolar de fenômenos gramaticais, textuais e discursivos” 

(MENDONÇA, 2006, p. 205), tendo, tal proposta, o “[...] objetivo central de refletir 

sobre elementos e fenômenos linguísticos e sobre estratégias discursivas, com o 

foco nos usos da linguagem” (MENDONÇA, 2006, p. 206). 

No artigo “Unidades básicas do ensino de português”, inaugural no que 

tange à proposição do termo AL, Geraldi (1984) diz que “a única coisa que [lhe] 

parece essencial na prática de análise linguística é a substituição do trabalho com 

metalinguagem pelo trabalho produtivo de correção e auto-correção de textos 

produzidos pelos próprios alunos” (1984c, p. 68) [grifos do autor]. Neste artigo, o 

autor está preocupado em apresentar sugestões de atividades voltadas para as 

práticas de leitura e produção de texto, para tanto ele considera a AL como um dos 

eixos (associada aos anteriores) básicos do ensino de língua materna.  

Esta percepção apresentada por Geraldi entende que o professor deve 

ensinar a gramática da língua juntamente com os usos que se dá para a língua. 

Logo, nossas aulas de português (pelo menos as que se pretendem contributivas, ao 
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invés de maçantes) devem englobar tanto a análise da estrutura como a interação 

social com propósitos comunicativos sejam os textos orais ou escritos. Em outras 

palavras, atividades metalinguísticas somadas às atividades epilinguísticas algo que, 

tempos depois, baseará as concepções dos Parâmetros Curriculares Nacionais (EF 

e EM). 

No artigo “Prática da Leitura de Textos na Escola”, também do livro O texto 

na sala de aula, Geraldi expõe a sua visão de que o ensino de LP deve “centrar-se 

em três práticas: 1) Prática da leitura de textos; 2) Prática da produção de textos; 3) 

Prática da análise linguística” (1984c, p. 77). O autor ressalta a necessidade de 

atividades práticas que concebam a linguagem como forma de interação. Essas 

propostas possibilitam articular a atividade de sala de aula com a concepção 

interacionista da linguagem, por meio da qual se propõe um ensino cujos usos da 

língua escrita e leitura sejam valorizados a partir de procedimentos que explorem os 

textos e a gramática através de atividades interativas. Dessa forma, parafraseando o 

autor, se permitiria ultrapassar a artificialidade das aulas de português, que parecem 

fingir remeter ao uso da língua, bem como alcançar este uso de maneira efetiva por 

parte dos alunos. Ainda neste artigo, há a seguinte definição para AL: 

 

Entendo por prática de análise linguística a recuperação, sistemática e 

assistemática, da capacidade intuitiva de todo falante de comparar, 

selecionar e avaliar formas linguísticas e a prática de produção de textos 

com uso efetivo e concreto da linguagem com fins determinados pelo 

locutor ao falar e escrever (GERALDI, 1984c, p. 79). 

 

O aluno deve ser levado a se ver agente de sua própria língua, longe da 

artificialidade das atividades comuns à tradicional e excessiva escolarização das 

práticas. Conforme Bunzen (2006), é necessária a compreensão de que os objetivos 

do “[...] ensino não estão prontos e acabados” (p. 140), os quais precisam ser “[...] 

(re)construídos pelos professores e alunos nas interações verbais em sala de aula” 

(BUNZEN, 2006, p. 140), visando aos espaços fora dela. O mencionado autor 

conclui que “[...] não lemos como uma ‘agulha de vitrola’; não interagimos com os 

textos em nossas práticas sociais como uma ‘máquina decodificadora’ e não os 
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produzimos como se fossem transparentes, ‘espelhos da realidade e do nosso 

pensamento lógico’” (BUNZEN, 2006, p. 146). 

Outro livro que precisa ser citado quando nos referimos à AL é Portos de 

Passagem, publicado em 1991. Neste livro, Geraldi (1997), apresentando posições 

autobiográficas, remete-se às aventuras, por assim dizer, de sua experiência como 

professor de LP.  

Acerca do ensino de Língua Portuguesa, Geraldi (1997), em Portos de 

Passagem, afirma que falta: 

 

[...] admitir que nas ações linguísticas há já ações de reflexão sobre a 

linguagem. E não poderia deixar de ser assim, ou a linguagem não seria o 

que é. Se entendermos a linguagem como mero código, e a compreensão 

como decodificação mecânica, a reflexão pode ser dispensada; se a 

entendermos como uma sistematização aberta de recursos expressivos cuja 

concretude significativa se dá na singularidade dos acontecimentos 

interativos, a compreensão já não é mera decodificação e a reflexão sobre 

os próprios recursos utilizados é uma constante em cada processo 

(GERALDI, 1997, p. 18). 

 

Tratando diretamente sobre a AL, o referido autor sugere que a criação de 

atividades interativas efetivas em sala de aula nos coloca diante do almejado 

trabalho reflexivo e define a AL como sendo o 

 

[...] conjunto de atividades que tomam uma das características da 

linguagem como seu objeto: o fato de ela poder remeter a si própria, ou 

seja, com a linguagem não só falamos sobre o mundo ou sobre nossa 

relação com as coisas, mas também falamos sobre como falamos. Como já 

vimos, a estas atividades têm sido reservadas as expressões “atividades 

epilinguísticas” ou “atividades metalinguísticas” (GERALDI, 1997, p. 189-

190). 

 

Podemos apreender, então, que o caminho a ser feito, segundo Geraldi 

(1997), é apresentarmos aos alunos atividades nas quais/por meio das quais seja 

possível focalizar a linguagem, pois, desta forma, o professor usa a língua para se 

remeter à linguagem. Fazendo isso, também permitirá que o aluno perceba que ele 
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pode usar a linguagem para falar sobre o que lhe apraz. Assumir essa perspectiva 

de ensino de LP promove o desenvolvimento de habilidades de leitura, de produção, 

bem como o domínio da língua padrão. Para além dos limites escolares, o indivíduo 

poderá solucionar problemas cotidianos, por exemplo, a participação plena no 

mundo letrado. Precisamos compreender que a linguagem só é trabalhada na 

escola, porque existe fora dela, logo, não é um conteúdo escolar, devendo o ensino 

de LP, então, preocupar-se com ações práticas, visto que é por meio delas que a 

linguagem se realiza. 

O que configura um trabalho de AL é a reflexão recorrente e organizada, 

voltada para a produção de sentidos e/ou para a compreensão mais ampla dos usos 

e do sistema linguístico, com o fim de contribuir para a formação de leitores-

escritores de gêneros diversos, aptos a participarem de eventos de letramento com 

autonomia e eficiência. Segundo Mendonça (2006): 

 

[...] AL é parte das práticas de letramento escolar consistindo numa reflexão 

explícita e sistemática sobre a constituição e o funcionamento da linguagem 

nas dimensões sistêmica (ou gramatical), textual, discursiva e também 

normativa, com o objetivo de contribuir para o desenvolvimento de 

habilidades de leitura/escuta, de produção de textos orais e escritos e de 

análise e sistematização dos fenômenos linguísticos. [...] no lugar da 

classificação e da identificação, ganha espaço a reflexão (MENDONÇA, 

2006, p. 208) [grifos da autora]. 

 

Então, a AL é o caminho metodológico pelo qual a língua pode ser ensinada, 

considerando tanto aspectos formais quanto uma alternativa complementar às 

práticas de leitura e produção de texto, dado que possibilita a reflexão consciente 

sobre fenômenos gramaticais, porém contextualizando-os com os fenômenos 

textuais/discursivos. 

Para Ferraz (2011), é possível fazermos uma aproximação entre a AL, 

conforme concebida por Geraldi (1984, 1997), e a Gramática Reflexiva, tratada por 

Travaglia (2002). A respeito da Gramática Reflexiva, a autora diz que se trata de 

uma metodologia que: 
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[...] possibilita o desenvolvimento de dois tipos de trabalho. O primeiro é 

composto de atividades que conduzem o aluno a explicitar a estrutura e o 

funcionamento da língua, como a existência de diferentes classes de 

palavras e suas características; a existência de categorias da língua; os 

constituintes da estrutura frasal e suas funções; as regras de construção de 

unidades da língua. Já o segundo está direcionado [...] aos ‘efeitos de 

sentido que os elementos linguísticos podem produzir na interlocução’, ou 

seja, trata-se de atividades que levam a uma reflexão que se estende aos 

aspectos semânticos e pragmáticos das estruturas linguísticas, pois 

questionam não só o significado, como também a situação e a finalidade 

desses elementos (FERRAZ, 2011, p. 95).  

 

No capítulo 10, intitulado “A Gramática Reflexiva”, do livro Gramática e 

Interação: uma proposta para o ensino de gramática, Travaglia (2009) discute sobre 

qual seria o papel do professor de português, mais precisamente, sobre quais 

concepções tal profissional deve ensinar a LP, sendo possível apreender: 

 

[...] nosso objetivo como professores de Português para falantes nativos de 

Português não é fazer com que adquiram a língua, como no caso do ensino 

de língua estrangeira, mas ampliar sua capacidade de uso dessa língua, 

desenvolvendo sua competência comunicativa por meio de atividades com 

textos utilizados nas mais diferentes situações de interação comunicativa 

[...]. Assim, [...] a gramática reflexiva [...] [não é] só um trabalho de reflexão 

sobre o que o aluno já domina, mas também um trabalho sobre recursos 

linguísticos que ele ainda não domina, para levá-lo à aquisição de novas 

habilidades linguísticas, realizando assim um ensino produtivo e não apenas 

uma descrição (TRAVAGLIA, 2009, p. 142). 

 

Logo, faz-se necessário entender que tanto é pobre como também é 

redutora a promoção de uma metodologia de ensino que focaliza apenas questões 

de classificação de elementos da língua via nomenclatura. Não podemos prescindir 

da importância da dimensão do uso que se dá aos elementos da língua e, mais do 

que isso, não podemos prescindir à importância dos efeitos de sentido que emergem 

das ações de uso da língua(gem). 

Não devemos entender que Travaglia (2009) considera dispensáveis as 

atividades metalinguísticas, posto que, ao contrário disso, o autor as percebe como 
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auxiliares ao desenvolvimento da competência comunicativa pretendida pela 

gramática reflexiva. É possível observar tal posição na nota de rodapé de número 

59, em que: 

 

O uso ou não de metalinguagem, de nomenclatura da teoria gramatical vai 

depender exclusivamente do que os alunos estudaram, de como o professor 

está trabalhando com seus alunos, se deu ou não para eles teoria 

gramatical que contenha os termos técnicos, a metalinguagem pertinente a 

cada caso. É neste sentido que dissemos que a gramática teórica pode 

funcionar como auxiliar no desenvolvimento da competência comunicativa 

por meio de atividades de gramática de uso ou reflexiva: facilitando a 

referência a determinados elementos da língua em atividades de sala de 

aula (TRAVAGLIA, 2009, p. 151-152). 

 

Com base no exposto até aqui, podemos esperar, então, que o aluno 

concluinte do Ensino Médio deve ser capaz “[...] de lidar com os aspectos da língua 

de modo reflexivo, sendo apto a selecionar recursos linguísticos e a estrutura 

gramatical adequados às atividades” (FERRAZ, 2011, p. 97), que lhes forem 

propostas, por exemplo, os exames vestibulares. Dessa forma, o vestibulando deve 

estar apto (no que tange à língua portuguesa), por exemplo, a ler os implícitos 

permitidos graças ao uso dos recursos existentes na língua, recursos que 

introduzem importantes efeitos de sentido ao texto pelo fato de demonstrarem a 

intenção do autor/locutor, como também deve estar apto a produzir melhores textos. 

Dito de um modo melhor, será exigido deste indivíduo nos exames para entrada em 

nível superior aspectos como os mencionados acima, porém, não necessariamente 

ele estará apto para manifestar tal reflexão, dado o provável fato de em seu curso de 

Ensino Médio o professor não ter adotado tal procedimento metodológico mesmo 

estando este presente na legislação nacional. 
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1.5. “A quantas anda” a Semântica na Análise Linguística? 

 

 

Quando dissemos anteriormente, baseando-nos em Geraldi (1984, 1997), 

que o caminho para um ensino reflexivo de língua portuguesa pressupõe o trabalho 

com atividades nas quais/por meio das quais seja possível focalizar a linguagem, 

permitindo que o aluno perceba que pode usar a linguagem para falar sobre o que 

lhe apraz, estávamos, e ora reiteramos, falando de uma perspectiva metodológica 

que envolve o trabalho com os aspectos de significação da língua.  

Em tal proposta, tanto o efeito de sentido das relações lexicais como das 

construções gramaticais são (ou, pelo menos, deveriam ser) postos em análise pelo 

professor de língua portuguesa em sua aula. Desta forma, ele atenderá aos 

propósitos estabelecidos pelos Parâmetros Curriculares Nacionais (de ensino 

fundamental e de ensino médio).  

Nos PCNEM (2000), por exemplo, orienta-se ao professor que busque no 

aluno uma atitude reflexiva sobre a linguagem, para que se construa uma percepção 

tal como a de um analista de sua própria língua materna, invertendo-se, assim, as 

reinantes práticas tradicionais. 

O que configura um trabalho de AL, como já dissemos, é a reflexão 

recorrente e organizada, voltada para a produção de sentidos e/ou para a 

compreensão mais ampla dos usos e do sistema linguístico, com o fim de contribuir 

para a formação de leitores-escritores de gêneros diversos, aptos a participarem de 

eventos de letramento com autonomia e eficiência.  

Estas ações, tanto no âmbito da Linguística como no âmbito da legislação 

nacional, impulsionam a elaboração das provas de vestibular. É por isso que 

entendemos ser necessário ao vestibulando estabelecer com as questões de prova 

uma postura de análise reflexiva. 

Partimos do princípio de que, sendo as provas elaboradas por professores 

que direta ou indiretamente conhecem tanto os Parâmetros Nacionais quanto a AL, 

correlacionando isso com a necessidade de uma gramática reflexiva, logo, as 

questões das provas devem, pois, congregar/exigir conhecimentos relacionados com 

a reflexão.  
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Tomando por base a hipótese assumida neste trabalho de que toda prática 

de AL é embasada por questões que envolvem a significação, logo, corroboramos 

com Marcuschi (2004) que “[...] não se pode imaginar que a língua seja um simples, 

acabado e eficiente instrumento a priori para representar um mundo que tampouco 

está aí pronto, discreto e mobiliado” (p. 263).  

A partir do exposto, pretendemos dizer que esperamos encontrar nas provas 

de vestibulares questões nas quais a língua seja trabalhada, buscando explorar uma 

análise reflexiva dos candidatos e, neste espaço de reflexão, entendemos que a 

Semântica atua para efetivar tal processo. É nesse contexto, digamos assim, que a 

Semântica encontra espaço na AL.  

Neste sentido, Antunes (2012) afirma que “[...] para conseguirmos a tão 

apregoada competência em falar, ler, compreender e escrever, é necessário 

conhecer, ampliar e explorar o território das palavras, tão bem ou melhor do que o 

território da gramática” (p. 14). Entendemos que o “território das palavras” a que faz 

referência a autora diz respeito, apenas para citar um exemplo, aos efeitos de 

sentido que as expressões assumem em um determinado texto. Assim sendo, 

explorar a compreensão de tais expressões por parte do vestibulando deve ser um 

dos critérios das questões contidas nas prova de vestibular.  

Ainda segundo Marcuschi (2004), “no fundo, o problema da significação não 

é resolver se às palavras corresponde algo no mundo externo e sim o que fazemos 

do ponto vista semântico quando usamos as palavras para dizer algo” (p. 263). Dito 

de outro modo, o viés semântico a ser explorado na prova, e que aproxima a AL da 

reflexão almejada, realiza-se com a forma como as questões exigem que se 

apreenda o sentido que as palavras assumem nos textos e/ou enunciados. Vale 

salientar que tais questões exploram estes recursos relativos à significação quando, 

por exemplo, solicitam do candidato observar uma ambiguidade em uma charge e 

de que modo ele consegue resolvê-la, ou ainda, para além do entendimento de que 

esta é um defeito da língua (algo bastante intrínseco à tradição), exija do candidato 

apresentar a sua percepção quanto ao funcionamento deste fenômeno contribuindo 

para o “jogo de sentido” pretendido pelo autor (tanto da charge, quanto daquele que 

elaborou o quesito da prova), uma vez que “[...] a ambiguidade e a polissemia são 
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também estados normais da língua” (MARCUSCHI, 2004, p. 269). Ainda segundo o 

autor, a linguagem não é 

 

[...] um instrumento transparente, preciso e claro capaz de etiquetar de 

forma universalmente igual cada elemento [...], não há uma relação direta 

entre linguagem e mundo e sim um trabalho social designando o mundo por 

um sistema simbólico cuja semântica vai se construindo situadamente 

(MARCUSCHI, 2004, p. 268).  

 

Ao passo que se buscará do examinando no vestibular sua interpretação das 

questões, também serão observados nesta análise aspectos relacionados com a 

construção do sentido, a qual verificará como o candidato percebe a função das 

marcas linguísticas usadas em uma determinada pergunta. Como exemplo, de 

acordo com o Manual do Candidato para o Vestibular Nacional da UNICAMP 2013: 

 

O exercício da análise descontextualizada de frases e palavras ou a simples 

memorização de regras sobre o que se considera certo ou errado no uso 

linguístico não leva o indivíduo a lidar produtivamente com os fatos da 

linguagem oral e escrita, isto é, compreender e empregar os mais variados 

recursos de expressão que a língua oferece. A prova de Língua Portuguesa 

do Vestibular Unicamp procura avaliar a capacidade do candidato em 

analisar a forma e o sentido das estruturas linguísticas, considerando suas 

condições de uso, sem perder de vista a pluralidade de normas que 

caracteriza as variedades do português, dentre as quais se inclui a 

chamada norma padrão [...]. O vestibulando deverá, portanto, demonstrar 

ser capaz de analisar a língua em suas diversas modalidades, identificando 

recursos elaborados em diferentes níveis (fonológico, morfológico, sintático, 

semântico, lexical) na organização de enunciados e na composição de 

textos (COMVEST, 2012, p. 30). 

 

Acerca do que vimos discutindo, Ilari4 afirmou que um dos critérios pensados 

para selecionar os alunos na prova da UNICAMP, e nunca é demais lembrar que 

                                                             
4
 O apresentado neste parágrafo foi exposto por Rodolfo Ilari no minicurso Semântica realizado na 

XXIV Jornada Nacional do Grupo de Estudos Linguísticos do Nordeste (GELNE). O minicurso se deu 

entre os dias 05, 06 e 07 de Setembro de 2012, em Natal-RN. 
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todo processo seletivo relativo às provas para entrada de alunos no ensino superior 

é eliminatório, era, quando ele atuou em uma comissão de elaboração de tal exame, 

observar como os candidatos analisavam a língua real. Dentre as relações mais 

pedidas nas questões, estava a ambiguidade amplamente explorada pelos 

jornalistas nas manchetes de jornal da Folha de São Paulo. 

Um aspecto sobre o qual nos deteremos ao verificarmos as questões das 

provas diz respeito ao fato de elas exigirem dos candidatos uma análise mais 

sofisticada (reflexiva), se for possível falar assim, na qual o vestibulando deve, não 

somente identificar um recurso linguístico e dizer a que classe morfossintática ele 

pertence, mas perceber os efeitos de sentidos possibilitados pelo uso de tal recurso 

nos enunciados.  

Vale dizer, a este respeito, que “todo ato de linguagem é, em alguma 

medida, um modo de agir, no sentido de que pretende alcançar certo efeito prático. 

A escolha dessa ou daquela palavra está na dependência de se conseguir” 

(ANTUNES, 2012, p. 43) um determinado efeito de sentido. E aí, por exemplo, 

podem ser exploradas as relações lexicais e os efeitos de sentidos das construções 

gramaticais. 

De que modo o léxico é explorado nas provas de vestibular? Que exigências 

e quais conhecimentos serão necessários aos candidatos para resolverem a 

contento as questões em que são explorados os efeitos de sentido de construções 

gramaticais? É exatamente na exploração de tais aspectos que, ao nosso ver, a 

Semântica encontra espaço na AL (nos termos estabelecidos por GERALDI, 1984, 

1997), e que a reflexão sobre a língua se efetiva. Responder as perguntas 

suscitadas nesta passagem é nosso interesse nesta pesquisa. 

Assim como expusera Franchi (1977[2011]), a língua(gem) é trabalhada 

como uma atividade constitutiva, com a qual se torna possível construir sentidos. E 

nossa análise se deterá, portanto, em demonstrar o papel da Semântica na 

efetivação dessa já citada reflexão. Tomaremos como corpus as provas de 

vestibular de algumas instituições públicas brasileiras, algo a ser discutido no 

terceiro e quarto capítulo. Antes disso, no entanto, trataremos da fundamentação 

teórica relativa à significação a ser desenvolvida no próximo capítulo. 
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2. Construindo o percurso teórico: a significação em diferentes perspectivas 

da Semântica 

 

 

À nossa pesquisa, como a todas as demais, faz-se necessário o 

estabelecimento de uma delimitação teórica, da qual partimos, para a formalização 

das análises empreendidas com o corpus selecionado. 

Neste capítulo, não fugindo à regra, propomo-nos a delimitar nossos 

pressupostos teóricos, visando, justamente, facilitar o caminho argumentativo da 

análise a ser apresentada nos próximos capítulos desta dissertação. No entanto, 

vale muito aqui dizer que o estabelecimento de limites no campo dos estudos da 

significação não é bem delimitado (muito menos fácil) como se possa pensar (e, 

talvez, querer). 

Ilari e Geraldi (2006), já na apresentação de seu manual de introdução à 

Semântica, alertam os leitores para a existência de “limites movediços” desta área 

da linguística:  

 

[...] as posições sobre o que é a significação são inúmeras e extremamente 

matizadas e vão desde o realismo dos que acreditam que a língua se 

superpõe como uma nomenclatura a um mundo em que as coisas existem 

objetivamente, até formas de relativismo extremado, segundo as quais é a 

estrutura da língua que determina nossa capacidade de perceber o mundo; 

desde a crença de que a significação de uma expressão fica cabalmente 

caracterizada pela tradução em outra expressão, até a crença de que 

qualquer tradução é impossível [...] (ILARI e GERALDI, 2006, p. 5-6). 

 

Assim, podemos recuperar na literatura investigada diferentes abordagens 

para o estudo do significado. Algo que precisamos considerar, para que possamos 

“[...] identificar as regras que [nos] permitem interpretar sentenças [...] e considerá-

las [por exemplo] boas paráfrases umas das outras, [é] [...] formular uma hipótese 

sobre o tipo de entidades que constituem o significado de uma palavra ou de um 

sintagma” (CHIERCHIA, 2003, p. 40). Segundo o autor, há três abordagens (ou 

hipóteses formuladas) que permitem o tratamento da significação. 
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Na primeira abordagem, denominada por Chierchia (2003) de 

“representacional ou mentalística” (p. 40), o significado é tratado em termos de 

representação de imagens mentais, ou, nos termos do autor, é um “[...] modo pelo 

qual representamos mentalmente a nós mesmos o conteúdo daquilo que se diz” 

(CHIERCHIA, 2003, p. 41). 

Um exemplo seria pensar na forma como significamos a palavra neve. 

Indubitavelmente parece haver uma associação (talvez inata) que nos permite 

relacionar uma imagem ou esquema mental preexistente em nosso “computador” 

cerebral para que assim codifiquemos as informações denotadas pela palavra neve. 

Vale uma ressalva de que as diferenças culturais são relevantes para que uma dada 

comunidade linguística faça uso de sua língua, por conseguinte, perceba e pense 

acerca do mundo circundante. Em suma, a linguagem é importante na compreensão 

e na construção da realidade, sendo “[...] legítimo supor que o significado de uma 

expressão seja a imagem mental a ela associada” (CHIERCHIA, 2003, p. 41). 

Na segunda abordagem, denominada por Chierchia (2003) de “pragmático-

social” (p. 43), o significado é tratado a partir de considerações relativas ao uso e às 

maneiras como expressamos os usos do material linguístico de uma língua, ou 

“práxis social” (CHIERCHIA, 2003, p. 43). Para o autor, 

 

Qualquer sentença pode constituir o lance crucial em um número indefino 

de ações diferentes. [...] então não podemos identificar sem mais nem 

menos significado e uso: o significado é único e é determinado pela 

gramática; os usos são muitos e são determinados pela interação da 

gramática com uma multiplicidade de outros fatores de natureza 

extragramatical (CHIERCHIA, 2003, p. 45). 

 

Tornam-se relevantes, nessa abordagem, considerações acerca do que 

“está por trás”, por assim dizer, do que é enunciado. Numa situação hipotética, ao 

dizermos: Está nevando aqui, é necessário ser considerado o contexto em que tal 

sentença foi enunciada e, além disso, se há (ou não) alguma intenção subjacente. 

Vejamos: 
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 Contexto a: Estamos nos Estados Unidos, na época do inverno, e alguém 

percebe que a neve começou a cair. Logo, o sentido do que foi enunciado em 

Está nevando aqui é, digamos, “literal”; 

 Contexto b: A mãe de uma família é conhecida pelos desastres na cozinha. O 

marido entra e vê que ela derrubou o pote de farinha. Logo, o sentido do foi 

enunciado em Está nevando aqui equivale a “mais um deslize da minha 

mulher”; 

 Contexto c: O ar-condicionado de um ambiente está ligado no máximo e 

alguém muito incomodado(a) com o frio diz Está nevando aqui. Logo, o 

sentido subjacente se refere a um pedido ou ordem do tipo “desligue ou 

diminua a potência deste ar-condicionado”5. 

 

Por fim, na terceira abordagem, denominada por Chierchia (2003) de 

“denotacional” (p. 45), o significado é tratado a partir da noção de referência e 

condições de verdade. Segundo o semanticista italiano, 

 

Aquilo que chamamos informalmente de significado de uma sentença 

consiste nas condições em que ela é verdadeira; estas condições 

dependem da referência dos termos de que a sentença é constituída. 

Entender o significado de [uma sentença] [...] é entender em que condições 

[ela] é verdadeira (CHIERCHIA, 2003, p. 45). 

 

Lancemos mão de um exemplo: a palavra neve, já mencionada 

anteriormente, denota, de acordo com essa abordagem, a associação do sentido e 

da referência a ela atrelados e, além disso, as condições referentes ao emprego 

adequado desse vocábulo. Logo, em regiões onde não há neve (nem nunca houve), 

ao ser enunciado Está nevando aqui o valor de verdade para um contexto literal 

relativo à ocorrência de tal fenômeno é falso (F). 

A prova de que as descrições concernentes ao significado são múltiplas e 

nada consensuais podem também ser corroboradas a partir de Pires de Oliveira 

(2012). Segundo a autora, “há várias semânticas. Cada uma elege a sua noção 

                                                             
5
 Em Chierchia (2003, p. 44-45), pode ser encontrado um exemplo ainda mais elucidativo a partir da 

sentença O cachorro está no jardim. Vale dizer que os contextos aqui apresentados pautaram-se na 
leitura de Chierchia. No entanto, qualquer incongruência é, obviamente, nossa. 
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particular de significado, responde diferentemente à questão da relação linguagem e 

mundo e constitui, até certo ponto, um modelo fechado, incomunicável com outros” 

(PIRES DE OLIVEIRA, 2012, p. 24).  

Para a referida autora, também são três as “linhas mestras” de 

caracterização/divisão dos estudos em Semântica e ela vale-se de uma 

metalinguagem diferente da usada por Chierchia (2003), subdividindo a área em: 

Semântica Formal, Semântica da Enunciação e Semântica Cognitiva.  

A fim de que tenhamos uma noção de como se dão as análises nessas três 

linhas da Semântica, vejamos: 

 

Na sentença “O homem de chapéu saiu” há, segundo a Semântica Formal, 

uma pressuposição de existência e unicidade: existe um e apenas um 

indivíduo, e ele é homem. A Semântica da Enunciação vê nessa mesma 

sentença a presença da polifonia, a voz de mais de um enunciador: uma 

fala que diz que há um único indivíduo, outra, que ele está de chapéu e 

outra, que ele saiu. Finalmente, a Semântica Cognitiva descreve a sentença 

a partir da hipótese de que na sua interpretação formamos espaços 

mentais: o espaço mental em que há um único homem (PIRES DE 

OLIVEIRA, 2012, p. 25). 

 

Ainda com o propósito de mostrar como são realmente “movediços”, porque 

múltiplos, os enfoques relativos ao campo da significação, valemo-nos de uma 

delimitação apresentada por Castilho (2010), a saber: 

 

A semântica é o sistema através do qual criamos os significados, operando 

com as seguintes estratégias, dentre outras: [...] (i) organizando o campo 

visual através do estabelecimento de participantes e eventos; [...] (ii) 

emoldurando participantes e eventos via criação de frames, scripts e 

cenários; [...] (iii) hierarquizando os participantes e eventos via fixação de 

perspectivas, escopos, figura/fundo; [...] (iv) incluindo, excluindo, focalizando 

participantes e eventos; [...] (v) agregando participantes e os eventos novos 

por inferência, pressuposição, comparação; [...] (vi) movimentando os 

participantes e os eventos, real ou ficticiamente; [...] (vii) alterando nossa 

perspectiva sobre os participantes e os eventos, via metáfora, metonímia, 

especialização, generalização (CASTILHO, 2010, p. 122). 
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Com base no exposto até aqui, podemos ver que não é tão simplista dar 

uma delimitação dentro do campo de estudo do significado. Porém estaríamos 

fadados ao caos? Lógico que não é bem assim. É possível, com algum empenho e 

esforço, estabelecer alguns limites e propor uma organização para as reflexões 

relacionadas à Semântica.  

Segundo Castilho (2010), ainda que seja difícil tal delimitação, podemos 

estabelecer três campos de estudos: a “Semântica Léxica”, a “Semântica Gramatical 

ou composicional” e a “Semântica Pragmática”. O primeiro campo “trata dos sentidos 

contidos nas palavras”. A respeito do segundo campo, o autor diz que este “trata dos 

significados contidos nas construções”. Por fim, no que diz respeito ao último campo 

da “delimitação” proposta pelo linguista, este “trata das significações geradas no 

‘intervalo’ que medeia entre os locutores e os signos linguísticos [...]. Nesse intervalo 

(termo que Castilho toma de Vogt, 1977), surgem significados não contidos nas 

palavras nem nas construções gramaticais” (cf. CASTILHO, 2010, p. 122) [grifos do 

autor]. 

Logo, podemos concluir que mais uma vez a máxima saussuriana se faz 

contemporânea, ou seja, o nosso ponto de vista a respeito do objeto, muitas vezes, 

pode funcionar como vetor de criação e delimitação acerca de tal objeto de análise.  

Para tornar nossa discussão mais didática, apresentaremos algumas formas 

de se analisar, no campo de estudo da significação, a palavra janela6 (e as 

expressões/construções que podem envolvê-la). Numa abordagem da “Semântica 

Léxica”, janela é “o vão ou abertura na parede em uma edificação, ou veículo, 

destinada a promover ventilação e iluminação”. Janela na expressão “janela de 

madeira” não pode ter seu sentido analisado sem que se observe a composição 

decorrente da junção das partes, algo bastante explorado por uma Semântica 

Gramatical. Por fim, janela numa frase como “onde ficam as janelas deste quarto” 

pode denotar o interesse de um participante que, devido ao calor, quer que sejam 

abertas as janelas do ambiente. Todas as análises estão no campo da significação.  

                                                             
6
 Em Castilho (2010, p. 122), pode ser encontrado um outro exemplo, ainda mais elucidativo, 

tomando a palavra balde. Vale dizer que o nosso exemplo foi baseado na leitura ao texto de Castilho 
(2002). No entanto, qualquer incongruência é, obviamente, nossa. 
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A despeito da simplicidade da exemplificação apresentada aqui, devemos ter 

claro que as abordagens semânticas não são estanques, mas sim bastante 

complexas (“movediças”) e podem, em certa medida, co-ocorrer simultaneamente. 

Assim como sugerem Ilari e Geraldi (2006), é necessário apresentar ao leitor 

“a existência de orientações distintas e a dispersão própria da disciplina semântica” 

(p. 6). Apesar de haver diferentes linhas para os estudos da significação e terem 

sido desenvolvidas diferentes teorias em cada uma destas linhas, é importante 

esclarecer que nesta pesquisa não defenderemos uma teoria específica em função 

da análise que se pretende. Isso significa que, ao buscarmos questões de cunho 

reflexivo nas provas de vestibular, podemos nos deparar com diversos fenômenos 

linguísticos que podem ser explicados por diferentes perspectivas dentro da 

Semântica. Portanto, não teremos uma “filiação” teórica única, nem tão pouco 

pretendemos, neste capítulo, construir um aporte que gire em torno apenas de uma 

escola, ou de uma abordagem semântica. A palavra de ordem aqui é nos determos 

aos “problemas”, por assim dizer, referentes às questões das provas de vestibular o 

que, para tanto, requer a formalização de escolhas teóricas (no plural) que possam 

dimensionar a importância da significação na AL, visto que a reflexão pode ser 

ampliada quando o nível semântico entra em cena (e não apenas o nível 

morfossintático), sendo exigido do aluno/do candidato no vestibular de forma 

epilinguística e não metalinguística. 

Considerando as questões componentes do corpus, analisaremos como são 

exploradas as relações lexicais, bem como os efeitos de sentido das construções 

gramaticais, logo, entendemos que é preciso apresentar bases teóricas que sejam 

parte do campo da Semântica Léxica e parte do campo da Semântica Gramatical, 

mantendo a delimitação proposta por Castilho (2010). 

Este capítulo, então, está dividido em duas seções. Primeiramente, 

trataremos sobre as relações lexicais e com esta seção esperamos trazer conceitos 

teóricos que auxiliem o leitor na leitura do capítulo terceiro, no qual apresentamos as 

análises de algumas questões em que se explorou a reflexão semântica relativa aos 

fenômenos lexicais. Em segundo lugar, trataremos sobre as relações de sentido(s) 

das expressões ou construções, visando, com esta seção, auxiliar o leitor diante da 
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leitura do capítulo quarto, no qual analisaremos questões de vestibular em que tais 

aspectos da significação foram explorados. 

Uma ressalva ainda se faz necessária: quando falamos em significação, por 

tradição linguística, talvez não tão consensual, estamos abarcando tanto análises 

semânticas como análises pragmáticas. Todavia, o que realmente funcionará de 

base para as análises às questões nesta pesquisa? Há um caminho de interpretação 

que pode ser, em certa medida, “previsível” para o observador? 

Ilari (2000) diz que a possibilidade de se estabelecer em análise uma 

interpretação calculável ou não diante dos fenômenos linguísticos, recaindo sobre 

estes uma observação quanto aos aspectos da significação, é o argumento que visa 

deixar claro quais são os fenômenos que devem ser trabalhados pela Semântica e 

quais merecem uma análise Pragmática. 

A respeito da “interpretação calculável”, faz-se necessário deixar mais claro 

a que se refere tal expressão. Ilari (2000) diz que tanto a Semântica como a 

Pragmática são disciplinas que “dizem respeito à competência para interpretar” (p. 

152), ou seja, o autor considera como objeto de estudo de tais disciplinas 

linguísticas os fatos da linguagem que envolvam a significação.  

Isso, realmente, parece consensual em Linguística, mas aquilo para o qual 

Ilari chama a atenção é que “os processos interpretativos [são] qualitativamente 

diferentes” (ILARI, 2000, p. 152). Para o autor, cabe à Semântica a interpretação 

calculável, em outras palavras, análises cujas “interpretações [são] previsíveis a 

partir do léxico e das construções gramaticais” (ILARI, 2000, 152), sendo, pois, 

dependentes de um gatilho linguístico. Por outro lado, deve ser reservado à 

Pragmática “o estudo das interpretações que são intuitivamente válidas, mas não 

são convencionais nem passíveis de ser calculadas” (ILARI, 2000, p. 138). Cabe à 

Pragmática, então, analisar o imprevisível, implícitos dependentes das intenções dos 

falantes. 

Conforme Marcuschi (2004), o qual parte de uma concepção de linguagem 

como atividade social, histórica e cognitiva, faz-se razoável admitir que, ao tratarmos 

da linguagem em uso, entender os efeitos de sentido que envolvem o uso de um 

elemento linguístico “é sempre entender [ou entendê-lo] no contexto de uma relação 

com o outro situado numa cultura e num tempo histórico” (p. 264). Vale aqui 
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destacar que tal “entendimento” se relaciona sempre com as ações marcadas no 

discurso. 

Arrazoando o que apresentamos anteriormente a partir de Marcuschi (2004), 

utilizaremos o exemplo, conclusivo, sugerido pelo próprio autor, vejamos: “Para 

saber [ou entender] o que alguém disse num dado momento como resposta, temos 

que olhar a ação produzida no conjunto do par pergunta-resposta. Portanto, se 

queremos saber o que foi dito na resposta temos que olhá-la no contexto da 

pergunta” (MARCUSCHI, 2004, p. 264). 

De acordo com Moura (2006), “a fronteira entre semântica e pragmática é 

normalmente traçada a partir da noção de contexto” (p. 66). Ambas as disciplinas, 

como vimos dizendo, tratam dos aspectos da significação, porém, como alerta 

Moura (2006), tradicionalmente tem-se dito (e trabalhado) “a significação que 

independe do contexto [...] no campo da semântica, e a significação contextualmente 

depende é colocada no campo da pragmática” (MOURA, 2006, p. 66). No entanto, a 

prática nem sempre revela “o melhor dos mundos”, posto que nesta distinção reside 

um problema, a saber, uma definição imprecisa de contexto. 

Quando falarmos em contexto, precisamos definir sobre “qual tipo”, digamos 

assim, de contexto estamos falando. Em algumas situações comunicativas, é posto 

em cena um background tido por comum (cf. KOCH, 2004) entre os interlocutores. 

Um exemplo seria os conhecimentos pressupostos (com)partilhados nas ações de 

linguagem. 

Há características discursivas e linguísticas no background trazido pelos 

interlocutores. Tais características são “traços do referente que o locutor procura 

ressaltar ou enfatizar” (KOCH, 2004, p. 252), o qual é significado pelo interlocutor. 

Logo, dito de outro modo, as especializações de sentido e/ou o(s) sentido(s) 

assumido(s) pelos elementos linguísticos em um dado contexto (comunicativo) é 

fruto das propriedades relacionais (pensando no léxico) e composicionais que estes 

permitem ao discurso. 

Não se pode, então, deixar de lado numa análise das situações 

comunicativas as intenções dos interlocutores. Isto é muito bem explorado pela 

Pragmática, por exemplo, em uma análise das implicaturas. Porém, esta análise 

precisa ser cuidadosa quanto às reflexões sobre o contexto, valendo ressaltar que 
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(repetindo o dito anteriormente) alguns fenômenos linguísticos, quando analisados 

no uso, “têm interpretações previsíveis a partir do léxico e das construções 

gramaticais” (ILARI, 2000, p. 152). E é sobre estas interpretações, até certo ponto 

previsíveis a partir de gatilhos linguísticos, que nos deteremos a analisar nos 

capítulos seguintes. 

Indo ao encontro do que foi exposto, devem também assim ser as ações 

adotadas por um candidato face às questões de provas de vestibular. Se este 

candidato pretende dar uma resposta satisfatória para uma dada questão, e é óbvio 

que ele sempre o quer, deverá analisar a pergunta relacionando-a com o contexto 

de exigência. 

Suponhamos uma situação em que seja posta uma pergunta que envolva 

uma análise do efeito de sentido decorrente do uso de um mas. Logo, deverá o 

candidato buscar relacionar a situação perguntada na questão de prova com o 

contexto de uso deste operador, o qual é previsto neste lexema. Geralmente, este 

contexto é recuperado por um texto que norteia a questão. Assim sendo, se a 

pergunta versar sobre o valor argumentativo do mas, cabendo ao candidato dizer se 

o sentido (no uso) é adversativo, ou aditivo, deve ele intuir (reflexivamente) sobre os 

sentidos possíveis para chegar ao sentido real de uso de tal conectivo no contexto 

da questão. É sobre esse caminho reflexivo que teceremos nossas análises 

qualitativas. 

Focalizaremos, nos capítulos seguintes, referentes às análises de nossa 

pesquisa, portanto, qual deve ser o caminho empreendido pelo vestibulando na 

construção interpretativa aos efeitos de sentido marcados linguisticamente (em um 

contexto linguístico previsível).  

Entretanto, antes da formalização destes capítulos de análise, entende-se 

como importante delimitarmos qual é/quais são nossas “filiações” teóricas. De onde 

partimos? Quais autores basearam nossa análise? Quais fenômenos semânticos, 

mais especificamente, relativos às relações lexicais, entraram no cômputo de nossa 

análise? E quanto aos fenômenos relacionados aos efeitos de sentido das 

construções gramaticais? Como defini-los à luz das teorias semânticas? Responder 

a estas (e, talvez, a outras) perguntas será nosso foco a partir de agora neste 

capítulo. 
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2.1. As relações lexicais e a significação 

 

 

De acordo com o Dicionário de Linguagem e Linguística, o léxico pode 

ser entendido como o amplo inventário das palavras de uma língua a partir do qual 

são estabelecidas ligações/combinações entre as palavras, visando, dessa forma, 

ao estabelecimento da efetiva comunicação entre os indivíduos. No entanto, em tal 

manual se adverte que não devemos entender o léxico apenas “como uma longa 

lista de palavras” (TRASK, 2011, p. 155), ao contrário disso, devemos concebê-lo 

“como um conjunto de recursos lexicais que incluem [...] processos disponíveis na 

língua” (TRASK, 2011, p. 155) que permitem a construção de palavras. 

Segundo Marcuschi (2004), a questão que precisa ser levantada quando 

falamos sobre as relações lexicais não deve ser sobre “o papel do léxico na 

produção de sentido [mas] sim qual a nossa forma de operar com o léxico para 

produzir sentido” (p. 270).  

Este propósito deve pautar a análise do vestibulando diante de algumas 

questões dos exames vestibulares, isto é, ele deverá observar, por exemplo, a 

funcionalidade das relações lexicais, como elas foram exploradas nas questões do 

vestibular, buscando qual o papel da relação de sentido no que diz respeito à 

reflexão sobre a língua em um dado quesito da prova.  

Tomemos por base a seguinte situação apresentada por Marcuschi: 

 

[...] se eu entrar numa papelaria e disser ao vendedor: Gostaria de comprar 

um livro [...]. Ele saberá que não desejo uma resma de papel nem um cartão 

postal ou uma agenda do ano que vem, mas não sabe ao certo que livro 

quero comprar. Se eu disser um autor, ainda não será suficiente, se houver 

vários livros desse autor. Preciso dizer um título ou um volume, se há vários 

volumes com o mesmo título e assim por diante. Livro não é uma entidade 

que todos identificamos naturalmente, nem é uma entidade para operar 

naturalmente (MARCUSCHI, 2004, p. 277). 

 

O ponto é que, como vimos discutindo, o conhecimento lexical não se 

apresenta na forma de uma lista de itens conhecidos, ou vocabulário ativo (cf. 

TRASK, 2011, p. 155), tal como o vocábulo livro presente no exemplo retomado a 
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partir de Marcuschi (2004). Para o referido autor, nas operações com o léxico é 

preciso considerar uma rede de relações “[...] e no interior dessa rede não há 

isolamento e sim distribuição do conhecimento, pois o léxico é um todo em que os 

elementos se integram com a cultura e as ações [...] praticadas” (MARCUSCHI, 

2004, p. 281). 

Para Tamba-Mecz (2006), devemos ter em mente que “a descrição [...] [das] 

relações semântico-lexicais é feita tanto em língua comum, como nos dicionários ou 

nas explicações de uso cotidiano” (p. 105), ou seja, o estabelecimento de relações 

lexicais tais como a sinonímia e a antonímia, a ambiguidade por polissemia ou 

homonímia, a hiperonímia e a hiponímia e outras são estados comuns da língua. 

Dentre as possibilidades de combinação lexicais comuns às línguas naturais, 

destacaremos a sinonímia e a ambiguidade por terem sido estas operações lexicais 

as encontradas nas questões dos vestibulares selecionadas para análise em nosso 

capítulo terceiro. 

 

2.1.1. Sobre a sinonímia 

 

De maneira geral, segundo Tamba-Mecz (2006), sinônimos são palavras 

que ao mesmo tempo são diferentes, mas próximas ou semelhantes por partilharem 

aspectos referentes aos seus sentidos. Para a autora, “a noção comum de sinonímia 

repousa sobre uma experiência falada das mais comuns: a que consiste em trocar 

um vocábulo por outro, por meio de uma expressão que estabelece sua equivalência 

semântica” (TAMBA-MECZ, 2006, p. 106). 

Anteriormente, dissemos que a existência de processos lexicais em atuação 

nas línguas é um estado comum e natural, porém o que justificaria tal afirmação? 

Para Ferrarezi Jr. (2010), “as línguas naturais procuram ser, na medida do possível, 

sistemas econômicos, embora não sejam sistemas que determinem uma única 

forma possível de expressão” (p. 218). Com isso, podemos imaginar o quanto seria 

difícil e inviável a qualquer falante de qualquer idioma ter que contar com um 

vocabulário no qual cada forma tenha um sentido diferente e vice-versa, isto é, para 

cada novo sentido haveria uma nova forma (palavra). 
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O que ocorre é que não é unívoca a relação forma-sentido. As línguas 

contam com uma característica polissêmica, ou seja, a mesma forma pode apontar 

para sentidos diferentes. Estes sentidos, em um dado contexto comunicacional de 

uso da língua, adéquam-se melhor, sendo permitido ao falante fazer substituições, 

aproximando sentidos, opondo sentidos etc. O fenômeno que permite “[...] o uso de 

uma palavra em lugar de outra sem interferir muito no sentido final da frase é 

chamado de sinonímia, e as palavras que se permitem à permuta são chamadas de 

expressões sinônimas” (FERRAREZI JR., 2010, 218) [grifos do autor]. 

De acordo com Ilari e Geraldi (2006), esse tipo de relação de sentido entre 

as palavras permite-nos, de maneira intuitiva, entender que os enunciados, para 

serem sinônimos, precisam ser “[...] equivalentes quanto ao seu significado” (p. 42) e 

em determinados contextos de uso. Logo, segundo os autores, podemos entender a 

sinonímia “[...] como um dos fatores possíveis pelos quais duas frases se revelam 

como paráfrases” (ILARI E GERALDI, 2006, p. 43). 

A respeito da paráfrase, Gülich e Kotschi (1987b, p.30 apud HILGERT, 2006, 

p. 275), “afirmam que ‘parafrasear é, antes de mais nada, produzir um enunciado do 

tipo x R y, em que x e y são dois segmentos da estrutura proposicional do texto e 

onde R é uma relação semântica”. Complementando, Hilgert (2006) diz que “essa 

relação que se estabelece entre x (EO — enunciado-origem) e y (ER — enunciado 

reformulador) é de equivalência semântica, entendida como um parentesco 

semântico (FUCHS, 1994, p. 129 apud HILGERT, 2006, p. 275), que pode 

manifestar-se em grau maior ou menor, nunca, porém, como uma equivalência 

semântica absoluta” (p. 275). Mais à frente, o autor conclui que “[...] um enunciado é 

declarado paráfrase de outro por força das contingências interpretativas de ambos 

num dado momento da evolução interativa” (HILGERT, 2006 p. 289). 

Mais especificamente sobre os sinônimos, Ilari (2011) afirma que: “[...] são 

palavras de sentido próximo, que se prestam, ocasionalmente, para descrever as 

mesmas coisas e as mesmas situações” (p. 169). O autor faz ainda a seguinte 

ressalva: “Mas é sabido que não existem sinônimos perfeitos7: assim, a escolha 

                                                             
7
 De acordo com Oliveira (2002), a qual toma por base Ullmann (1963, p. 109), só poderíamos falar 

em sinônimos perfeitos “ou puros” quando estivéssemos tratando de itens lexicais “coextensivos e 
intercambiáveis em valor intelectivo e afetivo” (OLIVEIRA, 2002, p. 98). A autora conclui, baseando-
se em Martin (1976, p.113 e ss., apud VILELA, 1994, p. 28), que “a linguagem técnica seria por 



50 

 

entre dois sinônimos acaba dependendo de vários fatores a serem explorados” 

(ILARI, 2011, p. 169). “De forma geral, pode dizer-se que os sinónimos se 

caracterizam pelo facto de a sua similaridade semântica ser mais evidente que a sua 

diferença” (FERNANDES, 2009, p. 45). 

Essa questão referente à existência de “sinônimos perfeitos”, muitas vezes, 

revela-se como um problema para o ensino de língua portuguesa, porque numa 

abordagem tradicional (em que pesa a metalinguagem) têm-se definido sinônimos 

como palavras de mesmo sentido, ao invés de se explorar a noção de equivalência 

de sentido. Segundo Ferrarezi Jr. (2010), adotar tal noção resolve o problema 

relativo ao ensino deste fenômeno, pois tratar as palavras como equivalentes, cujos 

sentidos são temporariamente, circunstancialmente, contextualmente semelhantes, 

ao invés de tratar as palavras pela ideia de igualdade, cujo sentido é sempre o 

mesmo, permanentemente e independente de aspectos contextuais, é entender que 

“[...] uma palavra [é] semanticamente equivalente a outra [quando há] [...] a 

possibilidade de que seu sentido seja especializado de tal forma que seja permitido 

utilizá-la em lugar de outra sem grande modificação no sentido geral da sentença” 

(p. 219). Dessa forma, promove-se a reflexão sobre os fenômenos da língua. 

Parafraseando Cruse (1986, p. 270), sinônimos podem ser definidos, então, 

como sendo um par de itens lexicais, os quais devem ter propriedades semânticas 

comuns.  

No capítulo terceiro, quando analisarmos uma das questões selecionadas, 

observaremos de que modo a relação de sinonímia pode ser explorada, 

possibilitando a reflexão linguística.  

 

                                                                                                                                                                                              
excelência um campo para a sinonímia” absoluta/perfeita e cita o seguinte exemplo: 
oftalmologista/médico dos olhos/oculista. Para Lyons (1979), “é opinião corrente que há poucos 
sinônimos perfeitos nas línguas naturais, se é que os há de fato” (p. 476), pondera o autor. Só 
poderíamos falar de sinonímia total ou completa, termos usados pelo mencionado autor para se 
referir à sinonímia perfeita, quando estivéssemos diante de “palavras que se podem substituir em 
qualquer contexto sem a mais leve mudança ou no sentido cognitivo ou no afetivo” (LYONS, 1979, 
476), algo que, como sugere o linguista, é algo bem reduzido, se realmente existir. No entanto, na 
abordagem por nós adotada nesta pesquisa, a noção de sinônimos perfeitos inexiste, justamente 
porque, como vimos, seria necessário considerar que todas as palavras podem ocupar o mesmo 
espaço contextual sem nenhuma alteração de sentido. Mesmo no caso das palavras oftalmologista e 
médico de olhos, percebe-se a significativa alteração de contexto: um mais técnico e outro não.  
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2.1.2. Sobre a ambiguidade 

 

De acordo com o Dicionário de Linguagem e Linguística, a ambiguidade 

deve ser entendida como o processo em que podemos apreender “dois ou mais 

significados nitidamente distintos para uma mesma sequência de palavras” (TRASK, 

2011, p. 28). Logo, ambiguidade é a possibilidade de mais de um sentido numa 

mesma sentença. Vários fatores provocam a ambiguidade, o que a caracteriza como 

fonológica, estrutural, ou metafórica. Trataremos aqui, em função da restrição do 

corpus, da ambiguidade lexical. 

De um modo geral, classifica-se como polissêmica a palavra ou expressão 

que possui mais de um sentido. No entanto, conferindo um pouco de apreciação 

técnica à distinção dos fenômenos linguísticos caracterizados, em um sentido amplo, 

como de sentidos múltiplos, é importante considerarmos que a ambiguidade lexical 

se realiza por dois processos: a homonímia e a polissemia.  

São classificados como homônimos os itens que possuem mais de um 

sentido, sem qualquer base comum entre eles. É o caso da palavra banco: em que 

coexistem banco1, no sentido de assento, e banco2, no sentido de instituição 

financeira.  

Na polissemia, ao contrário do que ocorre na homonímia, os sentidos são 

compatíveis e não excludentes. Podemos exemplificar com a palavra universidade, 

cujas facetas de sentido acionadas podem ser o prédio, a instituição ou as pessoas 

(funcionários, professores e alunos). Vale ressaltar que todos esses sentidos 

apontam para o mesmo referente, ou seja, universidade é ao mesmo tempo os 

funcionários, os professores, o prédio, a instituição etc. 

Conforme Trindade (2006), um dos testes que nos permite diferenciar 

homonímia de polissemia é o teste da identidade, proposto por PINKAL (1995). A 

respeito da homonímia, vejamos o seguinte exemplo: 

 

[...] (1) Ana estava no banco e Maria também. [...] Em (1), não há a 

possibilidade de se fazer referência aos dois sentidos de banco: assento e 

instituição financeira, aplicando cada um deles a uma parte da sentença. As 

leituras possíveis para essa sentença são: “Se Ana estava em alguma 

instituição financeira, Maria também estava”, ou “Se Ana estava em um 
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assento, Maria também estava”. Portanto, a mesma precisificação deve ser 

retomada, e, quando há essa necessidade, trata-se de homonímia 

(TRINDADE, 2006, p. 25). 

 

Logo, como pudemos ver, a necessidade de precisificação dos referentes (e 

do sentido em um dado contexto) é característica da homonímia, justamente pela 

impossibilidade de correlacionarmos os dois sentidos da palavra banco numa 

mesma situação comunicacional. 

Tomando por base outro exemplo de Trindade (2006), vejamos como 

funciona o mesmo teste na polissemia. 

 

[...] (2) Ana gosta da UFSC e Maria da USP. [...] A ambiguidade da 

sentença (2) está em universidade que [...] possui três sentidos: o espaço 

físico, a instituição e as pessoas que fazem parte da instituição. Ao contrário 

do que ocorre em (1), em (2), não há necessidade de se retomar a mesma 

precisificação, pois uma leitura possível é: “Ana gosta do prédio da UFSC e 

Maria gosta da instituição USP”. Quando há essa possibilidade de na 

mesma sentença se retomar outra precisificação além da inicialmente 

assumida, está caracterizada a polissemia (TRINDADE, 2006, p. 25-26). 

 

Já com base neste segundo exemplo, vemos que a precisificação não se faz 

necessária, justamente pelo fato de os sentidos relacionados à palavra universidade 

serem compatíveis. Então, torna-se possível enunciar: “Gosto de tudo na minha 

universidade” e aí coexistirem todos os sentidos (polissêmicos) embutidos nesta 

palavra.  

Vale destacar aqui o que sugere Ferrarezi Jr. (2010): segundo o autor, como 

sempre enunciamos algo dentro de um dado contexto comunicacional, no qual 

entram em jogo os conhecimentos de mundo dos falantes, e suas intenções, “[...] 

parece improvável que uma mesma enunciação possa ter dois ou mais sentidos em 

uma mesma circunstância” (p. 242). O contexto, de acordo com o autor, desfaz as 

ambiguidades. Entretanto, acreditamos que esse julgamento é um pouco extremista, 

visto que a existência de múltiplos sentidos numa língua é recursivo. O próprio autor 

afirma que 

 



53 

 

[...] há de se observar, porém que a ambiguidade tem sido definida 

tradicionalmente como uma “falha” da comunicação, como um “vício”. Isso 

não é correto: na verdade, muitas vezes ela (ou seja, essa possibilidade de 

operação dupla) é gerada propositadamente pelos interlocutores 

(FERRAREZI JR., 2010, p. 242). 

 

E é justamente isso o que veremos nas análises das questões dos 

vestibulares em nosso capítulo terceiro. Nelas, observaremos como o recurso da 

ambiguidade, seja por homonímia, seja por polissemia, foi bem utilizado pelos 

produtores dos gêneros textuais das quais fazem parte e, além disso, como são 

reflexivas as perguntas que exploram o uso deste recurso lexical da língua. 

 

 

2.2. As relações de sentido(s) das construções gramaticais 

 

 

Temos defendido, ao longo deste trabalho, que a adoção de uma proposta 

de ensino voltada à observação, por parte dos alunos, dos mecanismos linguísticos 

em atuação na língua é o que deve pautar o ensino de Língua Portuguesa. Na visão 

de Travaglia (2002), o ensino de uma Gramática Reflexiva não pode ser entendido 

como “[...] um trabalho de reflexão sobre o que o aluno já domina, mas também um 

trabalho sobre recursos linguísticos que ele ainda não domina, para levá-lo à 

aquisição de novas habilidades [...]” (TRAVAGLIA, 2002, p. 142). Dessa forma, 

realiza-se um ensino produtivo da língua e não apenas descrição de regras aquém 

do uso. 

Logo, destituir as ações de linguagem das “instruções de sentido” (cf. 

TRAVAGLIA, 2002) referentes aos elementos linguísticos é, ao mesmo tempo, 

reducionista e pouco produtivo no ensino de língua e de gramática. 

Tratando sobre a Gramática Reflexiva, o referido autor diz que uma das 

atividades que devem ser exploradas são aquelas “[...] que focalizam 

essencialmente os efeitos de sentido que os elementos linguísticos podem produzir 

[...]” (TRAVAGLIA, 2002, p. 150). Para Travaglia, uma consistente abordagem 

reflexiva deve também se preocupar com “[...] os efeitos de sentido que um recurso 
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ou diferentes recursos podem produzir em diferentes situações de interação 

comunicativa” (TRAVAGLIA, 2002, p. 150). 

O que fora exposto até aqui vai ao encontro do que Ilari e Geraldi (2006) 

convencionaram chamar (inclusive intitulando um dos capítulos de seu manual de 

Semântica) de “a significação das construções gramaticais”.  

Para os autores, em algumas situações, é necessário tratar da forma, 

principalmente quando pretendemos, por exemplo, fazer referência à significação de 

frases e expressões linguísticas. Eles afirmam que “tratar de uma expressão ou 

frase do ponto de vista de sua forma é analisá-la sintaticamente, [posto que] [...] toda 

análise semântica [desta natureza] pressupõe que sejam dadas de antemão 

informações sintáticas sobre as próprias expressões” (ILARI e GERALDI, 2006, p. 

7). 

Uma abordagem semântica voltada para a análise de operações de sentido 

geradas pelo uso de unidades linguísticas está na interlocução entre semântica, 

sintaxe e morfologia. O que se busca demonstrar é que uma análise sintática (aos 

moldes do ensino tradicional) não é o único caminho de observação sobre os fatos 

da língua.  

Tratar sobre a significação das construções gramaticais é mostrar que cada 

uma delas comporta uma determinada estrutura semântica, uma carga semântica 

que permite as relações de sentido. Dito de outro modo, o significado de uma 

expressão não depende apenas das unidades lexicais que as compõem segundo 

regras sintáticas, mas de todo um amplo número de considerações sintáticas 

associadas às “pressões” semânticas, posto que o que se busca na comunicação é 

fazer sentido com o que se diz. 

Um exemplo para ilustrar o que vimos discutindo está na abordagem da 

Gramática de Usos do Português. Neste manual, Neves (2000) afirma que tanto 

os itens lexicais como os gramaticais de uma língua devem ser explicados a partir 

de seu uso em textos reais, “[...] mostrando as regras que regem o seu 

funcionamento em todos os níveis, desde o sintagma até o texto” (NEVES, 2000, p. 

13). A autora complementa que a meta final dessa expl icação é “[...] buscar os 

resultados de sentido, partindo do princípio de que é no uso que os diferentes itens 

assumem seu significado e definem sua função [...]” (NEVES, 2000, p. 13). 
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Relacionando o exposto com as discussões que norteiam esta pesquisa, 

pautemo-nos no que é sugerido nas Orientações Curriculares para o Ensino Médio. 

Neste documento, diz-se que é preciso “[...] mostrar a necessidade de que o estudo 

dos usos da língua e das formas de manifestação da linguagem fundamente-se na 

reflexão sobre a relação entre produção, recepção e circulação de sentidos em 

diferentes esferas sociais e em diferentes formas de interação” (SEB-MEC, 2006, p. 

42). 

Logo, o almejado ensino reflexivo ao qual fazemos referência nesta 

pesquisa, presente na Análise Linguística e na Gramática Reflexiva (cf. GERALDI E 

TRAVAGLIA), pode efetivar-se por meio de um sistemático trabalho no que tange à 

explicação da significação das construções gramaticais.  

De modo mais específico, retomando a hipótese assumida nesta 

dissertação, a solicitação da reflexão a este tipo de fenômenos é algo que deve 

estar presente em tais exames, visto que eles estão sob as mesmas orientações (e 

aqui nos referimos aos Parâmetros Curriculares Nacionais) referentes ao ensino de 

Língua Portuguesa. 

Assim sendo, nas questões das provas será explorado o efeito de sentido de 

pronomes, conjunções, verbos, dentre outras classes gramaticais, porém não sob a 

égide tradicional de seleção e descrição por meio da metalinguagem. O que se 

exigirá do candidato é observar as relações de causa e consequência, dentre outras. 

Além disso, podem ser encontradas noções referentes aos aspectos verbais e aos 

valores argumentativos destas expressões linguísticas. Vale dizer que o que citamos 

é apenas parte das formas de exploração dos efeitos de sentido das construções 

gramaticais. Isso se deve ao fato de estarmos considerando o que foi exigido nas 

questões por nós selecionadas e a serem analisadas em nosso capítulo quarto. 

Vale ressaltar que a intuição do vestibulando deverá estar aguçada na 

análise exigida neste tipo de questão. Observar se o uso de uma dada conjunção 

confere a uma passagem de um texto relação de proporção, ou finalidade, ou 

comparação, por exemplo, vai pressupor que o candidato relacione, reflexivamente, 

a forma e a função, pondo num plano comparativo o conhecimento sintático e o 

semântico que possui. Embora o puro conhecimento formal, no sentido de 

metalinguagem da língua, possa ser útil, entendemos e esperamos mostrar no 
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capítulo quarto, durante a apreciação das questões selecionadas, que esse 

conhecimento apenas não dará conta de uma análise satisfatória. 

Um ponto relevante se refere aos pressupostos da Semântica Argumentativa 

com base em Ducrot e colaboradores. É Ducrot (1987) quem propõe um modelo de 

semântica que considera a argumentatividade como algo inscrito na própria língua, 

ou seja, como um recurso produtivo e natural às línguas.  

 

Dentro desta concepção, entende-se como significação de uma frase o 

conjunto de instruções concernentes às estratégias a serem usadas na 

decodificação dos enunciados pelos quais a frase se atualiza, permitindo 

percorrer-lhe as leituras possíveis. Trata-se de instruções codificadas, de 

natureza gramatical, o que leva, portanto, ao reconhecimento de um valor 

retórico (ou argumentativo) da própria gramática (KOCH, 2011, p. 101) 

[grifos da autora]. 

 

Grosso modo, a força persuasiva com que somos “atingidos” por 

determinadas expressões se deve ao fato de ser inerente ao nível semântico de toda 

língua o uso de mecanismos cujo fundo é o processo argumentativo. 

Logo, o candidato deverá se preocupar em descrever a forma como o 

sentido das construções gramaticais foi explorado nas questões do exame, 

considerando que os enunciados apresentam uma orientação discursiva, ou seja, o 

emprego das expressões comporta “[...] a pretensão de orientar o interlocutor para 

certos tipos de conclusão, com exclusão de outros” (KOCH, 2011, p. 101). 

Se no ensino da Língua Portuguesa, pelo menos um que se paute numa 

proposta reflexiva, espera-se que os alunos conheçam o valor de sentido das 

palavras, tais como o funcionamento dos operadores argumentativos ou discursivos, 

espera-se também tal reflexão nos exames para entrada de alunos do ensino médio 

no ensino superior. O que se objetiva é que os discentes considerem tais 

operadores não apenas como elementos relacionais, mas como elementos 

linguísticos diretamente responsáveis pela orientação da comunicação dos 

enunciados presentes nas questões. 

Em suma, o valor semântico das construções gramaticais, tema de análise 

do nosso quarto capítulo, deverá ser percebido pelo vestibulando como um conjunto 
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de instruções que relacionam o conhecimento sintático e o semântico, sem os quais 

não seria possível a interpretação do dito (para mantermos o termo consagrado por 

Ducrot), e, também, sem os quais não será possível a resolução das questões. 

Após o fechamento deste capítulo, no qual apresentamos os aportes 

teóricos relativos à significação que nortearão nossas análises, passaremos aos 

capítulos nos quais essa parte mais prática, digamos assim, será demonstrada. 

Primeiramente, no capítulo terceiro, discutiremos sobre as questões em que foram 

explorados os efeitos de sentido das relações lexicais. Em seguida, no capítulo 

quarto, trataremos sobre o que concerne à significação das construções gramaticais. 
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3. Sobre as Relações Lexicais nas provas de vestibular 

 

 

De acordo com Geraldi (1997), é “obviamente [...] impossível prever todas as 

atividades de análise linguística que podem ocorrer numa sala de aula” (p. 193). 

Estendemos o postulado pelo autor à nossa análise diante das questões nas provas 

de vestibular, por isso fizemos um recorte das questões, a partir das quais pudesse 

ficar demonstrada nossa hipótese de que a Semântica atua na efetivação da 

reflexão conforme previsto na AL. 

Será importante observar, no tocante à distribuição das questões, que 

consideramos dois critérios, a saber: a) ano de realização da prova e b) fenômeno 

semântico. 

Sobre o primeiro critério, ano de realização da prova, analisaremos questões 

cuja prova tenha sido realizada nos anos próximos à publicação dos Parâmetros 

Curriculares Nacionais (1998) e também provas realizadas mais recentemente, haja 

vista termos como hipótese que a publicação de tais parâmetros, em que se dá a 

exigência de maior reflexão no trato com a língua(guem), exerce influência no grau, 

se for possível falar assim, de reflexão, o que, por sua vez, promoverá mais a 

exploração da significação. 

Sobre o segundo critério, fenômeno semântico, vale dizer que, inicialmente, 

trataremos sobre dois aspectos: b1) como as relações lexicais são exploradas nas 

provas, foco deste capítulo; b2) como os efeitos de sentido de palavras e expressões 

implicam noções acerca do significado, o que será explorado no capítulo 

subsequente. 

Como já dissemos, a análise a ser empreendida aqui visa tratar sobre o 

papel das relações lexicais no que se refere à interpretação a ser feita pelo 

candidato diante das questões. Apresentaremos, então, uma primeira questão em 

que foi explorada a relação lexical da sinonímia; depois, abordaremos outras 

questões que tratam da ambiguidade lexical. Entendemos que, com nossas análises 

das questões das provas, ficará demonstrado o papel da Semântica no 

embasamento da prática de Análise Linguística. 
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3.1. Análise da primeira questão 

 

 

 

Fonte: http://www.coperve.ufpb.br/. (Acesso em: 10-08-2012) 

 

A nossa primeira questão esteve presente no vestibular da Universidade 

Federal da Paraíba (UFPB), na prova realizada em 1999. Foi solicitado do candidato 

que estabelecesse uma relação semântica entre o sentido do verbo “haver”, o qual 

deve ser inferido a partir do trecho: “Havia uma tosse da madrugada e uma tosse da 

noite”, relacionando tal sentido apreendido, visando encontrar um “mesmo sentido”, 

com os itens presentes nas alternativas de a até e. Com base no exposto no 

enunciado desta questão, podemos concluir que estamos diante da relação lexical 

da sinonímia. 

Como dissemos na subseção 2.1.1, quando tratamos sobre a sinonímia, 

este é um fenômeno que versa sobre as possibilidades de substituição de sentido, 

sendo preciso, para tanto, considerar o contexto em que uma palavra pode (ou não) 

ter seu sentido tomado pelo de outra palavra.  

Ocorrem, nesse processo, especializações de sentido que permitem que o 

usuário da língua estabeleça similaridades semânticas entre “traços” comuns, 

digamos assim, partilhados pelos lexemas.  

Assim sendo, ao mesmo tempo em que enxugar e secar podem funcionar 

como sinônimas num dado contexto, ou seja, ser usadas numa mesma situação 

comunicativa sem que haja uma sensível modificação no sentido geral, também 

podem ser, num outro contexto de uso, uma a oposição, ou antonímia, da outra. 

Vejamos: 

 

(a) Ana enxugou os pratos que eu havia lavado. 

http://www.coperve.ufpb.br/
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(b) Ana secou os pratos que eu havia lado. 

(c) Ana escreveu uma carta enxuta. 

(d) Ana escreveu uma carta seca. 

 

As sentenças (a) e (b) são naturalmente situações em que enxugar e secar 

são sinônimas. Já em (c) e (d) o sentido de enxuta é bastante diferente, inclusive 

oposto, ao de seca. Seria bom receber uma carta enxuta, na qual um assunto é 

tratado com objetividade. Receber, por outro lado, uma carta seca pode revelar que 

a situação entre o remetente e o destinatário não está nada boa. É justamente por 

isso que dissemos na subseção 2.1.1 que não há sinonímia perfeita. 

Tais considerações devem fazer parte do processo de resposta à questão 15 

do vestibular da UFPB (1999). O candidato precisará fazer uma análise na qual 

comparará os sentidos presentes nas alternativas e, ao mesmo tempo, refletirá 

sobre quais são as implicações de substituir o sentido denotado por um vocábulo 

pelo outro. Em linhas gerais, deverá perceber qual o efeito de sentido que denotará 

em cada substituição e em qual delas, por fim, encontra-se o sentido mais próximo 

ao do enunciado base, podendo, dessa forma, ser considerado, por apoio 

contextual, sinônimos.  

Grosso modo, os candidatos deverão estar conscientes “[...] acerca das 

diferenças existentes nas semelhanças de significado para que eles possam 

escolher as palavras adequadas para contextos diferentes” (OLIVEIRA, 2008, p. 

156), uma vez que: 

 

[...] se se dispõe de mais que uma palavra para a expressão de uma mesma 

ideia, o escritor escolherá aquela que se adapte melhor ao contexto: que 

forneça a quantidade necessária de emoção e ênfase, a que se acomode 

mais harmoniosamente à estrutura fonética da oração, e que esteja mais 

apropriada ao tom geral do conjunto (ULLMANN, 1964, p. 312-313 apud 

OLIVEIRA, 2008, p. 156). 

 

O candidato não poderá, portanto, procurar um “sinônimo perfeito” para o 

verbo haver dentre as alternativas da questão 15 do vestibular da UFPB (1999), mas 
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sim aquele que “perfeitamente” se adéqua ao sentido a ser inferido no trecho “Havia 

uma tosse da madrugada e uma tosse da noite”.  

Para tanto, a análise a ser empreendida pelo vestibulando deve considerar 

que o verbo haver pode ter seu sentido assemelhado ao de outros verbos. No caso 

do enunciado, podemos encontrar haver com o sentido de existir, visto que “Havia 

uma tosse da madrugada [...]” é sinônima a “Existia uma tosse da madrugada”.  

Na alternativa a da questão em análise, o exposto anteriormente não se 

aplica. Em “Simão houve-se com discrição”, o verbo haver está sendo empregado 

na sua forma pronominal, cujo sentido pode ser aproximado ao dos verbos proceder, 

portar-se, lidar (cf. CEGALLA, 2008, p. 606). Assim sendo, “Simão houve-se com 

discrição” seria sinônimo de Simão portou-se com discrição. Logo, esta alternativa 

está errada. 

Do mesmo modo, podemos excluir a alternativa c. Nela, estando o verbo 

haver novamente na forma pronominal: “Simão tinha de se haver com os outros 

doentes do Sanatorinho”, observamos que o sentido também não é o do verbo 

existir. Neste contexto, o verbo haver tem seu sentido próximo ao dos verbos 

entender-se, avir-se, acertar conta (cf. CEGALLA, 2008, p. 607). Então, em “Simão 

tinha de se haver com os outros doentes [...]”, se haver pode ser substituído por se 

entender, tal como em Simão tinha de se entender com os outros doentes.  

Também a alternativa d está incorreta, devendo ser desconsiderada pelo 

vestibulando. Nela, o verbo haver é empregado como auxiliar em uma perífrase 

verbal, tal como ocorre com o verbo ter (cf. CEGALLA, 2008, p. 606). Portanto, a 

sentença “Eu conheci vários que haviam completado, lá na montanha, um quarto de 

século” é sinônima de Eu conheci vários que tinham completado, lá na montanha, 

um quarto de século. 

Na alternativa e, o verbo haver é usado na acepção de pensar, julgar, 

entender (cf. CEGALLA, 2008, p. 606). Assim sendo, o contexto referente a 

sentença “Naquela manhã, o médico houve por bem avisá-los [...]” tem seu sentido 

mais próximo de: Naquela manhã, o médico julgou por bem avisá-los [...]. 

Resta, por fim, a alternativa b. Quando é dito que “No Sanatorinho, houve 

doentes que puderam subir ao alto do morro”, percebemos que o verbo haver pode 

ser substituído por existir, tal como em No Sanotorinho, existiam doentes que 
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puderam subir ao alto do morro, justamente o que ocorre na sentença “Havia uma 

tosse da madrugada e uma tosse da noite” em que também esses verbos são 

sinônimos. Esta é, pois, a alternativa correta. 

Conforme os postulados apresentados a respeito da AL, discutidos no 

capítulo primeiro desta dissertação, podemos concluir que essa questão envolve 

reflexão, posto que se faz necessário que o candidato examine os contextos 

correspondentes ao uso do verbo haver, visando buscar aquele que se adéque 

melhor e, portanto, possa ser considerado sinônimo.  

Entendemos que essa questão da UFPB (1999) está para um nível ainda 

bastante formal/norma padrão de análise da língua, já que, como é possível 

observar em nossa análise, fez-se necessário um amplo conhecimento acerca de 

um vocabulário pouco usual, visto que os sentidos de haver, muito provavelmente 

pelo fato de o texto base ser de um gênero literário, não são comumente veiculados.  

No entanto, a reflexão sobre a língua(gem), precisamente relativa à significação, é 

uma tônica dessa primeira questão analisada. 

 

 

3.2. Análise da segunda questão 

 

 

 

Fonte: http://cneconline.com.br/exames-educacionais/vestibular/provas-e-seriados/ma/ufma/1999-

2/ufma-ma-1999-2-2a-prova-portugues. (Acesso em: 07-08-2012) 

http://cneconline.com.br/exames-educacionais/vestibular/provas-e-seriados/ma/ufma/1999-2/ufma-ma-1999-2-1a-prova-portugues
http://cneconline.com.br/exames-educacionais/vestibular/provas-e-seriados/ma/ufma/1999-2/ufma-ma-1999-2-1a-prova-portugues
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Na segunda questão de nossas análises, referente ao vestibular da 

Universidade Federal do Maranhão (UFMA) realizado em 1999, é apresentada uma 

charge na qual é possível encontrar uma ambiguidade, justamente a relação lexical 

que deve ser explicada pelo candidato.  

Vale dizer que comporemos nosso caminho argumentativo a ser exposto 

aqui considerando as discussões postas na subseção 2.1.2., na qual tratamos da 

ambiguidade lexical. Porém, primeiramente, como nesta questão há um gênero 

textual do humor, faz-se necessário, por conseguinte, uma breve contextualização 

acerca dos estudos sobre o humor na linguística. 

É consenso entre os autores que os estudos que colocaram o humor no 

âmbito dos aspectos voltados à linguística foram iniciados por Raskin (1985) em seu 

Semantic Mechanisms of Humor. Para Ferraz (2012): 

 

A crítica feita pelo autor é o fato de o humor ter sido objeto de investigação 

de estudiosos sem conhecimento sobre a Linguística, o que revela a 

necessidade de chamar a atenção para os campos teóricos dessa área nos 

quais este tema pode ser trabalhado, destacando a relevância da 

Semântica e da Pragmática, que lidam com conceitos tais como 

pressuposições, implicações e implicaturas, atos de fala, inferências, 

estratégias conversacionais e mundos possíveis (FERRAZ, 2012, p. 99). 

 

A justificativa para o fato de os estudos sobre o humor terem sido explorados 

por tantas áreas além da linguística (na verdade, bem antes de haver tal 

preocupação no campo da ciência da linguagem) é dada por Travaglia (1990). 

Segundo o autor, “sendo o humor um fenômeno complexo e multifacetado, sua 

pesquisa se estabeleceu como um campo de estudos necessariamente multi e 

interdisciplinar” (p. 57). É justamente por isso “[...] que o humor tem sido estudado 

por antropólogos, comediantes, filósofos, folcloristas, historicistas, linguistas, 

médicos, matemáticos” (cf. RASKIN, 1987, p. 441 e PEPICELLO, 1987, p. 27 apud 

TRAVAGLIA, 1990, p. 57). 

É Raskin (1985) quem propõe uma teoria de base linguística a respeito dos 

gêneros de humor. De acordo com Ferraz (2012), o autor: 
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[...] propõe uma teoria semântica do humor baseada em scripts, feixes 

estruturados e formalizados de informação semântica inter-relacionada, a 

partir da qual propõe duas hipóteses para caracterizar o texto humorístico: o 

texto é compatível, em todo ou em partes, com dois scripts diferentes, e os 

dois scripts com os quais o texto é compatível são opostos em um sentido 

especial. Tal proposta tenta explicar o processo de compreensão de textos 

de humor [...] (FERRAZ, 2012, p. 99). 

 

Isso vem ao encontro do apresentado por Travaglia (1995). Para o autor, 

“[...] um dos mecanismos básicos dos textos humorísticos é a bissociação que 

consiste em, por recursos diversos, ativar dois mundos textuais. Ou seja, como 

dizem alguns estudiosos, será compatível com dois scripts ou frames em algum 

sentido opostos entre si” (p. 43). 

Para Possenti (2001), as piadas (na nossa visão, também os outros gêneros 

da ordem do humor) “[...] fornecem simultaneamente um dos melhores retratos dos 

valores e problemas de uma sociedade, por um lado, e uma coleção de fatos e 

dados impressionantes para quem quer saber o que é e como funciona uma língua, 

por outro” (p. 72). Em outras palavras: 

 

O humor é uma atividade ou faculdade humana cuja importância se deduz 

de sua enorme presença e disseminação em todas as áreas da vida 

humana, com funções que ultrapassam o simples fazer rir. Ele é uma 

espécie de arma de denúncia, de instrumento de manutenção do equilíbrio 

social e psicológico; uma forma de revelar e de flagrar outras possibilidades 

de visão do mundo e das realidades naturais ou culturais que nos cercam 

[...] (TRAVAGLIA, 1990, p. 54). 

 

Nessa questão da UFMA (1999), o postulante a uma vaga no ensino 

superior se deparará com um gênero textual. A respeito da noção de gênero 

textual, Marcuschi (2008) afirma que “[...] cada gênero [...] tem um propósito 

bastante claro que o determina e lhe dá uma esfera de circulação” (p. 150), isso vai 

ao encontro da máxima consagrada por Bakhtin de que os gêneros textuais são 

construtos relativamente estáveis, justamente porque estão à mercê de aspectos 

que normalizam sobre sua forma e função, porém (talvez) um pouco menos sobre o 
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estilo e o conteúdo. Uma didática definição de gêneros textuais pode ser encontrada 

em Marcuschi (2008). Para o autor, 

 

Os gêneros textuais são os textos que encontramos em nossa vida diária e 

que apresentam padrões sociocomunicativos característicos definidos por 

composições funcionais, objetivos enunciativos e estilos concretamente 

realizados na integração de forças históricas, sociais, institucionais e 

técnicas. Em contraposição aos tipos, os gêneros são entidades empíricas 

[que se materializam] em situações comunicativas (MARCUSCHI, 2008, p. 

155). 

  

De modo mais específico, o gênero textual base na questão é a charge. A 

charge é uma ilustração que tem como objetivo satirizar e criticar, através de um 

desenho, algum personagem ou situação social, ironizando e exagerando suas 

características. Trata-se de um gênero textual dependente da intertextualidade, pois 

ela está sempre em relação com algum outro texto. Assim, a sua interpretação 

depende muito do conhecimento de mundo e de outras leituras para que seja 

possível recuperar o sentido do texto com o qual a charge dialoga.  

Segundo Possenti (2001), as “[...] piadas estabelecem relações intertextuais 

(exigem conhecimentos prévios, partilhados). Por isso, muitas piadas deixam de 

fazer sentido em pouco tempo. É que dependem fortemente de fatores 

circunstanciais” (p. 73). Entendemos que, do mesmo modo, os fatores circunstancias 

e os conhecimentos prévios devem ser considerados no tocante à interpretação de 

uma charge. 

Ainda sobre a charge, Ferraz (2012) diz que: 

 

[...] podemos resumir que a charge se caracteriza por ser um texto misto, 

em que se relacionam os aspectos verbais e os não verbais, cuja intenção é 

a crítica de cunho político e/ou social. Os chargistas se utilizam de temas 

atuais, aproveitando-se de informações vinculadas por outros gêneros na 

mídia, o que faz da charge um texto com prazo de validade. [...] No entanto, 

alguns temas podem ser considerados atemporais, devido à recorrência 

com a qual são veiculados em nossa sociedade [...] (FERRAZ, 2012, p. 

111). 
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É possível observarmos, nas provas de vestibulares pelas várias instituições 

de ensino, o uso de textos de humor como um subsídio a mais para o debate de 

determinados temas, polêmicos ou não, funcionando como um objeto concreto para 

a reflexão que o candidato precisa fazer sobre a língua portuguesa. Dito de outro 

modo, quando estiver diante de gêneros de humor, considerando as perguntas dos 

exames vestibulares, o candidato precisa empreender uma investigação de natureza 

reflexiva.  

Tomando por base Geraldi (1984), o vestibulando precisará fazer a análise 

dos recursos expressivos que foram utilizados nos gêneros de humor, algo que 

caracteriza a AL, trabalho que, como já dissemos, envolve tanto questões 

tradicionais de gramática como questões textuais, cujo propósito é a reflexão sobre 

a língua. 

Tratando mais detidamente do diálogo entre os personagens da charge, o 

primeiro personagem, indagando a um taxista, diz: “— Tá livre?” e o que se espera 

que seja interpretado pelo outro personagem é que a palavra livre denota algo “[...] 

que não apresenta obstáculos que limitam o acesso, a passagem, o uso; disponível, 

liberado” (cf. HOUAISS e VILLAR, 2001, p. 1774). Porém o taxista diz: “— E alguém 

vai preso nesse país?”. A interpretação dada por este personagem à palavra livre é 

a de que livre significa aquele que não teve a sua liberdade tolhida. Por implicatura8, 

poderíamos dizer que a personagem do taxista não considera possível que alguém 

seja preso (livre, neste contexto, é antônimo de preso) num país tal como o Brasil, 

mesmo que requisitos justificando uma prisão existam. Logo, não faz sentido lhe ser 

feita a pergunta “Tá livre”?. Mesmo que, apoiando-nos nos aspectos não verbais do 

texto, especificamente nas características de expressão facial do taxista, essa 

personagem não seja cumpridora da lei, sendo, pois, um mau taxista, ela jamais 

será punida. Há sempre uma forma de burlar a lei e não ser “[...] preso nesse país”. 

Essa leitura apresentada anteriormente é a desejada, isto é, espera-se que o 

leitor perceba os dois sentidos que podem ser recuperados pelo lexema livre, 

                                                             
8
 De acordo com Moura (2006, p. 13), a implicatura é uma das formas de inferência que focaliza as 

intenções pretendidas pelo interlocutor em relação ao locutor. Pressuposto e implicatura são tipos de 
inferência situados claramente em níveis diferentes de interpretação. “O pressuposto [...] deve ser 
inferido [...] a partir do conhecimento compartilhado, e não da intenção do locutor” (MOURA, 2006, p. 
52). 
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justamente por ser ambíguo, para que, dessa forma, acione o gatilho humorístico do 

texto.  

Referindo-nos especificamente ao vestibulando, exige-se que ele faça tal 

leitura e, além disso, que explique o mecanismo responsável pela duplicidade de 

sentido. Desse modo, ele deve cumprir a função de interpretar o texto, como 

também explicar seu processo de elaboração. Neste último caso, espera-se a 

explicação referente à ambiguidade de livre, que é um exemplo de ambiguidade 

lexical. 

Com base no exposto na subseção 2.1.2, quando tratamos da ambiguidade, 

vimos que esta relação lexical pode manifestar-se de duas formas: ou a 

ambiguidade é uma polissemia, ou é uma homonímia.  

Naquela oportunidade, discutimos sobre o teste da precisificação 

apresentado por Trindade (2006), referente à sua leitura de Pinkal (1995).  O que 

será que ocorre, porém, com livre no contexto da charge explorada pela questão 01 

da prova de vestibular da UFMA (1999)?  

Acreditamos que, apesar de livre se referir, na charge, a complementos 

diferentes, por isso a ambiguidade, essa multiplicidade de sentidos depende da fala 

da personagem, a confirmar: livre + complemento objeto físico = táxi, fala da 

primeira personagem, cujo sentido é saber se o táxi pode ser por ele requerido para 

uma “corrida” e o segundo sentido de livre + complemento animado = seres 

humanos, cujo comportamento é execrável, tomando por referência a fala da 

segunda personagem, ou seja, o taxista, que desdenha da possibilidade de que 

alguém seja preso num país onde as leis não são aplicadas com o “mesmo peso e a 

mesma medida”.  

O fato de os complementos associados à palavra livre serem de estatutos 

diferentes: objeto físico X ser animado poderia nos levar a afirmar que os dois 

sentidos retomados por tal lexema necessitam de precisificação diferentes. Se assim 

fosse, tal como discutimos em 2.1.2., o comportamento de livre seria o mesmo da 

palavra banco. No entanto, não vemos aqui um caso de homonímia. Assumimos a 

posição de que os dois sentidos de livre podem ser retomados numa mesma 

precisificação, ou seja, tanto o sentido de objeto (relativo a táxi) livre para o uso 

como o de indivíduos livres para usufruírem de sua liberdade se relacionam 
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intimamente. Portanto, na charge ora analisada, a ambiguidade lexical que está em 

jogo é a polissemia.  

Entretanto, esse conhecimento não é obrigatoriamente necessário para que 

o candidato resolva a questão. Não temos como hipótese a substituição de uma 

metalinguagem gramatical por uma apoiada na linguística (precisamente nos 

estudos da significação) como justificativa para a importância da semântica na 

efetivação da AL. Entendemos que ao candidato caberá identificar a presença da 

ambiguidade, a qual, como vimos, está na palavra livre. Depois, ele precisará 

perceber que esta palavra é o gatilho para o humor na charge. Além disso, deverá 

explicar o caminho reflexivo que precisou fazer para indicar os dois sentidos 

diferentes da palavra livre. Assim, por fim, conseguirá atender ao solicitado na 

questão da prova da UFMA (1999), isto é: explicar a ambiguidade presente “no 

diálogo entre o taxista e o suposto passageiro”.  

É justamente isso que é fazer Análise Linguística nos termos estabelecidos 

por Geraldi (1984) e que nós assumimos aqui nesta pesquisa. E é, em suma, 

estabelecendo todo esse caminho reflexivo, salvaguardando a presença (ou não) de 

uma metalinguagem técnica, que relaciona uma abordagem metodológica de 

natureza tão complexa com as análises sobre os fenômenos da língua. E é neste 

espaço que a significação assume essencial importância. 
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3.3. Análise da terceira questão 

 

 

 

Fonte: http://www.comvest.unicamp.br/vest2011/F2/provas/portmat.pdf. (Acesso feito em: 11-05-

2012) 

 

A terceira questão analisada neste capítulo se refere ao primeiro quesito da 

prova do vestibular da Universidade de Campinas (UNICAMP), realizado em 2011. 

No enunciado da questão, podemos perceber o uso de um texto de uma 

comunidade da internet, mais precisamente da rede social Orkut, cujo título é “Eu 

tenho medo do mesmo”.  

Uma das características principais desse tipo de comunidade é reunir 

pessoas diferentes que consideram um determinado tema importante, interessante, 

ou que valha, por exemplo, ser criticado, pilheriado etc. Atentemos para a descrição 

feita pelos idealizadores da comunidade “Eu tenho medo do mesmo” que diz: “Em 

todo elevador q a gente vai tem aquela placa avisando para ter cuidado com o 

mesmo!!/ ‘Antes de entrar no elevador, verifique se ‘o mesmo’ encontra-se parado 

neste andar’/ Mesmo, o maníaco dos elevadores!!”. Podemos concluir, então, que 

os idealizadores de tal comunidade têm o interesse de questionar as possibilidades 

http://www.comvest.unicamp.br/vest2011/F2/provas/portmat.pdf
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de interpretação dos avisos de segurança em elevadores. Dito de outro modo, é 

intenção dos membros/idealizadores da comunidade brincarem com a significação 

decorrente da comparação feita por eles entre um termo presente no aviso e o título 

dado à comunidade, que permite mais de uma leitura, ou seja, torna-se ambíguo por 

apoio contextual. 

Na questão da UNICAMP (2011), por sua vez, solicita-se do candidato, na 

alternativa a, explicações que tornem “[...] possível o jogo de palavras [entre o título 

da comunidade e a sentença] ‘Mesmo, o maníaco dos elevadores [...]”. As 

considerações mencionadas anteriormente auxiliarão o vestibulando na identificação 

da ambiguidade, visando determinar o(s) mecanismo(s) usado(s) na elaboração do 

texto de descrição da comunidade já mencionada. 

É notório observar que o que é explorado nesta questão gira em torno dos 

sentidos assumidos pela palavra mesmo em duas situações distintas: uma presente 

no aviso dos elevadores e outra no texto da comunidade. 

Já mencionamos no segundo capítulo, especificamente na subseção 2.1.2., 

que há dois tipos de fenômenos caracterizados nos estudos da significação como 

ambiguidade lexical. Qual seria a relação lexical explorada no texto e retomada 

como questão de prova pela UNICAMP (2011)? Estaríamos diante de um caso de 

polissemia ou homonímia? 

Faz-se necessário atentar que a palavra mesmo em (a) “Mesmo, maníaco 

dos elevadores” e em (b) “Antes de entrar no elevador, verifique se ‘o mesmo’ 

encontra-se parado neste andar” não apontam para um referente idêntico no mundo. 

É comum, em pesquisas da Semântica Formal, cuja base teórica remonta à Lógica 

Clássica, analisar o sentido de uma expressão relacionando-o à sua referência. De 

acordo com Pires de Oliveira (2012), “o sentido é o caminho que nos permite chegar 

a uma referência no mundo” (p. 27). Além disso, mesmo assume funções sintáticas 

diferentes em (a) e (b). Observemos o que se aplica ao vocábulo mesmo, mais 

precisamente aos sentidos denotados por este lexema nas situações (a) e (b). 

Na situação comunicativa (a), mesmo funciona como um nome próprio, tal 

como se o nome do “maníaco dos elevadores” fosse Sr. Mesmo. Já em (b), mesmo 

funciona como um elemento anafórico, usado para retomar algo dito anteriormente, 

ou seja, cataforicamente: mesmo retoma, nesta situação, a palavra “elevador”. 
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Como vínhamos dizendo, também aqui se apresenta uma questão de 

referência. Mesmo, na situação (a), aponta para um referente [+ humano]. Em (b), 

aponta para um referente [+ objeto físico], considerando a referenciação catafórica, a 

qual põe mesmo como substituto na progressão textual de “elevador”. 

Logo, a análise a ser feita pelo candidato na alternativa a da presente 

questão precisa deixar clara a existência de duas leituras possíveis: uma primeira 

leitura na qual mesmo refere-se à palavra elevador, e uma segunda leitura em que 

mesmo é o nome de um procurado maníaco que ataca as pessoas nos elevadores, 

por isso a existência de um aviso como o de (b). Apenas fazendo a associação entre 

o aviso dos elevadores e o texto da comunidade é que “o jogo de palavras”, tal como 

solicitado na questão da prova, torna-se possível. 

Vale ressaltar que “o jogo de palavras”, mais tecnicamente, a homonímia 

presente nesta questão é fruto do humor explorado pelos idealizadores da 

comunidade. É pouco provável que alguém se chame Mesmo. Esse gatilho do 

humor, já por nós discutido na análise da segunda questão, referente à prova de 

vestibular da UFMA (1999), é também um recurso que relaciona a significação com 

a reflexão sobre a língua. 

No entanto, parece óbvio dizer que todo o conhecimento de que lançamos 

mão aqui na análise da alternativa a pode ou não fazer parte do caminho reflexivo 

usado pelo vestibulando. O que defendemos, em síntese, é que, seja de maneira 

explícita, seja de maneira implícita, intuitiva, esses processos reflexivos compõem 

uma análise sobre os fenômenos da língua, tal como a proposta de Análise 

Linguística idealizada por Geraldi (1984). 

Passemos, agora, a alternativa b. Tendo encontrado o escopo da 

ambiguidade na alternativa a, deverá o candidato, na resposta da alternativa b, 

encontrar uma maneira de reescrever “[...] o aviso de forma que [a ambiguidade] [...] 

não seja mais possível”. Uma possibilidade é o uso de um sinônimo que permita, na 

situação presente em (b), substituir o sentido de elevador sem grande alteração 

semântica. Vejamos: “Antes de entrar no elevador, verifique se o ascensor encontra-

se parado neste andar”. Na subseção 2.1.1., alertamos para o fato de que não existe 

sinonímia perfeita. Logo, muito provavelmente, o par sinonímico por nós 

apresentado, elevador x ascensor, sendo o segundo pouco comum, pode não fazer 
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parte do vocabulário dos candidatos e, portanto, não seja essa a escolha menos 

marcada. Assim sendo, apresentamos uma segunda possibilidade: “Antes de entrar 

no elevador, verifique se este equipamento/tal máquina encontra-se parado/a neste 

andar”. O par elevador x este equipamento, ou elevador x tal máquina, devido à 

relação de sentido caminhar de um termo mais específico (hipônimo) para um mais 

geral (hiperônimo)9 pode ser a forma mais eficaz de cancelar a ambiguidade relativa 

ao uso do termo elevador. De maneira mais simples, o candidato poderia usar o 

pronome ele, evitando desta forma a ambiguidade caracterizada pela nominalização 

da palavra mesmo. Em “Antes de entrar no elevador, verifique se ele encontra-se 

parado neste andar”, a anáfora permitida pelo uso do pronome ele resolve 

plenamente os interesses estabelecidos na questão.  

É justamente isso o que deve fazer o candidato, ou seja, lançar mão de 

alternativas que o permitam cancelar a ambiguidade da questão. Percebe-se, 

portanto, que a reflexão que norteia a resolução deste quesito da prova de vestibular 

da prova da UNICAMP (2011) prescinde conhecimentos metalinguísticos e explora, 

de maneira bastante complexa, inclusive, conhecimentos epilinguísticos. Se o 

candidato não souber analisar o todo da questão de maneira reflexiva, utilizando o 

conhecimento linguístico que possui, dificilmente conseguirá resolvê-la 

satisfatoriamente. 

 

 

                                                             
9
 De acordo com Pietroforte e Lopes (2008, p. 129), a hiperonímia e a hiponímia são relações de 

significado hierárquicas que permitem categorização entre significados ou menos abrangentes, ou 
mais abrangentes. “Nesse tipo de disposição hierárquica, há uma relação entre significados 
englobantes e englobados de acordo com o domínio semântico de cada termo da classificação” [,por 
exemplo,] “o significado de animal é englobante dos significados de réptil, aves e mamíferos, cujos 
significados são englobados por ele [...]. O termo englobante trata-se do hiperônimo dos demais. Os 
termos englobados são seus hipônimos. 
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3.4. Análise da quarta questão 

 

 

 

Fonte: http://www.comvest.unicamp.br/vest2011/F2/provas/portmat.pdf. (Acesso feito em: 11-05-

2012) 

 

Nesta última seção do capítulo terceiro, analisaremos a quarta questão. 

Igualmente à terceira questão, essa também diz respeito à prova de vestibular da 

UNICAMP, realizada em 2011. 

Esta questão também se utiliza de um dos gêneros do humor – a tira – como 

texto base para o que se pretende solicitar na prova.  

Vale ainda frisar que os mesmos postulados teóricos sobre os quais nos 

baseamos no que concerne ao humor, ou seja, Raskin (1985), Travaglia (1990, 

1995) e Possenti (2001), já mencionados na seção 3.2, são a base teórica para 

análise da quarta questão.  

De modo mais específico, como pudemos observar, foi usada na elaboração 

desta questão uma tira ou tirinha. De acordo com Francelino (2012),  

 

A tirinha, ou tira, recebe esse nome já pelo seu aspecto/formato. Uma das 

principais características é o tratamento do tema pelo viés do humor; 

contudo, podem-se destacar, ainda: a presença de um texto curto (tamanho 

determinado pela forma retangular); a utilização de um ou mais quadrinhos 

http://www.comvest.unicamp.br/vest2011/F2/provas/portmat.pdf


74 

 

na elaboração do texto; a presença de personagens fixos ou não e o uso de 

narrativa com desfecho inesperado no final (FRANCELINO, 2012, p. 129). 

 

Reiteramos que o que pode ser aplicado às piadas (ou chistes), 

especificamente no que tange à exploração da significação referente ao jogo com os 

múltiplos sentidos (i.e. ambiguidade), também fomentam a construção de uma tira e, 

portanto, estão presentes na construção da tira de Laerte, texto base para a questão 

ora em análise. 

Na alternativa a, foi solicitado do candidato observar qual é o “deslizamento 

de sentido” utilizado por Laerte na produção da tira. Tomando por referência uma 

metalinguagem mais técnica, deve o vestibulando procurar qual é o escopo da 

ambiguidade presente na tira que é responsável pelo humor que a caracteriza. 

Na tira, são construídos dois campos semânticos diferentes: no primeiro, as 

expressões “afinador de piano” e “finura”, estando sob a perspectiva da 

personagem, cuja função é tornar o som do piano mais harmônico, conferindo às 

notas desse instrumento ajustes para que elas fiquem com o tom adequado, 

compõem o campo semântico que chamaremos aqui de musical. No segundo, as 

expressões afinador de piano, finura e grosso, estando sob a perspectiva da 

personagem que solicita um serviço de outrem, apontando para mudanças relativas 

à espessura de um piano, compõem o campo semântico que chamaremos aqui de 

dimensional.  

No entanto, apesar de haver um sentido basal, que poria os sentidos de 

afinar na tira como sinônimos de ajustar, fica claro que, propositadamente, o autor 

deste gênero joga com os sentidos destas palavras. Parece também óbvio que há 

dois sentidos diferentes emergindo desses campos anteriormente descritos.  

Convencionaremos a palavra afinar como sendo o cerne do jogo com a 

ambiguidade nesta tira. Parece-nos que os sentidos assumidos pelas expressões 

caracterizadoras dos dois campos semânticos podem ser recuperados por este 

mesmo verbo. O jogo permitido pelas extensões de sentido com o uso de afinar é o 

que permite o humor pretendido na tira. 

Há, então, um primeiro sentido de afinar, explorado no campo musical e um 

segundo explorado no campo dimensional. No entanto, retomando o teste da 
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precisificação já discutido na subseção 2.1.2., estamos diante de um caso de 

homonímia ou de polissemia?  

Parece-nos possível dizer que em ambos os campos semânticos, há um 

interesse comum, como se fosse permitido extrair de afinar1 e de afinar2 um sentido 

comum, justamente: tornar algo melhor, mais harmonioso, aprimorar algo para que 

atenda a determinadas expectativas e/ou necessidades. 

Assim como fizemos com a palavra livre, cujo sentido foi explorado de 

acordo com os completos a que esta palavra se associava no contexto da charge 

(cf. seção 3.2. desta dissertação), também afinar, na composição de expressões 

diferentes parece apontar para sentidos nada próximos: como poderíamos dizer que 

afinar um piano, no campo musical, é a mesma coisa que afinar um piano, no 

campo dimensional? Antes de levarmos o leitor a achar que se trata de um caso de 

homonímia, cuja incompatibilidade de precisificação é a palavra de ordem, 

assumimos que o tipo de ambiguidade explorada nesta questão, trata-se, ao 

contrário do que se possa supor, de uma polissemia. 

O que se almeja com o afinar é, sob perspectivas distintas, visto que são 

personagens diferentes, tornar o piano mais harmonioso. Em afinar1, relativo ao 

campo musical, o interesse é o de harmonizar o som do instrumento. Em afinar2, 

relativo ao campo dimensional, também se busca a harmonização do instrumento, 

porém diante de sua dimensão no ambiente em que ocupa. Logo, a precisificação 

seria a mesma, justificando a nossa interpretação de que a relação lexical explorada 

é a polissemia. 

Um dos mecanismos básicos usados nos textos humorísticos, o qual 

Travaglia (1995) convencionou chamar de bissociação, entra em cena na tira de 

Laerte e é justamente por causa disso que os dois campos semânticos foram 

construídos pelo produtor do gênero.  

Tal procedimento consiste, como dissemos na seção 3.2., da utilização de 

recursos diversos, visando ativar dois mundos textuais. A ideia de construção de um 

campo musical e de um campo dimensional, ou dois mundos textuais, ou dois 

frames mentais diferentes é o que permite o humor da tira de Laerte. E é justamente 

isso o que o vestibulando precisará dizer, sendo-lhe licenciado, obviamente, o uso 

de termos técnicos. Cabe a ele refletir a respeito do funcionamento do léxico e do 
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jogo de sentido permitido pela ambiguidade na construção de duas interpretações 

possíveis: uma ligada à percepção de um personagem (exatamente o “afinador de 

piano”) e outra percepção ligada à interpretação da outra personagem (exatamente 

o que convencionamos chamar de contratante). 

A respeito da alternativa b, depois de todo o caminho de análise proposta à 

alternativa a, entendemos que será mais fácil ao candidato demonstrar, “quadro a 

quadro” e relacionando com as imagens, o que dissemos sobre o que gera o 

“deslizamento de sentido”. Não faremos a descrição solicitada pela alternativa b, 

porque entendemos que isso já feito, mesmo que de maneira implícita, na análise 

imediatamente anterior, concernente a primeira alternativa da questão. 

Fechamos o capítulo terceiro desta dissertação, entendendo ter sido 

possível demonstrar que nos vestibulares de instituições diferentes, localizadas em 

regiões brasileiras diferentes e já há vários anos, vem sendo explorada a 

significação, de maneira a solicitar do candidato a reflexão diante dos fenômenos da 

língua. Escolhemos aqui quatro questões que permitissem dar ao leitor uma 

dimensão de como as relações lexicais são exploradas pelos exames vestibulares. A 

seguir, no quarto capítulo, temos também a mesma intenção. No entanto, 

voltaremos nossas atenções para a forma como o sentido das construções 

gramaticais relaciona-se a almejada reflexão da língua portuguesa, conforme consta 

na AL, via exploração da significação no uso. 
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4. Sobre as Construções Gramaticais nas provas de vestibular 

 

 

A análise que faremos neste capítulo visa tratar sobre as formas de trabalho 

com o(s) sentido(s) das construções gramaticais exploradas pelos elaboradores de 

exames vestibulares.  

Mais uma vez, como vimos fazendo, preocupa-nos a interpretação que deve 

ser feita pelo candidato diante das questões selecionadas. Parafraseando o que 

dissemos na seção 2.2. desta dissertação, podemos afirmar que o conteúdo 

explorado nas questões presentes neste capítulo exige que o vestibulando relacione 

o conhecimento sintático com o semântico e, apenas dessa forma, lançando mão de 

um olhar reflexivo, é que o candidato conseguirá interpretar e resolver a contento o 

solicitado nos enunciados das questões. 

Apresentaremos, então, mais quatro questões, distribuídas da seguinte 

forma: a quinta questão, na qual trataremos das relações de causa e consequência, 

em um contínuo, a partir da ideia central do texto e também, de uma pressuposição 

acionada pela palavra ainda. Depois, a sexta questão em que serão explorados os 

efeitos de sentidos referentes ao uso de expressões verbais. Em seguida, a sétima 

questão, sobre a qual observaremos como foi explorada a relação de causa-

consequência. Por fim, a oitava questão, na qual discutiremos o efeito de sentido 

decorrente do uso do verbo dever e, além disso, as relações de sentido de 

causalidade e de proporcionalidade e o papel argumentativo da palavra mas. 
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4.1. Análise da quinta questão 

 

 

 

 

Fonte: http://www.vestibular.ufg.br/estatisticas/2001/1%20etapa/dia1/portugues11.pdf. (Acesso feito 

em: 30/11/2012).  

 

Em nossa quinta questão, referente à prova de vestibular realizada pela 

Universidade Federal de Goiás (UFG) em 2001, analisaremos os itens 1 e 3, pelo 
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fato de terem sido explorados neles aspectos da significação com foco nas 

construções gramaticais, tema deste capítulo10.  

Como vemos, as perguntas presentes na questão 1 da prova da UFG (2001) 

estão todas relacionadas a um gênero textual, ou seja, a um anúncio publicitário. 

No processo de elaboração de um anúncio publicitário, é função dos 

profissionais da área tentar convencer e/ou persuadir o interlocutor. A estrutura do 

texto persuasivo tem como característica básica convencer de imediato o receptor 

por meio de seu primeiro argumento e da conclusão dele decorrente para poder, 

com maior facilidade, desenvolver sua estratégia persuasiva. A “linguagem” 

publicitária pretende levar o leitor à persuasão e, para atingir seu objetivo, faz uso de 

mecanismos linguísticos, dentre eles os referentes ao nível semântico, visando 

orientar o consumidor para uma determinada conclusão, ou seja, a compra do 

produto. 

No nosso caso aqui, a preocupação do “consumidor”, melhor dizendo, do 

vestibulando, será correlacionar todos esses conhecimentos acima referidos, os 

quais devem fazer parte de sua formação no Ensino Médio11, com os itens da 

questão 1 e, assim, resolvê-los adequadamente. 

No item 1, por exemplo, pergunta-se ao candidato se as ideias presentes 

nas expressões “liberdade de ação e aprendizagem infantil, [...] estabelecem relação 

de causa e consequência”, precisando ser considerada, para tanto, a situação 

comunicativa permitida pelo anúncio publicitário. 

Numa abordagem tradicional, ao invés de se solicitar que se observe a 

noção sintático-semântica da relação estabelecida, tal como a relação causa-

consequência, haveria uma preocupação mais formal (e menos funcional), com peso 

na metalinguagem, evidenciando-se os tipos de conjunções subordinadas 

                                                             
10

 Vale dizer, no entanto, que também nos itens 2 e 4 é feito um trabalho com a significação. Ao se 
solicitar que o candidato observe o sentido relacionado à referenciação pelo uso do pronome outro, 
não se está focalizando a metalinguagem, algo que vimos tentando desconstruir, mas sim a 
epilinguagem, justamente o que caracteriza um trabalho reflexivo da AL. Porém, a significação no que 
diz respeito aos fenômenos anafóricos não é tema desta pesquisa. Já quanto ao item 4, em que foi 
explorada a ambiguidade da palavra manchas, ainda que não tenhamos feito uma exaustiva análise 
deste fenômeno no capítulo terceiro, entendemos que lá o leitor poderá encontrar subsídios que dão 
conta do solicitado neste item. Apenas para ressalvar alguma dúvida, o uso do termo “denotativo” e 
“conotativo”, apesar de consagrados por uma tradição não linguística, vão ao encontro da abordagem 
reflexiva por nós defendida nesta pesquisa, visto que o que é solicitado do candidato é relacionar os 
dois sentidos da palavra mancha dentro do gênero textual presente na questão. 
11

 cf. seção 1.3. Preparando o terreno para a Análise Linguística. 



80 

 

adverbiais, neste caso, causais e consecutivas. No entanto, a mudança de 

paradigma não se dá apenas na nomenclatura. Uma abordagem reflexiva não é um 

avanço apenas porque não mais se deve chamar conjunção por tal nome e se 

substituir o termo por conectivo ou operador argumentativo. O avanço é justamente 

nas práticas resultantes. 

Na Moderna Gramática Portuguesa, Bechara (2009) apresenta as orações 

subordinadas adverbiais causais como aquelas que “[...] iniciam [uma] oração que 

exprime a causa, o motivo, a razão do pensamento da oração principal” (p. 326). 

Após tal definição, o gramático lista algumas conjunções causais e apresenta alguns 

exemplos a partir de frases retiradas de obras literárias. Do mesmo modo, apresenta 

as orações subordinadas consecutivas como sendo aquelas que “[...] iniciam [uma] 

oração que exprime o efeito ou consequência do fato expresso na oração principal” 

(BECHARA, 2009, p. 327). 

Neves (2000), por sua vez, não apenas apresenta noções formais, 

vinculadas a uma tradição gramatical, no sentido clássico, tal como faz Bechara 

(2009). Indo além, a autora discute as subordinadas causais e as consecutivas 

sobre a perspectiva das relações de sentido que podem ser expressas no uso. 

Valhamo-nos das seguintes citações: 

 

Num sentido estrito, a relação causal diz respeito à conexão causa-

consequência, ou causa-efeito, entre dois eventos. Essas relações se dão 

entre predicações (estados de coisas) [...]. Assim estritamente entendida, 

a relação causal implica subsequência temporal do efeito em relação à 

causa (NEVES, 2000, p. 804) [grifos da autora]. 

 

E 

 

Desse modo, as orações consecutivas exprimem o efeito ou o resultado 

ligado a: a) um evento expresso na oração principal (geralmente 

intensificado) [...] b) um elemento que está na oração principal (o 

antecedente da consecutiva) e que vem caracteristicamente intensificado 

(NEVES, 2000, p. 915) [grifos da autora]. 
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Não só pelo fato de os exemplos na Gramática de usos do português 

tomarem situações reais de comunicação, diferentemente das propostas que não 

privilegiam o uso e que tomam como exemplos textos literários, mas também por 

isso é que se torna perceptível a diferença prática (e não apenas de nomenclatura), 

visto que a análise versa sobre as relações de sentido. Não mais se parte da forma, 

que seria decorar a lista de conjunções causais e consecutivas, mas se parte da 

reflexão sobre a função da forma na língua(gem). 

E é da mesma forma que o vestibulando deve proceder. Haja vista o anúncio 

publicitário ser o gênero tomado pela questão 1, conhecimentos prévios tais como 

os levantados por nós até aqui devem entrar em cena. No texto do anúncio, por 

exemplo, é dito: “Quando a gente deixa as crianças/ experimentarem, se sujarem,/ 

elas aprendem mais/ e se desenvolvem melhor./”, e nesta passagem não 

encontramos nenhuma conjunção causal, ou consecutiva. Porém, como já sugere o 

enunciado presente no item 1, ideias centrais devem ser deduzidas para que se 

chegue ao entendimento de que há (ou não) uma relação de causa-consequência 

em jogo. As ideias centrais são, primeiramente, “liberdade de ação”, que pode ser 

deduzida a partir do início do anúncio, cuja referência aponta, justamente, para a 

liberdade que as crianças precisam ter, experimentando e se sujando. Em segundo 

lugar, temos “aprendizagem infantil” como ideia central, a qual pode ser deduzida a 

partir da ideia de que o efeito/consequência gerado/a pela liberdade dada às 

crianças é a aprendizagem e o desenvolvimento que elas terão. Logo, A causa B e B 

é consequência de A. 

Podemos ver como o solicitado na questão é complexo e, principalmente, 

que ele exige muita reflexão por parte do candidato. Desse modo ele marcará o item 

1 como correto. 

Para concluir, quando no anúncio se diz: “É por isso que estamos lançando/ 

o novo Omo Multi Ação”, em sequência à relação de causa-consequência, é prova 

de que a persuasão está presente, a fim de impulsionar as vendas do produto 

anunciado. Em outras palavras, caso os pais não queiram impedir o 

desenvolvimento e a aprendizagem de seus filhos, eles precisam comprar o “novo 

Omo Multi Ação”, visto que ele é um aliado à necessária “liberdade de ação” das 
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crianças, cuja causa tem como consequência a “aprendizagem infantil”. Tudo isso 

deve ser considerado pelo vestibulando em seu caminho de análise reflexiva. 

Passemos agora ao item 3. Nele, é solicitado que o candidato observe se “a 

palavra ainda, em ‘Omo Multi Ação está ainda mais eficiente’, indica que, só a partir 

de agora, o produto foi aprovado pelo consumidor”. O fenômeno semântico que 

baseia esse item é o da pressuposição.  

De acordo com Moura (2006), ao nos depararmos com uma sentença 

devemos perceber que ela pode veicular dois níveis de informações de estatutos 

diferentes.  

 

Num primeiro nível, temos informações num plano literal, ou seja, contidas 

no próprio sentido das palavras [...] num segundo nível, somos levados a 

considerar, pela simples enunciação de cada [...] sentença, outras 

informações que não são afirmadas literalmente, mas inferidas a partir [de 

tais] [...] sentenças (MOURA, 2006, p. 12-13). 

 

Essas informações de estatuto diferente a que Moura (2006) faz referência é 

o que Ducrot (1987) denominou de conteúdo posto e conteúdo pressuposto (cf. 

MOURA, 2006, p. 13). 

O conteúdo posto (ou informação posta) de uma sentença é aquele que se 

apresenta no plano literal. Já o conteúdo pressuposto (ou informação pressuposta) 

não está explicitamente afirmado no plano literal, mas sim precisa ser inferido a 

partir de uma dada sentença enunciada. 

Ao interpretarmos, por exemplo: “Pedro parou de fumar”, devemos 

considerar que estão sendo veiculadas duas informações diferentes, a saber: a) 

Pedro não fuma mais, visto que ele “parou de fumar” e b) Já que “Pedro parou de 

fumar”, logo, em algum momento anterior ao do contexto em que tal sentença foi 

enunciada, Pedro fumava, caso contrário não faria sentido a enunciação de algo 

sobre Pedro que é irrelevante12. “Pedro parou de fumar” é o posto e a informação 

implícita acionada a partir da expressão linguística “parou de” é o pressuposto. 

                                                             
12

 Não nos propomos aqui a discutir as intenções e implicaturas que podem estar relacionadas à 
sentença “Pedro parou de fumar”. 
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No item 3 da questão 1, nota-se a presença de duas informações que 

podem ser interpretadas a partir de “Omo Multi Ação está ainda mais eficiente”. O 

aspecto a ser destacado é o papel dos “operadores que têm por função introduzir no 

enunciado conteúdos pressupostos” (cf. KOCH, 2001, p. 38), tais como a palavra 

ainda.  

Quando o locutor enuncia “Omo Multi Ação está ainda mais eficiente” 

identificamos como informação posta, ou seja, como informação nova para os 

consumidores que o Omo Multi Ação está mais eficiente que antes. Porém, no nível 

do pressuposto está a informação tida como já sabida que é a de que tal produto é 

eficiente. Essa possibilidade de interpretação do pressuposto como uma informação 

que já faz parte do conhecimento (de mundo, talvez) dos falantes é explorada pelos 

anunciantes como estratégia de marketing: O Omo Multi Ação, cuja qualidade você 

já conhece, mudou, porém para melhor, visto que “está ainda mais eficiente”.  

Portanto, fazendo esse caminho reflexivo de análise, o candidato perceberá 

que a palavra ainda não “[...] indica que, só a partir de agora, o produto foi aprovado 

pelo consumidor”, tal como sugerido no item 3, o qual deve, pois, ser considerado 

errado pelo vestibulando. 
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4.2. Análise da sexta questão 

 

 

 

 

Fonte: http://www.vestibular.ufg.br/estatisticas/2001/1%20etapa/dia1/portugues11.pdf. (Acesso feito 

em: 30/11/2012).  

 

A sexta questão selecionada compôs a prova de vestibular da Universidade 

Federal de Goiás (UFG), realizada em 2001. Nesta questão, é solicitado do 
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candidato considerar “[...] a importância da escolha das expressões verbais para a 

construção do sentido do texto”.  

É necessário que o candidato perceba o uso do gênero textual diário nesta 

questão. Grosso modo, o diário é um gênero textual produzido e lido pelo próprio 

autor. É utilizado comumente com o fim de serem anotadas informações (também 

confidências) cotidianas e marcantes na vida do produtor do texto. Apesar de ter 

uma estrutura bastante livre, o diário geralmente é datado e escrito em primeira 

pessoa. 

Com base no enunciado da questão, primeiramente, o vestibulando deverá 

considerar qual é o gênero textual relativo ao texto utilizado na quarta questão da 

prova. 

Já no início do texto há a seguinte informação: “O Diário de P.C.S.”. A 

conclusão a que deve chegar o candidato é a de que o gênero textual presente no 

diário trata de um relato pessoal. Nele, encontrará um discurso das experiências 

pessoais do autor, geralmente em 1ª pessoa. Os verbos deverão se encontrar ou no 

presente, ou no pretérito, e o nível da linguagem é mais marcadamente informal. 

Em segundo lugar, o que chama a atenção nesta questão é o fato de ser 

feita uma cobrança não quanto à nomenclatura dos tempos verbais, nem tão pouco 

quanto à conjugação, algo ainda muito presente nas práticas de aula de Língua 

Portuguesa. Nelas, como discutimos no primeiro capítulo, ao invés de os 

professores se valerem de atividades formais como um dos passos da aula de 

português, isto é, como um dos passos necessários à aprendizagem, veem tal 

abordagem metalinguística como condição suficiente e única para o 

desenvolvimento do aluno, deixando a reflexão sobre os fatos da língua, como por 

exemplo, os efeitos de sentido gerados pelo uso de determinados verbos em um 

gênero textual, fora da pauta das aulas. 

No entanto, temos observado que os vestibulares exploram a epilinguagem. 

Na prova da UFG (2001), precisamente na questão 4, vemos ser exploradas as 

nuances de sentido caracterizadoras das categorias verbais no português.  

No primeiro item, temos: seria correto afirmar que “em suas duas primeiras 

orações, as formas verbais ‘tinha estado’ e ‘estava’ indicam fatos situados no 

mesmo momento, pois ambas pertencem a tempos verbais do passado”. 
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Voltando-se para o texto, que é o contexto basal para a reflexão sobre a 

significação de tal construção gramatical, o candidato deve considerar o dito por 

P.C.S. em seu diário. Ela diz: “Nunca tinha estado num restaurante chinês./ Estava 

com muito apetite!”. Assim sendo, as considerações do vestibulando deverão girar 

em torno da situação comunicativa materializada pelo excerto retirado do relato 

pessoal presente na questão. 

De acordo com Bechara (2009), baseando-se na categorização proposta por 

Roman Jakobson, o tempo verbal é uma categoria que “assinala a relação temporal 

do acontecimento comunicado com o momento do ato de fala; o presente encerra 

este momento, o passado é anterior, e o futuro ocorrerá depois deste momento” 

(BECHARA, 2009, p. 212). 

No item 1 da questão ora analisada, o candidato precisa contrapor as formas 

verbais tinha estado X estava. No português, como sabemos, há três tipos de 

pretérito, delimitados de acordo com as noções que denotam: “o perfeito focaliza os 

limites temporais da situação descrita” (PERINI, 2010, p. 227), já o imperfeito “[...] 

indica um evento ou estado habitual, ou uma qualidade considerada como válida 

para um período extenso no passado” (PERINI, 2010, p. 228). Outra forma de 

distinção entre esses dois tipos de pretérito, segundo o autor, dizem respeito ao fato 

de “o imperfeito frequentemente [veicular] a noção de um processo inacabado, em 

oposição ao perfeito, que expressa um evento acabado” (PERINI, 2010, p. 230). Já 

o mais-que-perfeito “[...] se refere a um evento situado no passado e anterior a outro 

evento igualmente no passado” (PERINI, 2010, p. 232). 

Há, ainda, as formas compostas dos pretéritos. E aqui um destaque é feito 

por Perini (2010). Para o autor, o mais-que-perfeito composto, resultado da 

construção entre o verbo ter no imperfeito + particípio, substitui a forma simples (tal 

como lera, cantara) em desuso no português (cf. p. 232). 

A despeito desse conhecimento gramatical, também muito importante, o 

candidato pode resolver este primeiro item sem que, no entanto, ele domine todo 

esse tipo de conhecimento. Ao observar, de maneira reflexiva, o enunciado por 

P.C.S., perceberá que as noções de sentido denotadas por tinha estado e estava, 

mesmo no passado, não “[...] indicam fatos situados no mesmo momento”, pois os 

dois tempos referem-se a momentos diferentes. Primeiro a autora do relato se dá 
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conta de que “nunca tinha estado” em um restaurante daquele tipo, e essa 

percepção se dá justamente no momento em que ela está no restaurante chinês. 

Logo, a não ida ao referido lugar, representada por “nunca tinha estado”, ocorre em 

momento anterior ao dia em que ela se faz presente no restaurante. Já a expressão 

“estava com muito apetite” representa uma sensação que tem um aspecto de 

duração, mas que ocorre simultaneamente à ida de P.C.S. ao restaurante. Desse 

modo, pensando numa linha cronológica, o candidato deve interpretar a expressão 

tinha estado como anterior a expressão estava (em “estava com muito apetite”). Isso 

caracteriza o enunciado posto neste item como incorreto. 

O item 2, por sua vez, deve ser considerado correto. Como vimos, há, entre 

o pretérito perfeito e o imperfeito, diferenças quanto ao foco temporal. Uma ação 

denotada por um verbo no pretérito imperfeito pode denotar uma ação mais extensa 

no passado, tal como o fato de que P.C.S. “estava com muito apetite”, ou seja, ela já 

podia estar nesta condição por um longo período no passado (e, tomando por 

referência o relato como um todo, sabemos que isso é realmente verdade). Quanto 

ao enunciado em “Hoje percebi quanto tempo eu deixei de viver [...]”, o foco 

temporal tem início, meio e fim, digamos assim, no tempo passado, não sendo 

possível precisar se a duração deste é maior ou menor que o sentido referente ao 

verbo estava. 

Em sequência, no item 3, é solicitado que o candidato observe se no 

enunciado “‘É como se eu estivesse congelada’, é possível substituir a forma do 

verbo ser de ‘é’ para ‘era’ sem que a ideia básica do período seja modificada”. A 

priori, o candidato deverá extrair, digamos assim, a “ideia básica do período”. A 

nosso ver, a ideia central é a de que P.C.S., mesmo com dificuldades, vence uma 

difícil barreira necessária ao tratamento de seu transtorno alimentar. Estar naquele 

restaurante, vivendo “todo o ritual que envolve uma refeição”, faz com que P.C.S. 

fique feliz e se sinta “como se [...] estivesse congelada”. Logo, se a produtora do 

relato mudasse a conjugação do verbo ser, de “é” para “era”, não afetaria a ideia 

básica da passagem. A perplexidade dela diante da situação já referida se manteria. 

Assim sendo, o item 3 está correto. 

Por fim, no item 4, pergunta-se se “o uso do subjuntivo no final do texto 

deve-se ao caráter de certeza, de verdade do processo expresso pelo verbo”.  
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Entendemos ser senso comum que o subjuntivo é um modo verbal que, 

diferentemente do indicativo e do imperativo, denota, justamente, algo que é incerto. 

Em Cegalla (2008), encontramos que o subjuntivo é o modo verbal que “enuncia um 

fato possível, duvidoso, hipotético” (p. 195). No entanto, por mais que o candidato 

não domine esse conhecimento formal, ao observar o enunciado por P.C.S., a qual 

diz: “É como se eu estivesse congelada”, fica óbvio que a afirmação não revela 

certeza. Não é possível que alguém congele apenas pela emoção. Assim sendo, o 

item está errado. 

É importante reiterar, em síntese, que as ações reflexivas quanto à 

significação das construções verbais nesta sexta questão não podem ser 

desassociadas do contexto estabelecido pelo gênero textual usado como referência 

pelos elaboradores do vestibular da UFG (2001). Esta correlação, entre o que 

denota a construção e seu uso é o que deve embasar o caminho, necessariamente 

reflexivo, a ser empreendido pelo vestibulando. 
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4.3. Análise da sétima questão 

 

 

  

 

Fonte: http://www.copese.uft.edu.br/index.php?option=com_docman&task=doc_details&gid=360& 

Itemid=42. (Acesso feito em: 15/12/2012). 
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Analisaremos, nesta seção, os itens 26 e 31 da questão presente no 

vestibular da Universidade Federal do Tocantins, realizado em 2005. A respeito dos 

demais itens, ressalvamos que exigências relacionadas com a interpretação13 de 

texto, ou com fenômenos tais como a variação linguística e a dêixis, por mais que 

sejam atividades previstas pela AL e que também tenham sido explorados de forma 

reflexiva nesta questão, não serão por nós analisadas por não serem tema desta 

dissertação14. 

No item 26, é perguntado ao candidato se “a oração ‘Nunca vai encontrar’ 

(linha 2) pode ser antecedida pela locução conjuntiva ‘já que’, porque estabelece 

uma relação de consequência com o período anterior”. Quando tratamos da relação 

de causa-consequência na análise da quinta questão selecionada neste capítulo, 

dissemos que é preciso observar se o sentido da primeira oração denota um motivo 

que terá como resultado, efeito, ou consequência algo denotado pela segunda 

oração. Para estabelecer tal julgamento, ou seja, o de conferir, digamos assim, se 

há realmente uma relação de sentido do tipo causa-consequência no item 26, o 

candidato deverá, novamente, relacionar o solicitado na questão com o contexto 

referente ao texto explorado. No texto, temos: “Antes mesmo de ingressar em uma 

faculdade, o jovem sonha com o emprego ideal. Nunca vai encontrar.”. O fato de os 

jovens quererem “o emprego ideal” não é motivo (causa) para que este nunca seja 

encontrado. De acordo com o próprio texto, o idealismo precisa ser deixado de lado, 

posto que o mercado de trabalho não “está aí para brincadeira”. Trata-se de “um 

mundo globalizado, onde a concorrência é brutal”. Assim sendo, A não causa B e, 

por extensão, B não pode ser consequência de A. 

Se o vestibulando fizer o acréscimo da expressão já que, conforme solicitado 

pela questão, como em: “Antes mesmo de ingressar em uma faculdade, o jovem 

sonha com o emprego ideal, já que nunca vai encontrar”, intuitivamente, sentirá um 

                                                             
13

 A interpretação em sentido estrito não foi tema desta pesquisa. Exercícios como, por exemplo, 
“qual é, segundo o autor, a ideia central do texto” não fez parte de nossas análises. Por outro lado, 
num sentido lato, a interpretação dos sentidos denotados pela exploração da significação do material 
linguístico nas provas de vestibular é sim, como já dissemos, foco desta pesquisa. 
 
14

 Sobre o item 30, que trata da substituição de uma expressão por outra em um mesmo contexto, 
visando que sejam estabelecidas considerações sobre mudanças de sentido, ou não, entendemos 
que, apesar de não termos apresentado uma exaustiva análise acerca da relação de sinonímia, a 
análise da primeira questão selecionada nesta dissertação auxiliará o leitor nas interpretações 
relativas à substituição de um sentido por outro, característica marcante da sinonímia. 
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estranhamento, pois, como dissemos, a relação não é de causa-consequência. No 

entanto, caso a inserção fosse a de um conectivo cuja relação de sentido estabelece 

uma oposição de ideias, tal como um porém ou um ainda que, entendemos que o 

sentido original do texto não seria alterado, pois, ao que parece, é justamente esta a 

ideia central presente no início do texto. Logo, o julgamento a ser feito pelo 

candidato a este item é de que ele é falso. 

No entanto, essa interpretação de que as ideias são contrárias parece bem 

viável quando interpretamos o verbo sonhar no sentido de buscar, almejar, projetar 

etc. Diferentemente, se diante de “[...] o jovem sonha com o emprego ideal. Nunca 

vai encontrar”, interpretarmos sonha como algo que não pode ser concretizado, 

podemos estabelecer aí uma relação causa-consequência: “nunca vai encontrar” é o 

motivo para que o jovem apenas sonhe com o emprego ideal, que é algo 

inalcançável. Assim sendo, o uso do já que torna-se permitido entre a primeira e a 

segunda oração. 

Da mesma forma, no item 31 da questão em análise, espera-se que o 

vestibulando julgue, considerando a posição da autora do texto, se “[...] as 

mudanças ocorridas no campo da formação e da atuação profissionais são 

consequência do processo de globalização”. Novamente aqui as atenções devem 

estar voltadas para as relações de sentidos expressas pelas expressões (ou no que 

tange as ideias presentes no texto). E também neste item da prova deve-se observar 

se há uma relação de causa-consequência. 

A pergunta que o candidato precisa se fazer numa análise deste item é se 

são realmente “as mudanças ocorridas no campo da formação e da atuação 

profissionais” que causam, segundo a autora, “o processo de globalização”. Como a 

ideia central do que é sugerido pela autora versa, justamente, sobre as pressões 

geradas pelo processo de globalização no que tange à formação dos profissionais, 

gerando, por conseguinte, “ocupações diferentes das tradicionais”, há uma relação 

de sentido do tipo causa-consequência implícita neste item. Apesar de o escopo não 

ter, precisamente, um marca linguística específica, o candidato deve instituir sobre 

tal relação de sentido para que julgue o item 31 como verdadeiro. 
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4.4. Análise da oitava questão 

 

 

 

 

Fonte: http://antiga.coperve.ufsc.br/provas_ant/2010-1-amarela.pdf. (Acesso em: 07-08-2012). 

 

Sobre a questão 02 da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), 

relativa à prova realizada em 2010, importa-nos considerar os itens 01, 02, 04 e 32, 

http://antiga.coperve.ufsc.br/provas_ant/2010-1-amarela.pdf
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posto que eles explanam o conhecimento semântico a partir do momento em que 

exigem do candidato pensar no significado das palavras/expressões, ou enunciados 

do texto. Vale ressaltar que na mesma questão é explorado o conhecimento 

gramatical, no que diz respeito somente ao processo de formação de palavras e ao 

uso de regra de concordância verbal, como ocorre nos itens 08 e 16 

respectivamente. Entendemos que esse tipo de exercício faz parte da análise 

reflexiva com a língua, compondo, conforme Travaglia (2002), o nível base de tal 

análise, porque lida, implícita ou explicitamente, com a metalinguagem. Essa mescla 

de tipos de conhecimento é a tônica dos exames vestibulares, uma vez que visam a 

uma medição, ainda que global, dos conhecimentos dos candidatos. 

Como podemos perceber, no item 01 desta questão, espera-se que o 

examinando busque confirmar se há ou não uma relação íntima, ou seja, uma 

relação de aproximação de sentido “[...] sem alteração de significado [...]”, entre os 

verbos “deve”, “pode”, “tem (que)” e “precisa”, quando compuserem uma locução 

verbal auxiliando o verbo “iniciar”, podendo, portanto, um verbo ser substituído pelo 

outro. Além disso, o campo semântico deve indicar uma “[...] projeção futura de um 

fato que certamente se concretizará”. 

Para que o vestibulando consiga avaliar este item, é necessário, 

primeiramente, deter-se ao sentido denotado pela locução “deve iniciar”. De acordo 

com Houaiss e Villar (2001), no dicionário Houaiss da língua portuguesa, o verbo 

dever como auxiliar perifrástico pode, dentre as possibilidades de significado, 

denotar “[...] um futuro próximo” (p. 1025), como exemplo, sugere: “ele deve chegar 

a qualquer momento” (HOUAISS e VILLAR, 2001, p. 1025). Isso se aproxima do 

exposto por Castilho (2010) ao tratar sobre modalidade verbal, a qual, segundo o 

autor “[...] é o propósito com que enunciamos o conteúdo da sentença, tal como 

asseverar, indagar, ordenar” (p. 322). A esse respeito, Bechara (2009), diz que “os 

auxiliares modais se combinam com o infinitivo ou gerúndio do verbo principal para 

determinar com mais rigor o modo como se realiza ou se deixa de realizar a ação 

verbal” (p. 232) e elenca alguns dos modos, dentre os quais podemos destacar: a) 

necessidade, obrigação, dever, com o uso dos verbos ter de (que) e precisar; b) 

possibilidade ou capacidade, com o uso do verbo poder. 
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Isto posto, permite-nos afirmar que o item 01 não está correto, visto que os 

modos dos verbos auxiliares não indicam “[...] projeção futura de um fato que 

certamente se concretizará”. Logo, conforme o enunciado, a substituição de um 

verbo auxiliar por outro “[...] sem alteração de significado [...]” não é possível.  

Entendemos que o candidato, intuitivamente, faz esses exercícios de análise 

reflexiva, buscando inferir, a cada substituição praticada com os verbos, se o sentido 

global em contexto (tomando por base o texto indicado para a questão) se mantém 

ou se altera. Logo, o que é necessário que o candidato faça é saber interpretar o 

sentido de cada locução verbal em contexto, no caso o enunciado em que ela se 

encontra, relacionando-o diretamente com o texto 2 (Petrobras deve iniciar produção 

de etanol celulósico em 2012). 

No item 02 da questão 02, o vestibulando deve observar se o que ocorre 

“[...] entre as orações do período ‘A forte expansão da produção de etanol nos EUA 

nos últimos anos foi amplamente criticada por contribuir para a inflação dos 

alimentos (linhas 12-13)’” é “uma relação semântica de causalidade”. 

Segundo Houaiss e Villar (2001), a causalidade é uma “[...] relação entre 

dois acontecimentos ou estados de coisas, fatos ou objetos, observada quando o 

surgimento do primeiro induz, origina ou condiciona a ocorrência do segundo” (p. 

658). Também é importante mencionarmos o que expõe Castilho (2010) no que diz 

respeito à descrição “[...] semântica das adverbiais causais”: 

 

Sob uma perspectiva lógico-semântica, a construção causal pode ser 

caracterizada como a junção entre um evento-causa e um evento-

consequência ou evento-efeito. Concebida dessa forma, a relação causal 

implica uma sequência temporal entre os eventos, à qual se soma a ideia de 

que o segundo evento é previsível a partir do primeiro (ou porque tem nele a 

sua razão, ou porque há entre eles uma sucessão regular) (NEVES, 

BRAGA, HATTNHER, 2008, 946 apud CASTILHO, 2010, p. 374). 

 

O que o candidato deve perceber é que “A forte expansão da produção de 

etanol nos EUA [...]” gerou/causou “[...] a inflação dos alimentos” naquele país, o 

que, por consequência, fez surgir críticas ao sistema de produção de 

biocombustíveis americano, dado ao fato de ele ter como matéria-prima principal o 
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milho (cf. linhas 7-8 do Texto 02), o qual é fonte bastante utilizada na alimentação 

norte-americana, seja de maneira direta (alimento para o ser humano) como indireta 

(alimento, na forma de ração, para os animais que o ser humano come, tais como 

gado, aves etc.). Isso justifica o posto no texto de que a expansão da produção de 

etanol norte-americana causa a inflação de seus alimentos. Este caminho de análise 

e reflexão é, em nosso entendimento, necessário para que o participante do exame 

vestibular julgue este item como correto. Também entendemos que a interpretação, 

principalmente no que tange às inferências, devem ser feitas pelo examinando, as 

quais precisam ser relacionadas com o conhecimento de mundo que este possui. 

Essa é uma perspectiva bastante explorada nos processos seletivos atualmente, na 

qual, de acordo com a análise apresentada, correlaciona a AL e a semântica. 

Analisaremos o item 04 posteriormente, posto que, indo no mesmo esteio, é 

perguntado no item 32 se há “[...] uma relação semântica de proporcionalidade entre 

as orações do período ‘A safra de cana do Brasil deve chegar a 630 milhões de 

toneladas nesta temporada, com as quais serão produzidos 28 bilhões de litros de 

etanol’ (linhas 15-16)”. 

De acordo com Bechara (2009), a proporcionalidade é indicada na oração 

quando nesta se “[...] exprime um fato que ocorre, aumenta ou diminui na mesma 

proporção daquilo que se declara na oração principal” (p. 328). Conforme sugere 

Castilho (2010), baseando-se no trabalho de Neves, Braga e Hattnher (2008), “o 

melhor critério para analisar as subordinadas adverbiais [é considerar], por um lado, 

o grau de interdependência com a sentença nuclear a que se vinculam, e, por outro 

lado, o tipo de relação lógico-semântica que expressam [...]” (NEVES, BRAGA, 

HATTNHER, 2008, p. 937 apud CASTILHO, 2010, p. 373).  

Assim sendo, a análise a ser empreendida pelo aspirante a vaga no ensino 

superior é de confirmar, na sua interpretação ao item 32, a presença de alguma 

relação de interdependência entre as orações do período, bem como qual termo 

permite essa relação. Ele deve observar, desse modo, se o sentido denotado é de 

proporcionalidade ou não.  

Tomando por base Cegalla (2008), os termos que denotam 

proporcionalidade são: “à medida que, à proporção que, ao passo que, na medida 

em que” (p. 401). Como tais termos (canônicos) não estão presentes no texto, torna-
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se difícil precisar se a relação entre a safra brasileira de cana, a qual, de acordo com 

o texto 02, “[...] deve chegar a 630 milhões de toneladas [...]”, produzirá 

proporcionalmente “[...] 28 bilhões de litros de etanol”.  

Como fora exposto, o vestibular é um exame que tem a tendência, 

principalmente nos processos seletivos atuais, de relacionar conhecimentos de 

mundo, conhecimentos interdisciplinares etc. Como sabemos, na matemática, a 

proporcionalidade é tratada com base nas relação entre as grandezas que “estão em 

jogo”. Ao que parece, a relação entre toneladas e litros, pelo fato de serem 

grandezas diferentes (massa vs. volume), não constituem uma relação direta, algo 

que, talvez, justifique o fato de o autor do texto 02 não ter estabelecido uma relação 

de proporcionalidade (canônica) entre a produção da safra de cana e a produção de 

litros de etanol a partir da cana. Nesse caminho, o candidato deve correlacionar seu 

conhecimento prévio ao que está expresso no texto 02, e considerar, ao final, o item 

32 errado. 

Finalizando a análise da questão 02, passaremos ao detalhamento do item 

04. Neste item, busca-se saber se “a conjunção mas estabelece uma oposição entre 

produção de etanol e produção de biocombustível” no seguinte trecho do texto: “A 

produção de etanol de segunda geração ainda não atingiu a escala comercial, mas 

algumas empresas apostam no uso de material celulósico [...] para a produção de 

biocombustíveis (linhas 9-11)”. 

Ao utilizarmos a linguagem, sempre buscamos alcançar uma meta e, 

consequentemente, não produzimos enunciados de forma aleatória, pois, para que 

nossas palavras conduzam o interlocutor ao conteúdo que estamos pretendendo 

propor em nossos textos (sejam estes orais ou escritos), elas devem, 

necessariamente, explorar seu aspecto argumentativo. 

Segundo Almeida (2001), Ducrot (1987), baseado na enunciação e em 

oposição ao modelo tradicional de argumentação — em que a argumentatividade é 

dependente dos fatos — propõe um modelo de semântica que considera a 

argumentatividade como algo inscrito na própria língua: não falamos sobre o mundo, 

falamos para construir o mundo e a partir dele tentar convencer nosso interlocutor da 

nossa verdade. Então, o ato da enunciação tem suas funções argumentativas, ou 

seja, leva o interlocutor a uma determinada conclusão ou a desviar-se dela. 
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A Teoria da Argumentação proposta por Ducrot e colaboradores rejeita a 

concepção de língua como conjunto de estruturas e regras independentes 

de toda enunciação e contexto, negando a ideia de que a língua tem 

primeiramente uma função referencial e que o sentido do enunciado se 

julgue em termos de verdade ou falsidade. (NASCIMENTO, 2009, p. 15). 

 

Para Koch (2001), o encadeamento conferido ao texto pelos operadores 

argumentativos expressa a orientação, ou seja, a direção do sentido (ou efeitos de 

sentido) que estas marcas aferem à enunciação, constituindo-as como 

extremamente importantes.  

Logo, caberá ao candidato analisar o efeito de sentido que os recursos 

linguísticos assumem nos gêneros textuais, referindo-nos mais especificamente ao 

item 04 da questão 02, observar qual a direção argumentativa apontada pelo mas, 

observando se este estabelece uma oposição. 

Ainda de acordo com Koch (2001), temos que este operador faz parte do 

grupo de operadores que “contrapõem argumentos orientados para conclusões 

contrárias” (p. 36). Para Ducrot (1988), o operador argumentativo por excelência é o 

mas, pois é papel desta marca introduzir um argumento que nos leva a uma 

conclusão contrária, inesperada. 

 

O esquema de funcionamento do MAS [...] e de seus similares é o seguinte: 

o locutor introduz em seu discurso um argumento possível para uma 

conclusão R; logo em seguida, opõe-lhe um argumento decisivo para a 

conclusão contrária não R (~ R). Ducrot ilustra esse esquema argumentativo 

recorrendo à metáfora da balança: o locutor coloca no prato A um 

argumento (ou conjunto de argumentos) com o qual não se engaja, isto é, 

que pode ser atribuído ao interlocutor, a terceiros, a um determinado grupo 

social ou ao saber comum de determinada cultura; a seguir, coloca no prato 

B um argumento [...] contrário, ao qual adere, fazendo a balança inclinar-se 

nessa direção (ou seja, entrechocam-se no discurso “vozes” que falam de 

perspectivas, de pontos de vista diferentes (KOCH, 2001, p. 36) [grifos da 

autora]. 
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Conforme Ducrot (1987), há uma relação A que se opõe a uma relação C e 

não a B. Por exemplo: em Ele estudou, mas não passou, a oposição introduzida pelo 

operador argumentativo mas não é ao fato de ele ter estudado (A X B), mas sim a 

uma provável conclusão de que quem estuda necessariamente seja aprovado em 

um exame, o que não ocorre no caso deste personagem, pois ele estudou, mas não 

passou. 

Vejamos se isso se aplica ao quesito 04: No trecho “A produção de etanol de 

segunda geração ainda não atingiu a escala comercial, mas algumas empresas 

apostam no uso de material celulósico [...] para a produção de biocombustíveis 

(linhas 9-11)”, o qual deve ser analisado pelo candidato, uma conclusão R que pode 

ser aferida a partir de “A produção de etanol de segunda geração ainda não atingiu a 

escala comercial [...]” é de que as empresas não investirão no material celulósico 

(etanol de segunda geração) pelo fato de este ter uma baixa produção comercial. No 

entanto, a conclusão não-R introduzida pelo mas é de que, mesmo assim, “[...] 

algumas empresas apostam [investem] no uso de material celulósico [...] para a 

produção de biocombustíveis (linhas 9-11)” [grifos nossos]. Desse modo, há uma 

relação de oposição estabelecida pelo operador argumentativo mas. Entretanto, será 

que tal relação se dá “[...] entre produção de etanol e produção de biocombustível”? 

O vestibulando deve perceber que “etanol” e “biocombustíveis” compõem o 

mesmo campo semântico, valendo perceber que biocombustível é hiperônimo, por 

ser mais abrangente, e etanol é um hipônimo, posto que é um tipo de biocombustível 

existente, ou seja, é uma palavra que associa, de maneira mais específica, ao 

sentido denotado pelo hiperônimo “biocombustível”. Seria, pois, natural acreditar 

que, pelo fato de o operador argumentativo mas contrapor argumentos orientando-

os para conclusões contrárias, e, ainda, haver uma oposição neste trecho o item 

estaria correto, no entanto, a oposição não se dá entre a produção de etanol e a de 

biocombustíveis, as quais se relacionam, mas sim entre o que se espera de 

conclusão R e a conclusão não-R que é posta no trecho em questão. 

Para percorrer esse caminho, no nosso entendimento, não são necessários 

conhecimentos metalinguísticos, uma tônica da questão 02 como um todo, mas sim 

uma reflexão mais sofisticada, em que o analista (candidato) deve lidar diretamente 

com o material linguístico, visando entender as funções que estes assumem nos 
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contextos reais de uso da língua (tais como o texto 02, base para a resolução da 

questão em análise). Isso é fazer AL nos termos estabelecidos por Geraldi (1984, 

1997) e documentos norteadores nacionais (tanto para o Ensino Fundamental, como 

para o Ensino Médio). Neste quesito precisamente, entendemos que o foco dado à 

Semântica é mais amplo, estando para o nível da interpretação, em que se 

relacionam as inferências necessárias e a reflexão, para que assim se chegue ao 

entendimento da função dos recursos linguísticos. 

Estas análises aqui encerradas somadas às análises do capítulo anterior 

podem nos dar uma dimensão do propósito das provas de língua portuguesa, que 

exigem mais a reflexão linguística do que o conhecimento da metalinguagem. 

Esperamos que, com esse corpus, mesmo não sendo amplo, possamos ter 

esboçado algumas considerações que relacionem tais aspectos recorrentes nas 

provas ao ensino de língua portuguesa, como retomaremos a seguir, nas 

considerações finais desta pesquisa. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

No princípio deste trabalho, deixamos claro o nosso interesse em discutir 

uma mudança fortemente apregoada pelos estudos no campo da Linguística 

Aplicada. Essa mudança se refere ao ensino de Língua Portuguesa como língua 

materna numa perspectiva segundo a qual as práticas voltadas à metalinguagem 

deixam de ser o cerne único das aulas, devendo juntar-se a elas as atividades 

epilinguísticas no espaço de sala de aula.  

Valemo-nos, principalmente, da construção de uma ideia geral sobre o que 

seria um ensino arraigado em práticas “fracassantes”, cujo foco não atende as 

necessidades de uso da língua. Além disso, tratamos, mais detidamente, de 

apresentar uma proposta de ensino reflexivo, cujo foco promove a inter-relação de 

níveis de análise/observação da língua: o nível morfossintático deve ser somado ao 

nível semântico-pragmático. 

Dissemos que é justamente com a Análise Linguística, termo cunhado por 

Geraldi em 1984, que as possibilidades de reflexão acerca dos fenômenos da língua 

podem ser explorados em sala de aula. Ressaltamos, ainda, que o enfoque dado ao 

componente linguístico percebe tanto a importância da metalinguagem como da 

epilinguagem. 

Além disso, pudemos observar que a elaboração dos Parâmetros 

Curriculares Nacionais, tanto os de Ensino Fundamental, como os de Ensino Médio, 

foi extremamente influenciada pelas discussões concernentes à mudança de 

paradigma metodológico no ensino de Língua Portuguesa. Assumimos a ideia de 

que as orientações presentes nestes documentos, ao se proporem a versar sobre 

práticas a serem adotadas visando à constituição de um ensino reflexivo, 

consideram formulações tal como a da Análise Linguística. 

O que supomos depois dessa ideação, foi que, de maneira direta ou indireta, 

as provas de vestibular deveriam ser de natureza reflexiva, justamente pelo fato de 

existirem muitos estudos relativos a essa perspectiva de ensino de língua materna. 

Desse modo, essas discussões, ou foram pensadas diretamente pelos elaboradores 

dos exames vestibulares, ou influenciaram os estudos dentro das universidades que 
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promovem tais provas. O fato é que os exames vestibulares deveriam ter sua 

elaboração norteada pelos mesmos documentos oficiais que dispõem sobre a 

educação no país. 

Assim, como é comum a todas as pesquisas, foi aqui formulada uma 

hipótese: partimos da presunção de que a presença de questões envolvendo a 

significação nas provas de vestibular proporciona a almejada reflexão sobre os 

recursos linguísticos disponíveis na língua. Porém, de que modo a reflexão analítica 

da língua e seus fenômenos podem ser explorados nas provas? Várias são as 

formas. Dentre elas, como é necessário fazer um recorte, tratamos da importância 

do componente semântico. 

No entanto, exercícios sobre variação linguística, interpretação textual, 

exploração da referência no uso dos pronomes, tal como a dêixis, são algumas das 

formas pelas quais os fenômenos também podem ser explorados de maneira 

reflexiva e não, apenas, metalinguística. Vale ressalvar que essas outras 

possibilidades de se explorar a reflexão nas provas demonstram o forte interesse de 

seleção de alunos para o ensino superior que analisam situações de forma global. 

Seria muito pouco produtivo, portanto, esperar que o vestibular exija do candidato 

apenas fenômenos semânticos a despeito, por exemplo, do trabalho acerca das 

obras literárias que também precisam estar presentes nas provas. 

Logo, a presença de duas categorias de análise, as quais culminaram na 

elaboração de dois capítulos, um relativo às formas como as relações lexicais são 

exploradas nos exames, outro aos efeitos de sentido das construções gramaticais, 

serve como mostra de que a reflexão sobre fenômenos da língua está na pauta de 

elaboração das provas de vestibular. 

Acreditamos ter apresentado um demonstrativo, por meio do qual foi 

possível dimensionar a presença da Análise Linguística nos exames vestibulares e, 

nesta abordagem, a importância de serem explorados os aspectos da significação 

nas provas. Mesmo que não tenhamos nos proposto a fazer uma pesquisa 

quantitativa, nossas análises qualitativas parecem funcionar como um demonstrativo 

de que a significação é recorrentemente tratada pelos elaboradores nos 

vestibulares. Podem ser encontradas em nossas análises um reflexo de que há uma 

discussão em nível nacional a respeito da reflexão diante dos fenômenos da língua.  
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Ao não focalizarmos uma única prova de vestibular de uma única instituição 

localizada em uma única região, realizada em um ano específico, entendemos ter 

apresentado dados (talvez não suficientes, mas efetivos) de que o nível semântico 

contribui para a efetivação da reflexão sobre a língua e, por conseguinte, são prova 

de que o tratamento dado a este nível contribui para o ensino de Língua Portuguesa. 

Qual seria o ônus resultante? Parece-nos (talvez vislumbrando pesquisas 

futuras), que o cerne da questão diz respeito à formação de professores mais 

capacitados para lidar com as necessidades dos alunos acerca dos usos 

linguísticos. Não pode ser considerado cabível a justificativa de que o ensino 

proposto por um determinado professor é apenas metalinguístico porque as provas 

de vestibular exigem tal, e apenas tal, nível de conhecimento. 

A relação entre significação e Análise Linguística, mais precisamente, a 

contribuição desta para a efetivação de um ensino reflexivo, pressupõe, portanto, o 

trabalho com atividades, tais como as das questões analisadas, nas quais/por meio 

das quais seja possível o aluno, ou o candidato focalizar a língua(gem) de maneira 

reflexiva, visando que este perceba que ele pode usar a língua(gem) e não apenas 

descrever a sua forma. 

Em suma, apenas para justificar o fato de termos mencionado a questão da 

formação de professores, afirmamos que um trabalho reflexivo no ensino da Língua 

Portuguesa, pautado na Análise Linguística, orientado pelos Parâmetros 

Curriculares Nacionais, explorado pelos exames vestibulares, tal como fora 

apresentado nesta dissertação, exige uma profunda e engajada e, do mesmo modo, 

reflexiva postura metodológica do professor. Apenas dessa forma é que serão 

atendidas as necessidades de instrumentalização linguística dos alunos.  

É preciso evitar, por fim, pensamentos como o presente na citação que 

tomamos de Geraldi (1997) e com a qual fechamos (se é que é possível fechar uma 

discussão tão ampla), as discussões desta dissertação: 

  

Assim, é comum professores alegarem que “ensinam” determinadas noções 

porque elas serão exigidas pelas séries seguintes, pelo vestibulinho, pelo 

vestibular. Não se dão conta de que esta exigência acaba se fechando no 

interior da própria estrutura do sistema escolar (GERALDI, 1997, p. 91). 
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