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RESUMO

Fundamentado na teoria Funcionalista ( Hengeveld e Dik ,1988,1989) e na teoria da

enunciação bakhtiniana, no que se refere à concepção de linguagem, este trabalho de

pesquisa busca investigar o uso de modalizadores epistêmicos no discurso do professor de

Ensino Fundamental 1 e Ensino Médio, atentando para o uso desses modalizadores nos

vários níveis de organização dos enunciados. As discussões referentes ao aparato teórico do

trabalho fazem uma breve resenha dos estudos funciona listas, procurando explicitar a

concepção de língua como um sistema dinâmico, voltado para a comunicação, associada à

reflexão bakhtiniana acerca da concepção de língua, linguagem, sujeito, enunciação,

enunciado, bem como à questão da modalização e sua relação com o discurso pedagógico.

Considerando que o nosso interesse incide sobre os meios lingüísticos e, principahnente,

aos efeitos de (des)comprometimento obtidos, são analisados manifestações nos discursos

dos professores de Ensino Fundamental I e Ensino Médio no contexto de doze aulas de

gramática, que ocorreram em escolas públicas, sendo seis aulas na 411 série do Ensino

Fundamental I, e seis, no 2° ano do Ensino Médio. A análise qualitativa revelou que,

mesmo considerando o discurso da professora do Ensino Fundamental I e Médio como um

discurso caracteristicamente marcado pelo discurso argumentativo autoritário, inerente ao

contexto pedagógico, há de se considerar que esses discursos revelam diferenças peculiares

trazidas pelos elementos lingüísticos no momento de interação em sala de aula. Numa

análise quantitativa, observou-se que é possível caracterizar os discursos das professores de

Ensino Fundamental I e Médio pelo o uso que essas enunciadoras fazem dessas

modalidades, de maneira que, enquanto o discurso da professora de Ensino Fundamentall

caracteriza-se pelo forte comprometimento com a verdade do que diz, o discurso da

professora do Ensino Médio é caracterizado por atenuar esse comprometimento.

Palavras-chave: discurso pedagógico, modalizadores, ensino



RÉSUMÉ

Basé sur Ia théorie fonctionnaliste (Hengeveld et Dik, 1988,1989 ), et sur Ia théorie de

I énonciation de Bakhtin, en ce qui concerne Ia conception de langage, ce travail de recherche

a pour but l'investigation de l'usage de modalisateurs épistémiques dans le discours du

professeur de l'enseignement Fundamental I et I'enseignement Médio faisant attention à

l'emploi de ces modalisateurs dans les divers niveaux de l'organisation des énoncés. Les

discussions qui se rapportent à Ia base théorique mettent en valeur un bref exposé des études

fonctionnalistes, cherchant à rendre explicite Ia conception de langue comme un systéme

dinamique, vers Ia communication, associée aux réflexions bakhtiniênnes sur Ia conception

de langue, langage, sujet, énonciation, énoncé, ansi que Ia question de Ia modalisation et son

rapport avec le discours pédagogique.En considérant que notre intérêt porte sur les moyens

linguistiques et , surtout, les effets des engagements réalisés ou pas , nous avons analysé les

manifestations dans les discours des professeurs de l' ensino Fundamental I et l' enseignement

Médio dans le cadre de douze cours de grammaires, qui ont eu lieu dans des écoles publiques,

ix à Ia quatriéme année de I' enseignement Fundamental I et six à Ia premiére année de

l'enseignement Médio. L'analyse qualificative a révélé que, même en considérant le discours

u professeur de l'enseignement Fundamentall e Médio comme un discours trop marqué par

e discours argumentatif autoritaire, propre au contexte pédagogique, il faut considérer ces

discours en tant que révélateur des différences particuliêres apportées par des éléments

linguistiques au moment de l'intéraction en salle de classe. Dans une analyse quantitative,

us avons observé que c'est possible de caractériser les discours des professeurs de

'enseignement Fundamental I et Médio à travers l'usage que les énonciations font de ces

modalités, de maniére à montrer que, si le discours du professeur de I'enseignement

F ndamental I se caractérise par le fort compromis avec Ia vérité, celui du professeur de

, nseignement Médio se caractérise par I' aténuation de ce type de compromis.

_ ot -clés : discours pédagogique, modalisateurs,enseignement
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INTRODUÇÃO

1 NATUREZA E OBJETIVOS DA PESQUISA

A modalidade tem sido tratada de forma diversa, não só no que concerne à natureza

do tratamento (do ponto de vista sintático ao pragmático), como também no que diz

respeito à profundidade de abrangência da análise (de comunicações em congressos a teses

acadêmicas), e tem ocupado, cada vez mais, espaço significativo nos estudos lingüísticos.

No entanto, nota-se uma ausência de estudos sobre modalidade no contexto escolar,

especificamente voltado para o discurso do professor.

Diante disso, este trabalho procura preencher essa lacuna, apresentando um tema

exeqüível, capa.z de fornecer dados para uma reflexão sobre o processo enunciativo em sala

de aula, com foco no discurso do professor, especificamente nos efeitos de

(des )comprometimento obtidos por seu enunciado modalizado.

Centrando nosso interesse nos efeitos comunicativos das expressões modalizadoras

na interação verbal, procuraremos adotar uma perspectiva funcionalista, que busca integrar

os níveis sintático, semântico e pragmático de análise, e que considera uma competência

lingüística delimitada pelas condições de produção/interpretação dos enunciados

determinados pelos contextos de uso da língua.

Procuraremos também adotar a teoria de Bakhtin (1992), que além de priorizar o

nunciado como objeto dos estudos da linguagem, propõe que a enunciação seja vista como

m componente necessário à comunicação para se compreender o significado de todo e

alquer ato de comunicação verbal.
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Dessa forma, esta pesquisa que partiu de um processo de auto-reflexão como

educadora, vislumbrando e participando dos diversos mecanismos imbricados nas relações

que emergiam desse contexto, iniciou-se com a intenção de investigar se havia diferenças

relevantes na manifestação da modalidade epistêmica no discurso do professor que atua no

Ensino Fundamentall em contraposição com os que atuam no Ensino Médio.

Considerando que o discurso do professor do Ensino Fundamental I, diferentemente

do discurso do professor do Ensino Médio, caracteriza-se pelo forte comprometimento com

a verdade do que diz e, ainda, que a modalidade epistêmica no discurso do professor do

Ensino Fundamental I e do Ensino Médio é mais freqüente no terreno da certeza, como

marca de forte comprometimento, procuramos sustentar a hipótese de que cada um desses

enunciadores fará uso diferenciado dos modalizadores epistêmicos no que diz respeito aos

meios lingüísticos e, principalmente, aos efeitos de (des)comprometimento.

Essa hipótese básica desdobra-se nas seguintes hipóteses secundárias:

• no discurso do professor de Ensino Fundamental I é mais freqüente a modalização

epistêmica subjetiva, uma vez que o professor nesse nível não parece se preocupar em

atenuar o seu comprometimento com a verdade do que diz;

• no discurso do professor de Ensino Médio é mais freqüente a modalização epistêmica

objetiva, visto que o professor desse nível parece atenuar o seu comprometimento com a

verdade do que diz;

• comparativamente, os meios lingüisticos adjetivais e verbais, que podem ser vistos como

expediente de (des)comprometimento do falante, são mais freqüentes no discurso do

professor de Ensino Médio;

• no discurso do professor de Ensino Fundamental 1, há maior incidência no uso de

modalizadores adverbiais e nomes epistêmicos, uma vez que esses modalizadores

contribuem para diminuir o grau de incerteza com a verdade do que diz;
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• a modalidade epistêmica no discurso do professor de Ensino Fundamental I e Médio é

mais freqüente no terreno da certeza, como marca de forte comprometimento.

Este trabalho objetiva, portanto, descrever os meios lingüisticos que podem ser vistos

como expediente de (des)comprometimento, bem como o efeito de sentido obtido pelo

enunciado modalizado. Para tanto, sabendo da variedade de formas à disposição do falante

para exprimir sua intenção comunicativa, procuramos limitar nossa análise à manifestação

da modalidade epistêmica. Será analisada, portanto, sua forma de expressão, bem como o

efeito de sentido (certeza ou possibilidade). Daí decorrem os objetivos específicos dessa

investigação:

• verificar se a maior freqüência de uso da modalização epistêmica subjetiva, no discurso

do professor de Ensino Fundamental 1,decorre do fato de que o docente, nesse nível, não

parece se preocupar em atenuar o seu comprometimento com a verdade do que diz;

• verificar se a maior freqüência de uso da modalização epistêmica objetiva, no discurso do

professor de Ensino Médio, decorre do fato de que o docente, nesse nível, parece atenuar o

seu comprometimento com a verdade do que diz;

• analisar em qual dos níveis (predicação e proposição) os meios lingüísticos adjetivais e

verbais, que podem ser vistos como expediente de comprometimento e

descomprometirnento, têm maior incidência no discurso do professor de Ensino

Fundamentall e de Ensino médio;

• verificar se, no discurso do professor de Ensino Fundamental I, há preferência pelo uso de

modalizadores adverbiais e nomes epistêmicos, relacionando essa preferência com o grau

de comprometimento do discurso do professor;

• verificar se o uso da modalização epistêmica no terreno da certeza é mais freqüente no

discurso do professor do Ensino Fundamental I ou no de Ensino Médio, como marca de

discurso argumentativo autoritário.
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2. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

Para a analise da manifestação da modalidade epistêmica em enunciados efetivos dos

professores foram observadas e gravadas em áudio 12 aulas de Língua Portuguesa, que

tratam especificamente daexposiçôes de conteúdos gramaticais, com duração de

aproximadamente 50 minutos cada aula, sendo 06 do professor do Ensino Fundamentall e

06 do de Ensino Médio.

A partir da análise das transcrições das aulas observadas/gravadas, procedemos à

seleção dos enunciados epistemicamente modalizados, para uma descrição com base em

uma representacão em camadas (Hengeveld 1988, 1989) e Dik (1989), que foram realizadas

em duas etapas. Na primeira etapa, fizemos um levantamento dos enunciados

epistemicamente modalizados por verbos, adjetivos, nomes e advérbios. Na segunda etapa,

procuramos relacionar os níveis em que os modalizadores atuam, bem como seu escopo e

função. Por fim, relacionamos o efeito comunicativo de (des )comprometimento dos falantes

às relações estruturais que se dão nesses enunciados. Optamos por utilizar como objeto de

análise os recortes de enunciados epistemicamente modalizados no discurso desses

professores.

Para que os objetivos propostos fossem alcançados, passamos a uma análise

quantitativa de todas as ocorrências dos enunciados modalizados (no que diz respeito aos

meios lingüísticas e aos efeitos de (des)comprometimento) presentes nos dois níveis de

estruturação da frase: predicação e proposição, como complementação à análise qualitativa.

3 ORGANIZAÇÃO GERAL DO lRABALHO

Este trabalho está organizado em três capítulos. No primeiro capítulo, procuramos

organizar nosso estudo de maneira a contemplar alguns aspectos históricos da língua e

linguagem, que ao nosso ver estão relacionados com a operacionalização do discurso.
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Procuramos apontar algumas possibilidades de abordar a questão da modalização, bem

como caracterizar a modalidade epistêmica, com a opção pelo modelo de análise

funcionalista. Discutimos, ainda, a construção do discurso pedagógico, assim como sua

relação com a modalização.

No segundo capítulo, procuramos explicitar as características do contexto no qual a

pesquisa se realizou, bem como os participantes e os instrumentos de coleta de dados

utilizados.

No terceiro capítulo, apresentamos à análise dos enunciados epistemicamente

modalizados, presentes no discurso do professor de Ensino Fundamentall e Médio, bem

como a discussão dos dados e os resultados obtidos por meio da descrição do corpus.

Por fim, na conclusão, apontamos os resultados obtidos, assim como sugestões para

análises posteriores.

A importância deste trabalho para os estudos da linguagem inside principalmente na

análise minuciosa de situações no interior de sala de aula em que professor e alunos são

envolvidos no processo ensino-aprendizagem basicamente pela mediação do signo

lingüistico, pois é graças ao caráter de reversibilidade do signo, na função de palavra, que

se constrói o conhecimento, refletindo assim, no processo de interação verbal, através de

choques de opiniões ou pontos de vista diferentes, conflitos que vão gerar o enunciado

como produto final do processo enunciativo. Os signos trazem as marcas desse conflito

materializado na palavra e é na materialidade deste que é possível detectar os

modalizadores lingüísticos. Assim, compreendemos que é na articulação desses elementos

modalizadores, que compõem as categorias analisadas, que o discurso é constituído.

Pela análise efetuada, compreendemos que, mesmo considerando o discurso do

professor do Ensino Fundamental I e Médio como um discurso caracteristicamente

marcado pelo discurso argumentativo autoritário, próprio do discurso pedagógico, esses

discursos revelam diferenças peculiares trazidas pelos elementos modalizadores,
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ocasionando diferentes efeitos de sentido. Nesse sentido, nossa pesquisa volta-se na direção

de trabalhos que buscam sedimentar o campo da modalização, como os desenvolvidos por

Koch (1984, 1992), Neves (1996, 1997) e outros, que defendem o enraizamento de um

estudo da argumentação na interação verbal.

Acreditamos que numa análise lingüística feita no interior de sala de aula, os

resultados só serão atingidos, ao admitirmos que as palavras não têm sentidos por si

mesmas, uma vez que os vários sentidos de uma palavra, ou das palavras, são construí dos

ao longo da história, em momentos singulares, pelos sujeitos sociais em interação.

Outro aspecto que acreditamos poder ser apontado como contribuição desse trabalho

centrou-se na tentativa de realizar uma análise com modalização. Sendo a modalização

considerada uma categoria particularmente dificil de se apreender, ainda com indefinições

no campo da lingüística, não é insensato dizer que ainda há muito a ser dito e descoberto

sobre esse domínio lingüístico e, por isso, sabemos também dos riscos que corremos

desenvolvendo uma descrição da manifestação da modalidade no contexto de sala de aula,

considerando a fluidez que se aplica ao discurso pedagógico. Assim, procuramos seguir o

exemplo de pesquisadoras como Lopes e Santos, que estão sempre buscando novas

explicações para a efetivação do discurso em sala de aula.



CAPÍTULO 1

o TRATAMENTO DA MODALIDADE EPISTÊMICA NO DISCURSO
PEDAGÓGICO: UMA ABORDAGEM LINGüíSTICA E FUNCIONAL

1.1 Introdução

Neste capítulo, procuraremos apresentar os pressupostos teóricos que embasam nossa

pesquisa, no que se refere à teoria enunciativa bakhtiniana, à teoria funcionalista e ao

discurso pedagógico.

No que tange às contribuições de Bakhtin, que, com sua teoria enunciativa da

linguagem, prioriza o enunciado como objeto dos estudos da linguagem, propondo que a

enunciação seja vista como um componente necessário à comunicação para se compreender

o significado de todo e qualquer ato de comunicação verbal, procuraremos discutir a

concepção de língua e linguagem, sujeito, enunciação, enunciado e dialogismo.

Detendo-nos na teoria funcionalista procuraremos explicitar a concepção da língua

como um sistema dinâmico, cuja função primária está voltada para a comunicação, ou seja,

para o uso das expressões lingüísticas na interação verbal, o que equivale a uma visão de

modelo lingüístico em que se considerem os aspectos sintáticos, semânticos e pragmáticos.

Com relação ao discurso pedagógico, selecionamos para discutir, a partir da tipologia

proposta por Orlandi (1987), a constituição da linguagem a partir da relação professor-

alunos, a mediação semiótica do signo lingüística na interação professor/aluno e enunciado.

Após a apresentação dos conceitos mencionados, estaremos articulando, na discussão,

a questão da modalização e sua relação com o discurso pedagógico.

1.2. Concepções de língua e linguagem

Qualquer estudo da linguagem deve fazer referência ao lingüista genebrino

r sponsável pela afirmação da Lingüística enquanto ciência: Ferdinand Saussure.
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Saussure (1985) fez seu estudo sobre a linguagem baseado em dicotomias. Uma

elas, talvez a mais famosa, é a que faz distinção entre língua e fala. Segundo ele, a língua é

a palie social da linguagem que, em forma de sistemas de signos, varia entre comunidades

ociais ou outros grupos de falantes. Outra característica da língua é a de ser exterior ao

indivíduo que, por si só, não pode criá-Ia nem modificá-Ia, ficando estes dois atos sempre

ependentes da sociedade e nunca relacionados a um indivíduo solitário. A outra parte da

dicotomia é a fala. Esta é individual e pertence ao indivíduo que tem completa liberdade

para usá-Ia dentro das possibilidades oferecidas pela língua; portanto, a fala é uma

manifestação individual da língua.

Com base nesta dicotomia, Saussure propõe, como objeto de análise da Lingüística, a

língua e não a fala, visto que esta está sujeita a variações individuais e, portanto,

imprevisíveis e cientificamente incontroláveis, enquanto aquela não.

Saussure entendia a fala como um ato psico-físico. Isto propõe uma divisão da fala

em duas partes: uma, a parte psicológica, estaria ligada ao fato de ser esta fruto de uma

'ontade individual e, sendo assim, ligada às características psicológicas do sujeito que a

produziu; a outra, parte fisiológica da fala, estaria relacionada ao aparelho fonador e a

ualquer outro aspecto físico que esteja relacionado à produção da fala. Dessa forma, um

studo que tivesse por objeto a fala deveria analisar os aspectos psicológicos e físicos da

sua produção.

Nota-se que Saussure, ao empreender seus estudos lingüísticos iniciais, realizou

m corte entre língua e fala. Para ele, a linguagem é constituída por todos os

~ mentos abstratos que formam o sistema lingüístico. Os atos de fala são fenômenos

t rogêneos. Pelo fato de a língua ser abstrata, ela é homogênea, diz Saussure (1985,

.. _;)), e, por conseguinte, o signo também é explicado como um fenômeno psíquico,

m relação alguma com o meio exterior, social.

Mesmo considerando-se valiosa a contribuição dos trabalhos saussunanos

icionais, tal abordagem mostra-se restritiva para o estudo da linguagem. Isso se deve ao
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fato de Saussure não ter levado em conta a fala para a realização de seus trabalhos. Ao se

desconsiderar a fala como o momento da efetiva realização da linguagem, essa Lingüística

do sistema abstrato da língua privilegia em seus estudos a descrição das unidades ou dos

elementos da língua. A esse respeito, diz Koch (1992, p.1O).

Em terreno lingüistico, isto significa descrever, num determinado estágio da língua
(isto é, sincronicamente], as unidades pertencentes ao diversos níveis da língua
(fonemas, morfemas, etc.), sua posição no sistema e as suas regras oombtnatôrías:
foi esta a razão pela qual, durante o estruturalismo (corrente lingüística
fundamentada nos preceitos de Saussure e de seus seguidores, tanto da Europa como
no Continente Americano), a Fonologia e a Morfologia tiveram grande
desenvolvimento.

Na mesma época em que os estudos de Saussure tornaram-se públicos, um estudioso -

Mikhail Bakhtin - fazia críticas a esta consideração da fala apenas como individual, pSlCO-

física. De acordo com Bakhtin (1986, p.l09):

Na realidade, o ato da fala, ou mais exatamente, seu produto, a enunciação, não
pode de forma alguma ser considerado como individual no sentido estrito do termo;
não pode ser explicado a partir das considerações psicofisiológicas do sujeito
falante. A enunciação é de natureza social.

Portanto, enquanto Saussure propunha a fala como um movimento individual,

Bakhtin, seu contemporâneo, já a via como um movimento social.

Assim, Bakhtin (1992 p. 31), priorizando o propósito de "interação social realizada

através do enunciado" diz que "Qualquer que seja o aspecto da expressão-enunciação

considerado, ele será determinado pelas condições reais da enunciação em questão, isto é,

antes de tudo pela situação social mais imediata".

A fala passa a ser considerada não mais como uma manifestação individual da

língua, mas como parte de um discurso social, que tem como base um sujeito. Um sujeito

histórico, que está inscrito em uma sociedade que tem seus costumes, seus mitos, sua

emória e sua história.
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A natureza da fala como indubitavelmente social é asseverada por Bakhtin (op.

cit.,p.l09). Bakhtin, além de priorizar o enunciado como objeto dos estudos da linguagem,

propõe que a enunciação seja vista como um componente necessário à comunicação para se

compreender o significado de todo e qualquer ato de comunicação verbal.

A fala é o principal meio utilizado pelo professor para realizar sua atividade. Ele usa

sua fala para informar, descrever, explicar, organizar, estimular os alunos a responder. O

contexto em que se efetiva seu discurso é planejado. Nele estarão presentes as marcas

ideológicas que refletirão pontos de vista em conflito, disputa de lugares sociais, assim

corno a variedade de valores em que circula o processo interativo através das múltiplas

enunciações que constituem os sujeitos, em busca do conhecimento estabelecido pela

instituição escolar.

Para que o ato enunciativo se efetive, há de se considerar a intersubjetividade

humana. Com isso, estabelece-se que o sentido enunciativo na visão de Bakhtin é o

resultado da interação verbal entre os sujeitos, pois é o produto da interação lingüística dos

interlocutores. Assim, de acordo com Fairclough (1985), o enunciado, além de prática

social, é também uma prática de negociação de sentido, desenvolvido durante a interação

verbal. Ele mantém sempre uma relação tanto com enunciados anteriores quanto com

enunciado que estão por vir. "O enunciado é um elo na cadeia da comunicação verbal"

(Bakhtin, 1992).

Voltadas para o contexto de sala de aula, as negociações se efetivam na construção do

saber que é mesclado por várias vozes (Bakhtin, 1990). Como toda interação verbal, a sala

de aula é vista como uma situação geradora de eventos de fala, de atividades colaborativas

entre professor e alunos, na utilização constante de significados e de normas

compartilhadas. O discurso pedagógico assenta-se na interação, oral e escrita, além das

não-verbalizadas, Desse modo, a aula expositiva é também interativa, uma vez que o

professor, nesse tipo de aula, volta-se para os alunos, embora o aluno não intervenha.
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É por meio do discurso que construímos os significados, que agimos e que nos

constituímos como sujeitos. O estudo do discurso como uma forma de ação dá acesso a

como as pessoas, ao agirem no mundo através da linguagem, constroem, destroem e

reconstroem o mundo a sua volta (cf. Lopes, 1996). Nessa perspectiva, o sentido será

compreendido no plano discursivo, acima, portanto, do significado exclusivamente

lingüístico, que se localiza no plano da língua enquanto sistema gramatical abstrato. Isso

equivale a dizer que a descrição dos elementos estritamente lingüísticos não é suficiente

para alcançar o sentido. É necessário que se alcancem também os elementos

extralingüísticos, para que, de algum modo, levem à realização da interação verbal, tanto

nos aspectos sócio-culturais como ideológicos.

Partindo de Saussure, e ainda com base em Bakhtin, a linguagem não poderá

ser vista e compreendida como um sistema imanente, visto que a compreensão do

enunciado para produzir sentido entre os sujeitos, não pode ser vista como uma mera

decodificação, mas como resultado da interpretação e de negociação de sentidos entre

os interactantes. Assim, o sentido nunca será dado a priori. Ele será o resultado

sempre parcial de uma negociação entre os sujeitos envolvidos no processo dialógico.

A língua passa a ser entendida do ponto de vista enunciativo, de construção e

negociação entre sujeitos envolvidos no processo dialógico.

Desse modo, Bakhtin critica as duas teorias presentes na filosofia da linguagem e na

lingüística de sua época: o subjetivismo idealista (que concebe a linguagem como

enunciado monológico isolado) e o objetivismo abstrato (que concebe a linguagem como

um sistema abstrato de formas) e coloca como solução para essa dicotomia o conceito de

interação social. Essa interação é sempre mediada pelo signo ideológico, como afirma

Bakhtin (1992, p.36):

A palavra é o fenômeno ideolôgico por excelência. A realidade toda da palavra é
absorvida por sua função de signo. A palavra não comporta nada que não esteja
ligado a essa função, nada que não tenha sido gerado por ela. A palavra é o modo
mais puro e sensível da relação social.
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Assim, é na ação entre sujeitos que o signo lingüístico emerge, é nesta interação que

ele significa. Concordamos com Bakhtin quando diz que a língua não pode ser concebida

fora do fluxo verbal. "Os indivíduos não recebem a língua pronta para ser usada; eles

penetram na corrente da comunicação verbal; ou melhor, somente quando mergulham nessa

corrente é que sua consciência desperta e começa a operar". (Bakhtín, 1992).

A modalização na função de signo é o modo como o sujeito constrói o enunciado.

Desse modo, o uso de modalizadores é fimdamental na construção dos sentidos e também

na sinalização do modo como aquilo que se diz é dito, conforme diz Koch (1992, p.47).

Ressalta-se que esse signo ideológico, elemento semiótico que viabiliza a interação verbal,

constitui a palavra, em sua forma oral e escrita, compreendida também como elemento que

veicula a ideologia. Assim, toda a interação verbal será ideológica, uma vez que toda

relação se realiza a partir da palavra, proveniente de sujeitos históricos, que têm seus

costumes, seus mitos, sua memória, sua história; que falam de acordo com a situação social

determinada, situação esta que constitui o sujeito.

A palavra entendida como expressão do signo ideológico e elemento constitutivo do

diálogo, torna-se polissêmica e mutável, podendo ser usada em todas as esferas discursivas.

Sendo ideológica e social, determina a constituição dos efeitos de sentido, uma vez que ela

perpassa uma sociedade imbuída de uma certa formação discursiva e de sistemas

ideológicos, como política, religião, ciência etc. Por isso, diz Bakhtin (1992, p.31) que o

signo tem uma dupla capacidade: de refletir e refratar uma dada sociedade.

o discurso de sala de aula é repleto de SIgnOSverbais, caracterizados como

ideológicos advindos das influências históricas e sócio-culturais dos representantes

envolvidos no processo interlocutivo. Os agentes desse discurso, no caso, professor e

alunos, trabalham com palavras de sentido múltiplo, cabendo-lhes direcioná-las ao tópico

que está sendo desenvolvido durante a aula.

Uma vez a palavra assumindo a função de signo ideológico, faz-se presente no

conhecimento e na atividade humana, refletindo, assim, no processo da interação verbal,
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através de choques de opiniões ou pontos de vista diferentes, conflitos que vão gerar o

enunciado como produto final do processo enunciativo. Os signos trazem as marcas desse

conflito materializado na palavra e é na material idade deste que é possível detectar os

elementos Iingüísticos. Koch (1984, p.86-87) assim explica:

Ao produzir um discurso, o locutor manifesta suas intenções e sua atitude perante os
enunciados que produz através de sucessivos atos ilocucionários de modalização,
que se atualizam por meio dos diversos meios de lexicalização que a língua oferece
(operadores modais).

A mediação discursiva da interação se dá através da mediação pela palavra. A esse

respeito diz Smolka (1991, p.17):

Falar de mediação e de dialogia é falar da presença do outro e da dinamicidade do
signo. Éfalar da tensão, da reversibilidade, da impregnação da palavra. Assim, a
experiência verbal individual emerge e se configura em meio à incessante imeração
do enunciação dos outros, num processo, ao mesmo tempo, de incorporação/reação
à palavra de outrem.

Nota-se a importância atribuída por Smolka ao discurso, pois é por meio deste ou da

sua negociação que ocorre entre os interlocutores que o horizonte social dos sujeitos são

ampliados. É na e pela linguagem que o grau de consciência dos interlocutores vai sendo

elevados. A esse respeito, diz Bakhtin (1992, p. 123) que o diálogo, em seu sentido amplo,

concebido como toda comunicação verbal de qualquer tipo que seja, é a base da interação

verbal social, pois a dialogia pode implicar a existência de sujeitos e a altemância dos

locutores.

Para Lopes (1993), no contexto pedagógico, essa interação pode se dar em aulas

mono lógicas e dialógicas, pois os participantes interagem tanto quando há troca de palavras

em intercâmbio verbal, como quando há exposição teórica. Esse ponto de vista também é

enfatizado por .Kramsch (1984, p.17), que diz:

Todo discurso é de natureza interativa, não-somente no sentido restrito de interação
verbal entre dois ou mais participantes, mas no sentido amplo de interpretação
mútua, aliás de ajustamento, em sua elaboração, às intenções comunicativas de um
interlocutor real ou potencial. Nesse sentido, um monólogo ou um discurso escrito
são também de natureza tmerativa.
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Os discursos de caráter institucional podem se efetivar por meio dos manuais

- olares, que veiculam as intenções, os desejos, os pensamentos de quem os elaborou. da

"- iruição onde foram adotados como livros didáticos e do professor que, juntamente com

- dirigentes dessa instituição, optam pela escolha desse material, o que vai acompanhar

a educação formal dos alunos. O contexto institucional em que é produzido o discurso

professor define, por assim dizer, a sua fala: seu discurso é planejado previamente,

ssui um alto grau de infonnatividade, tem o foco no conteúdo, o que resulta numa certa

distância entre professor e alunos, dificultando, assim, o estabelecimento das relações

rpessoais.

A linguagem nessa perspectiva, além de instrumento de comunicação, é também ação

e interação. Quando interagimos através da linguagem, como diz Koch (1997, p.29), temos

mpre objetivos a serem atingidos, há relações que desejamos estabelecer, efeitos que

etendemos causar, comportamentos que queremos ver desencadeados, isto é,

retendemos atuar sobre o(s) outro(s) de determinada maneira, obter dele(s) determinadas

lações (verbais ou não-verbais).

Observa-se, ainda, no processo interativo, a existência do poder materializado nos

iscursos das lutas de classe, contribuindo para a existência da assimetria na interação

social, notadamente no processo dialógico que ocorre no interior do espaço institucional da

sala de aula, envolvendo alunos e professor, pois a linguagem constitui-se o campo do

embate ideológico constante. Nesse sentido, diz Dijk (1988, p.43):

É o professor quem escolhe e muda o tipo de atividade da aula e, portanto, o tipo de

discurso (monólogos, diálogos com perguntas e respostas, sessões de leitura. exames

etc), quem controla a distribuição do turno e quem seleciona. mantém e conclui os

tópicos da interação pedagógica. O professor também controla o estilo da fala.

incluindo escolha lexical, polidez e deferência.

Essas atribuições conferidas ao professor por meio da estrutura organizacional

pedagógica fortalecem ainda mais a sua posição como dominante do grupo em que está
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inserido. O seu discurso, conforme aponta Fairclough (1989, p.46), confere marcas de

poder reveladas por meio de signos lingüísticos que expressam restrições não somente ao

tópico desenvolvido em aula, mas também às relações sociais dos participantes do discurso

e às posições dos sujeitos no momento interativo.

1.3. A teoria funcionalista

Segundo o paradigma funcionalista, a língua natural deve ser concebida

primariamente como "instrumento de interação social entre seres humanos, usada com o

objetivo principal de estabelecer relações comunicativas entre usuários" (Dik, 1989, p.3).

A gramática funcional constitui uma teoria que tem como objeto a competência

comunicativa (Neves 1997), ou seja, uma competência lingüística delimitada pelas

condições de produção/interpretação dos enunciados determinados pelos contextos de uso

da língua. O desenvolvimento dessa competência não está pautado na exclusividade do

domínio de uso da língua, legitimado pela norma padrão, mas, principalmente, no saber

utilizar a língua em situações subjetivas e/ou objetivas que exijam graus de distanciamento

e reflexão sobre contextos e estatutos de interlocutores. Trata-se da competência

comunicativa considerada pelo prisma da referência do valor social e simbólico da

atividade lingüística e dos inúmeros discursos concorrentes.

Nessa perspectiva, a língua não é vista como um instrumento isolado, abstrato e

imanente, pronto para ser usado, mas, pelo contrário, como capacidade humana de articular

significados e compartilhá-los, em sistemas arbitrários de representação, que variam de

acordo com as necessidades e experiências de vidas sócio-culturais. A língua é um

organismo vivo, dinâmico. Não existe em si e por si, como uma estrutura arbitrária de

alguma espécie, mas existe em virtude de seu uso, para o propósito de interação entre seres

humanos. O caráter de "instrumento de interação" no uso das expressões lingüísticas sugere

uma inter-relação contextual, semântica e sintática própria entre natureza e função da

linguagem, tão bem explicada por Dik (1997, p.8), através de um modelo funcionalista de

representação da interação verbal que mostra a importância da expressão lingüística na

comunicação:
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Informação p gmática do falante Informação pragmática do destinatário

Formas do falante antecipa Construtores do destinatário

INTENÇÃO I reconstrói C INTERPRETAÇÃO

"'" C-Expressão LiDgÜistica~ ~--- ----

Dik (op. cit., p. 9) afirma que, em qualquer que seja o estágio da interação verbal,
,

falante e destinatário se apropriam de informação pragmática. Ao dizer algo a seu

destinatário, a intenção do falante é, na verdade, provocar algum tipo de modificação na

informação pragmática do destinatário. Para isso, é preciso que o falante estabeleça

mentalmente uma espécie de intenção comunicativa, referente à modificação que ele

pretenda provocar na informação pragmática do destinatário. O falante precisa formular sua

intenção, de modo que o destinatário se sinta levado a modificar sua informação pragmática

da maneira que o falante deseja. Assim, o falante antecipa a interpretação que o

destinatário, de acordo com o estado da sua informação pragmática, dará a sua expressã

lingüística.

No modelo proposto por Dik, a interação é vista como um processo de constituição

de significados em que falantes e destinatários interagem socialmente, usando a língua

como instrumento que os define como pessoa. Essa interação, além de ser uma atividade

estabelecida em beneficio comum entre falantes reais, é regida por regras, normas e

convenções. Assim, na visão de Dik, a Lingüística pressupõe dois tipos de sistemas de

regras: as regras semânticas, sintáticas, morfológicas e fonológicas (que regem a

constituição das expressões lingüísticas) e as regras pragmáticas (que regem o modelo de

interação verbal em que essas expressões lingüísticas são usadas). O sistema é estudado

dentro do quadro de regras, e as expressões lingüísticas só podem ser compreendidas

propriamente quando consideradas no seu funcionamento nos contextos, sendo estes

determinados pela informação contextual e situacional.
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o funcionalismo não nega a sistematicidade da estrutura da língua. O que se propõe é

que a sistematicidade (a estrutura da língua) seja compreendida e usada como meio de

organização cognitiva da realidade pela constituição de significados, expressão,

comunicação e informação. Esse ponto de vista é compartilhado por Mackenzie' (1992,

apud Neves 1997), ao dizer que, "ao estudar a sistematicidade da língua, pode-se esperar

encontrar aspectos funcionais", como, por exemplo, diz Neves (1997, p.22), "relativos à

avaliação que o falante faz do conhecimento e das expectativas do ouvinte". Nessa

perspectiva, toda língua carrega dentro de si uma visão de mundo, prenhe de significados e

significações que vão além do aspecto formal. Uma descrição apenas da estrutura da

sentença, desconsiderando a inter-relação contextual, sintática e semântica, própria da 1\

função da linguagem, desvincula o falante do caráter intrasubjetivo, intersubjetivo e social

da linguagem. A esse respeito diz Garcia (1979):

A sentença se tem mostrado uma unidade bastante insatisfatória de análise para
quem quer que esteja interessado na distribuição das unidades gramaticais, mesmo
no interior da sentença, e que a restrição da análise lingüística a sentenças isoladas,
com desconsideração do contexto maior no qual elas ocorrem (contexto tanto
lingidstico. como não linguistico) só pode levar a malogro na busca da estrutura da
língua.

A seguir, em crítica mais categórica, afirma Neves (1997, p.23):

Na perspectiva funcionalista, porém. não se considera que uma descrição da
estrutura da sentença seja suficiente para determinar o som e o significado da
expressão lingüística, entendendo-se que a descrição completa precisa incluir
referência aofalante, ao ouvinte e a seus papéis e seu estatuto dentro da situação de
interação determinada sôcioculturalmente.

Uma outra característica do paradigma funcional é a concepção de gramática com

componentes integrados, ou seja, uma gramática que integra a sintaxe e a semântica dentro

de uma teoria pragmática. A pragmática é vista como um quadro abrangente no qual a

semântica e a sintaxe devem ser estudadas. Nessa perspectiva, a semântica passa a ser

instrumental em relação à pragmática , à sintaxe e à semântica, não havendo, portanto,

lugar para uma sintaxe isolada.

J MACKENZIE, J. L. What is Functional Grammar? comunicação apresentada no XX Ccongrês Intemational
de Linguistique et Philologie Romanes. Zurique, Suíça, MS, 1992.
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A interação verbal é o que faz com que a linguagem seja comunicativa. Esse

princípio anula qualquer pressuposto que tenta referendar o estudo da língua isolado do ato

interlocutivo. A língua deve ser compreendida e usada como geradora de significação e

integradora da organização do mundo e da própria identidade.

1.4. A Modalização

Muitas são as possibilidades de abordagem do fenômeno modalização, não só no que

concerne à natureza do tratamento (do ponto de vista sintático ao pragmático), como

também no que diz respeito à profundidade e abrangência da análise ( de comunicações em

ongressos a teses acadêmicas), e tem ocupado, cada vez mais, espaço significativo nos

estudos lingüísticos. Apresentaremos nesta seção, uma abordagem lingüística e funcional

das modalidades, buscando descrever seu tratamento do ponto de vista sintático, semântico

e pragmático.

1.4.1 Aspectos conceituais da modalidade

Saint-Pierre (1992) define a modalidade como operação de assunção, pelo

enunciador, do conteúdo proposicional de seu enunciado em relação intersubjetiva

distinguindo, assim, o dictum, ou conteúdo do pensamento; de modus, ou atitude que o

sujeito toma em relação a esse conteúdo.

Mais categórica é a afirmação de Quirk (1985), em trabalho anterior ao de Saint-

Pierre, ao afirmar que a modalidade pode ser definida como o modo pelo qual o

significado de uma frase é qualificado de forma a refletir o julgamento do falante sobre a

probabilidade de ser verdadeira a proposição por ela expressa.

Considerando as modalidades como uma categoria que torna o falante e o ouvinte

autoridades, Fairclough (1989) apresenta dois gêneros de modalidades: a relacional e a

expressiva. A modalidade relacional constitui um problema da autoridade de um

participante do processo interlocutivo em relação aos outros, enquanto a expressiva refere-
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se à autoridade do falante ou do escritor em relação à verdade ou à probabilidade de uma

representação da realidade.

Koch (1984 e 1992) estuda as modalidades do ponto de vista da \1ngüistica

pragmática. Segundo a autora, toda língua tem mecanismos que permitem indicar a

orientação argumentativa dos enunciados. É a esses mecanismos que se costuma denominar

marcas lingüísticas da enunciação ou da argumentação. Outras vezes, tais elementos são

denominados 'modalizadores', já que têm a função de determinar o modo como aquilo que

se diz é dito.

1.4.2 A Contribuição dos Lógicos

Cumpre a esta seção apresentar algumas considerações acerca da expressão das

modalidades propostas pela lógica clássica e que perpassam toda a Lingüística Moderna.

o estudo referente à modalidade advém dos lógicos. São deles as primeiras noções de

modalidades, chamadas aléticas ou aristotélicas •...que dizem respeito à verdade do conteúdo

das proposições. A seguir, aparecem as modalidades referentes ao saber e ao dever,

chamadas, respectivamente, epistêmicas e deônticas. Fundamentavam-se na hipótese de

que os enunciados de uma ciência nem sempre são simplesmente verdadeiros, mas podem

ser necessariamente ou possivelmente verdadeiros. Dessa forma, os conceitos modais foram

formulados pela lógica em termos da operação de negação, de maneira que, a partir das

modalidades fundamentais do necessário e do possível, pode-se definir o impossível e o

contingente. Esses operadores têm caracteres iguais aos dos cálculos matemáticos, dada a

precisão do conteúdo informativo. As relações entre esses quatro modos estão bem

"representadas" no esquema lógico seguinte:

Necessário a Impossivel

ContingentePossivel
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No eixo a, entre os modos do necessário e impossível, é estabelecida uma relação de

contrariedade: duas proposições são contrárias quando é possível que ambas sejam falsas,

embora não possam ambas ao mesmo tempo ser verdadeiras. Os eixos c e d são chamados

"eixos contraditórios" . A relação de contradiç.ão é a que se estabelece entre o necessário e o

contingente, ou entre o possível e o impossível: duas proposições são contraditórias

quando, sendo uma delas falsa, a outra será verdadeira, e vice-versa.

Há, ainda, o eixo b, o chamado eixo das subcontrárias que se estabelece entre o

possível e o contingente; se duas proposições puderem ser ambas verdadeiras, mas não

puderem ser ambas falsas, elas são subcontrárias.

Dubois et alii (1973, p.320-1) postulam que a modalidade lógica significa os diversos

modos de considerar o predicado da frase como verdadeiro, contingente (ou necessário) e

provável (ou possível). Ela se apresenta diferentemente da modalização, que, por

conseguinte, indica se o falante assume ou não o enunciado produzido, podendo apresentar

em sua estrutura uma modalidade lógica. Assim, no exemplo dos autores:

(J) O trem deve chegar às cinco horas.

(2) O trem deveria chegar às cinco horas.

As duas sentenças têm a mesma modalidade, qual seja: provável, que aparece com

distinções: a frase (1) é assumida pelo falante; a frase (2) é assumida de maneira parcial.

A modalidade, então, é vista como uma categoria sinônima de modo, que se apresenta

geralmente associada ao verbo, indicando "o tipo de comunicação instituído pelo falante

entre ele e o seu interlocutor" (Dubois et alii, 1973, p. 321). A modalização, por outro lado,

indica a atitude de falante com relação ao enunciado produzido.

Desse modo, a modalidade passa a ser vista da seguinte maneira: a) asserção, que é

expressa na frase assertiva, de modo afirmativo ou negativo; b) interrogação, que se
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etiza na frase interrogativa, de caráter afínnativo ou negativo e c) ordem ou desejo,

expressam por meio de frase imperativa ou optativa, de maneira afirmativa ou

== a.

A modalização refere-se à oposição entre a atitude de um falante que assume seus

iados, e aquela do locutor que não os assume, ou seja, que rejeita seus enunciados de

ira parcial ou total.

Em português, o modo indicativo vai indicar que o enunciado é assumido pelo

.te. o entanto, o futuro do pretérito nas frases diretas e indiretas e o modo subjuntivo

. frases indiretas vão indicar que os enunciados não são assumidos pelo falante. A

• . ção é também indicada pelos advérbios, pelas orações intercaladas e pelas

raudanças de registro (Dubois et alii, 1973, p.321).

Cervoni (1989) esclarece que o campo das modalidades para os lógicos é muito vasto

põe que se faça uma escolha prévia dentro deste campo, ou seja, que se escolha o que

_ uz a modalidade para, em seguida, reconhecer suas manifestações no discurso. Assim,

ce rro deste "núcleo duro", é que o lingüista poderá se "inspirar" para chegar ao seu

~ .prio campo e a uma concepção restrita.

eves (1996), de certa forma "obedecendo" ao critério estabelecido por Cervoni (op.
inicia seu artigo sobre a modalidade afínnando que alguma remissão se deve fazer ao

elo que os lógicos idealizaram, propondo, porém, que uma análise lingüística se

esvincule desses modelos "devido ao caráter não lógico ou não ordenado das linguas

ais" (p. 163), e apresenta duas noções elaboradas por eles: a distinção de "dictum" e

~ "re", base de distinção entre dois tipos de estruturas modais nos enunciados; e a

. ção entre os eixos da conduta e do conhecimento (centrais em Lingüística).

Hattnher (1995, p.11) explica essas duas noções a partir da classificação das

- posições modais propostas por São Tomás de Aquino, em De propositionibus modabus,

o referentes ao dizer (de dictum) e às coisas (de re). Desse modo, diz a autora que "uma



30

proposição modal que concerne ao dictum é aquela na qual o dictum é inteiramente sujeito

e o modus predicado (...). Afirma Nef (1976, p.30 apudHattnher 1995): "Uma proposição

modal que conceme às coisas é aquela na qual o modus interrompe o dictum".

Castilho e Castilho (1992, p.215) definem dictum, segundo a gramática tradicional,

como um dos dois componentes da sentença: "o componente proposicional constituído de

sujeito + predicado (= dic/um)". O outro seria o componente modal, isto é, a qualificação

da proposição segundo o julgamento do falante. O re refere-se às coisas.

As considerações acerca dos modelos propostos pelos lógicos merecem destaque

pelas explicitações que consolidam o estudo da expressão lingüística das modalidades, de

maneira que a distinção entre a proposição modal de dictum e a de re busca contribuir para

a distinção lingüística que se faz no enunciado entre os dois tipos de estruturas modais

existentes.

1.4.3 Análise lingüística da modalidade: da sintaxe à pragmática

Contrariamente ao que se apregoam os modelos lógicos, a modalidade lingüística

trabalha com o caráter polissêmico das línguas naturais, razão que torna as palavras

equivalentes aos operadores modais, dinâmicas no tópico discursivo. Desse modo, os

interlocutores, ao posicionarem-se quanto aos enunciados produzidos, o fazem com a

finalidade maior de negociarem sentido. Essa possibilidade só se justifica através de

elementos lexicais que são polissêmicos.

Conforme dissemos anteriormente, a modalidade tem sido tratada de forma diversa,

segundo se busque seu entendimento a partir do ponto de vista sintático, semântico e

pragmático, e tem ocupado, cada vez mais, espaço significativo nas pesquisas lingüísticas.

Podemos citar, como expressão desse interesse em ascensão, as produções de Neves

(1996), Koch (1987), Hattnher (1995), entre outros.

2 NEF, F. De dicto, de re, formule de Barean et sémantique des mondes possibles. Langages, v.43, p. 28~
38,1976
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Tradicionalmente, as modalidades têm sido estudadas quase sempre associadas aos

verbos modais e aos modos verbais como meios de expressão. Essa visão, aponta Lyons

(1997, p. 792-3), tem sido amplamente influenciada a partir de algumas análises

transformacionais que preferem classificar as sentenças com verbo modal epistêmico como

intransitivo e o modal deôntico como transitivo (cf. Ross, 1969a).

Lyons (1977, p. 841), com uma visão eminentemente semântica das modalidades,

critica essa distinção transitiva e intransitiva da análise transformacional por não elucidar

nem formalizar suficientemente a diferença entre modalidade epistêmica e deôntica. Para

Lyons (op.cttv; distinções entre as sentenças epistemicamente e deonticamente modalizadas

são obtidas mediante suposições seguras, acerca de um nível mais profundo da análise

gramatical ou semântica. Assim, o termo 'epistêmico', de acordo com Lyons (op. cito

p.793), refere-se ao conhecimento. Desse modo, uma proposição é descrita a partir de um

conjunto de situações possíveis que se excluem. Esse conhecimento baseia-se em

condições de verdade, ou seja, no conhecimento semântico das proposições que se

compreendem ou aceitam ser verdadeiras. O termo' deôntico' refere-se à obrigação, à

necessidade ou possibilidade de atos representados por agentes moralmente responsáveis

(p.813). O autor distingue os enunciados deônticos dos epistêmicos, pois 'a necessidade

deôntica tipicamente continua, ou deriva-se de alguma fonte ou causa' (p.824).

Nessa perspectiva, a distinção entre as sentenças epistemicamente e deonticamente

modalizadas, conforme Lyons, é identificada mediante suposições seguras de um nível

mais profundo da análise gramatical e semântica. Desse modo, os modais intransitivos

teriam lUTI sujeito sentencial nominalizado; e os modais transitivos teriam, como seu

sujeito, uma expressão referindo-se à pessoa que é a fonte da obrigação ou permissão e,

como seu objeto, uma sentença nominalizada referindo-se ao que é obrigatório ou

permitido (p.841- 2). Assim, em:

(3 a) John may come in.

Poderia significar:

That John will come in is possible, com o may intransitivo
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That John will come in is possible, com o may intransitivo

e, numa interpretação de permissividade, em:

(3 b) I make-it-possible that John will come in, com o may transitivo.

Assim, segundo Lyons, a interpretação das sentenças modalizadas nos dois ambientes

sintáticos não é capaz de expressar a subjetividade que há nas modalidades deônticas e

epistêmicas.

Ferrari (2001, p.146), objetando contra o modo de Lyons conduzir a questão da

modalidade nos termos da subjetividade, voltada para a identificação das modalidades

como atitudes subjetivas, argumenta:

Se pensarmos em atitude subjetiva do falante, teremos que considerar, por exemplo,
que todos os adjetivos são modais, na medida em que podem expressar algum tipo de
atitude subjetiva do falante em relação ao elemento qualificado. Além disso, deve-se
levar em conta a existência de verbos modais habilitativos (tais como CAN, em
inglês, em "1 can swin "), que expressam uma capacidade, e não uma atitude
subjetiva.

Um outro tipo de abordagem semântica pode ser encontrado nos estudos de Palmer

(1986) sobre as modalidades deônticas e epistêmicas que comportam subdivisões como as

descritas abaixo.

Segundo Palmer, a modalidade epistêmica corresponde a 'qualquer sistema modal

que indique o grau de comprometimento do falante em relação ao que é dito'. (p.51). Esse

comprometimento do falante é expresso por dois subtipos diferentes de modalidade

epistêmica:

i) de evidências - as proposições que dão garantia de segurança pelo que o falante

diz.

ii) de julgamento - as proposições que exprimem dúvida do falante pelo que diz.

Envolve opiniões e conclusões do falante.
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Disso decorre que 'julgamentos' e 'evidências' podem ser vistos como recursos do

falante para indicar o desejo em modificar seu comprometimento com a verdade do que

está sendo dito (p.57).

A modalidade deôntica, de acordo com Palmer, refere-se à 'opinião ou atitude do

falante em relação à proposição que a sentença expressa' (p.18). 'Envolve o elemento will'.

Palmer classifica essa modalidade proposta por Searle e Rescher (1983) em quatro

tipos: modalidade 'diretiva', que se refere aos atos ilocucionários estabelecidos por Searle

como tentativa de induzir o ouvinte a fazer alguma coisa; a modalidade 'comissiva' (Searle,

1983 p. 166), que se refere aos atos em que o falante se compromete a fazer alguma coisa.

As modalidades 'diretiva' e 'comissiva' estão associadas à noção de performatividade, tão

bem discutidas em Austin (1962, p.167). Já as modalidades 'volitiva' e 'avaliativa'

referem-se aos atos que exprimem sentimentos e atitudes do falante. (p.115). Palmer,

entretanto, chama a atenção para esses dois tipos de modalidades, no sentido de que, uma

vez que expressam sentimentos e atitudes de medo, esperança, desejo, pesar etc, não

poderiam ser consideradas estritamente 'deônticas'. A qualificação "deôntica", nesse caso,

pode estar restrita.

Assim, do ponto de vista semântico, diz Palmer, a modalidade epistêmica e deôntica

parecem ter pouco em comum. Enquanto a primeira refere-se à linguagem como

informação, como expressão do grau ou natureza do comprometimento do falante em

relação à verdade do que ele diz, a segunda refere ..se à linguagem como ação, sobretudo,

como expressão da atitude do falante. O que ambas têm em comum é o envolvimento do

falante (p.121).

o tratamento da modalização efetuado somente na consideração dos aspectos

síntáticos ou semânticos, conforme visto anteriormente, é limitado, visto que os verbos

modais se prestam a uma diversidade de interpretações. A respeito do verbo poder, por

exemplo, diz Neves (2000, pA):
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Para cada um deles se pode indicar um diferente significado modal: permissão,
possibilidade deôntica, possibilidade epistêmica e volição. Não se pode, entretanto,
atribuir ao verbo modal a responsabilidade da distinção, já que ele é o mesmo em
todos os cavos.

Klinger3 (1996, p.3 apud Neves, 2000), ao analisar os modais ingleses e

dinamarqueses, constatou uma ambigüidade sistemática em todas as construções com

verbos modais. Para Klinger

Atribuir, aos próprios verbos modais, a responsabilidade pela expressão dos
diferentes tipos e graus de modalidade distinguidos, como se tem feito
tradicionalmente, é errôneo e representa negligenciar o papel representado pelo
contexto. Assim, a oposição entre epistêmico e não-epistêmico não reside
propriamente nos modais, mas fora deles, devendo ser descrita como resultado de
contextua/ização.

Como se observa, a mesma forma verbal pode ser usada para os dois grandes tipos de

modalidades postuladas. Essa diversidade de interpretações, conforme visto, dá à

modalização dos enunciados efetuados por verbos, um caráter de complexidade, o que

determina, portanto, que se recorra aos contextos para que se estabeleça o significado.

Esses contextos equivalem às condições necessárias e suficientes que envolvem a presença

ou ausência de várias propriedades, como, por exemplo: as intenções do falante, o

conhecimento, a crença, as expectativas ou interesses do falante e de sua audiência, o valor

de verdade da proposição expressa, as relações semânticas entre a proposição expressa e

outras relacionadas de algum modo, entre outros aspectos.

Stalnaker (1982, p. 66), adotando uma abordagem pragmática na caracterização dos

modais, discute a possibilidade de a pragmática e a semântica poderem ser tratadas como o

estudo do modo pelo qual, não as proposições, mas os valores de verdade dependem do

contexto, e parte do contexto seria o mundo possível no qual a sentença é enunciada.

Conforme esse autor:

Termos modais são notoriamente dependentes do contexto para sua interpretação.
Para que uma sentença com can, may, might, must ou ought determine uma
proposição de maneira não ambígua, um domínio de 'todos os mundos possíveis'

3 KLINGER, a the Impact of Context 00 Modal Meaning in English and Danish. Nordic Journal of
Linguistics, v. 19, p. 35-54, 1996.



35

deve ser especificado ou determinado. Não precisa ser todos os mundos imagináveis,
num sentido absoluto, se é que existe tal sentido. As sentenças que contêm os modais
deverão, usualmente, ser explicadas com relação a todos os mundos possíveis
compatíveis com o conhecimento do falante, ou com algum conjunto de
pressuposições ou com aquilo que é moralmente certo, ou legalmente certo, ou
normal. Ou com aquilo de que alguém é capaz.

Parret (1984, p. 39) afirma que "O limite entre semântica e pragmática é

constantemente discutido, e não se pode prognosticar qualquer acordo acerca desse

problema de delimitação". Observa-se, portanto, que uma abordagem estritamente

sintática ou semântica não fornece uma análise eficiente dos modais. A modalidade

deve ser descrita como resultado de contextualização. Sendo assim, somente uma

inter-relação entre sintaxe, semântica e pragmática permite um tratamento adequado

para uma interpretação suficiente das modalidades.

Desse modo, constatando a ausência na teoria padrão chomskyana de uma

análise adequada não somente das modalidades em geral, mas também de sua

lexicaíização sob a forma de verbos rnodais, Parret (1976, p.51) afirma:

o insucesso das abordagens efetuadas com a ajuda de uma gramática
sintaticamente orientada é empiricamente evidente, e é necessário recorrer a uma
semântica, se não a uma pragmática das modalidades, se se quer recuperar a
estrutura distribucíonal, mesmo que superficial, das modalidades.

A pressuposição de Parret é a de que, segundo as teorias gramaticais clássicas, as

modalidades são definidas no nível superficial de lexicalizações: a força semântica das

modalidades e sua distribuição sintática se identificam, nesse caso, ao sentido e ao

comportamento sintático dos verbos modais, corno: poder, saber, querer. Mas esta classe

nuclear dos modais pode ser completada por lexicalizações periféricas, com outros verbos,

não mais qualificados de "auxiliares", com outras seqüências morfológicas, e mesmo com

tipos de entonação e de idiossincrasias estilísticas.

Desse modo, as modalidades situar-se-iam em um nível mais profundo, não mais

corno propriedades de seqüências lexicalizadas, mas corno características que

determinariam o valor de verdade de proposições.
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Dentro dessa perspectiva, as modalidades passam a ser analisadas enquanto prática

lingüística em interação, ou seja, do ponto de vista da pragmática, e o objeto da pragmática,

conforme Parret (p. 48), passa a ser "o fragmento lingüístico em sua dependência do

contexto accional", do contexto da enunciação, na qual se "determinam todas as

propriedades da linguagem, de qualquer nível de profundidade que sejam elas" (p.58). Esse

contexto, segundo Parret, consiste na análise e na tipologia das modalidades na perspectiva

da pragmática das atitudes proposicionais, como "atitudes do sujeito falante em situação de

ação intersubjetiva com uma audiência". Fazem parte desse contexto três componentes: "a

produção intencional de um fragmento lingüístico pelo locutor, a recepção e o

reconhecimento da intenção ou do conjunto das intenções pelo destinatário, o suporte

situacional de tempo e o espaço deste processo accional". Para orientação desses

argumentos, Parret apoiou-se em Grice e Searle (1977).

Partindo desse posicionamento, Parret (1976, p. 59) estabelece quatro tipos de

modalidade: o primeiro nível, chamado de "nível superficial das lexicalizações",

caracteriza-se pela força semântica das modalidades, e distribuição sintática dos verbos

modais e advérbios. No segundo nível, as modalidades são vistas como proposicionais,

expressando o valor de verdade das proposições. Caracteriza-se por construções, como: "É

possível", "É certo", "É provável" etc. O terceiro nível, refere-se às modalidades

ilocucionais. Caracteriza-se pelos tipos e níveis de classificação e convenção das intenções

do locutor. Por fim, o quarto nível, as modalidades axiológicas ou pragmáticas, que

controlam a intenção, a seleção dos enunciados de acordo com os contextos de ação. Essas

definições, segundo Parret, encontram-se interligadas, podendo se manifestar

reciprocamente, como se excluírem mutuamente; ainda assim, elas serão isomórficas.

A intenção de Parret foi provar o isomorfismo entre esses quatro tipos de

modalidades, de modo que, apesar de estarem interligadas, podem-se manifestar

reciprocamente. Elas se excluem, a ponto de uma substituir a outra, chegando, assim, a uma

síntese excessivamente reduzida. Desse modo, embora a preocupação tenha sido provar o

isomorfismo entre as categorias de modalidade, a proposta de Parret parece considerar, em
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alguns casos, a forma de manifestação; em outros, os efeitos discursivos. Apesar disso, há

que se considerar a relevância de seu trabalho para os estudos sobre rnodalização,

Mais firme é a classificação de Bronckart (1999, p. 132). O autor afirma que diversas

categorias têm sido atribuídas às modalizações desde Aristóteles, e propõe quatro

subconjuntos seguintes:

_ as modalizações lógicas, que consistem em julgamentos sobre o valor de verdade

das proposições enunciadas, que são apresentadas como certas, possíveis, prováveis,

improváveis, etc.;

_ as modalizações deônticas, que avaliam o que é enunciado à luz dos valores sociais,

apresentando os fatos enunciados como (socialmente) permitidos, proibidos, necessários,

desejáveis, etc.;

_ as modalizações apreciativas, que traduzem um julgamento mais subjetivo,

apresentando os fatos enunciados como bons, maus, estranhos, na visão da instância que

avalia;

_ as modalizações pragmáticas, que introduzem um julgamento sobre uma das

facetas da responsabilidade de um personage~ em relação ao processo de que é agente,

principalmente sobre a capacidade de ação ( o poder- fazer), a intenção (o querer-fazer) e as

razões (o dever -fazer).

Qualquer que seja o subconjunto a que pertençam, as modalizações são realizadas por

unidades ou conjuntos de unidades lingüísticas de níveis muito diferentes; chamadas de

modalidades. Os tempos do verbo no futuro do pretérito, os auxiliares de modalização

(poder, ser preciso, dever etc.), um subconjunto de advérbios (certamente, sem dúvida,

felizmente, etc.), certas frases impessoais ( é evidente que ...; é possível que ...) e outros tipos

de frases ou de conjuntos de frase (p. 132).

As modalidades para Bronckart (p.330) têm como finalidade geral traduzir, a partir de

quaisquer vozes enunciativas, os diversos comentários ou avaliações formulados a respeito

de alguns elementos do conteúdo temático. Desse modo, enquanto mecanismos de
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textual ização , que marcam a progressão e a coerência temáticas, são fundamentalmente,

articulados à linearidade do texto.

Koch (1984 e 1997) estuda os modalizadores do ponto de vista da lingüística

pragmática. Segundo a autora, o locutor se posiciona em relação ao enunciado produzido

por meio de atos ilocutórios de lexicalização que se expressam por meio de elementos

lexicais, denominados operadores modais.

Também na linha da pragmática, Mateus (1983) analisa o processo de modalização a

partir de sua importância para a organização da interação verbal. Procura mostrar que todo

enunciado apresenta um grau de modalização. Tal modalização consiste, essencialmente,

numa modificação introduzida pelo locutor, ao nível da predicação, como resultado das

condições postas à sua realização e da relação entre os elementos envolvidos na produção.

Observa-se, portanto, que o discurso deriva da importância que a linguagem assume

na perspectiva da interação verbal, cujo pressuposto básico está centrado na modalização,

pois é por meio desta que se dá a construção do sentido do discurso e a sinalização do modo

como aquilo que se diz é dito. A despeito dessas afirmações, fundamentam-se outras

perspectivas.

1.404 O Tratamento funcionalista da investigação da modalidade

Nascido no domínio da lógica clássica e tendo sido objeto de abalizados estudos

feitos por eminentes lingüistas, o campo das modalidades tornou-se extremamente fértil e

com várias possibilidades de expressão. Essas possibilidades dão à modalidade a condição

de adequar-se melhor a investigações segundo paradigmas que considerem a língua em

situação de uso, já que, enquanto prática em interação, todo enunciado apresenta um

determinado grau de modalização. Nessa perspectiva, o estudo das expressões

modalizadoras na interação verbal sugere um enfoque de análise funcionalista.
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No tocante à adequação do estudo das modalidades em uma gramática funcional,

toma-se relevante fazer uma referência ao lingüista inglês Ha11iday, responsável pelo

reconhecimento de muitos aspectos funcionais na descrição da língua.

Buscando constituir uma gramática que se enquadre em uma teoria da língua em uso,

Ha11iday (1985, p.321) propõe a existência de significados funcionais na língua. Esses

significados são componentes de opções significativas engendradas de acordo com as

necessidades de uso da língua. Assim, privilegiando o aspecto sistêmico-funcional,

Halliday postula a existência de duas funções essenciais na sentença: a "ideacional" e a

"interpessoal" que se refletem no sistema, de modo que cada elemento do sistema

corresponde a uma função. Halliday associa a função da linguagem à forma da sentença, de

maneira que a sentença seja ordenada como mensagem e como evento de interação,

propondo, com isso uma primeira subdivisão da modalidade.

Assim, para Halliday Copo cit p. 335), a modalização refere-se a área de significação

intermediária referente às polaridades positivas e negativas. A implicação disso dependerá

especificamente da função da linguagem. Desse modo, se a linguagem assume a função de

uma 'afirmação' ou 'pergunta', uma proposição é realizada como sentença. Os significados

das polaridades positivas e negativas nas proposições são "afirmação" e "negação". As

possibilidades de significação intermediária podem significar "probabilidade" e

"habitualidade". O conjunto das significações de "probabilidade" e "habitualidade" recebe

o nome de modalização. Por outro lado, se a linguagem assume a função de uma 'ordem'

ou 'oferta', uma proposta é realizada como sentença. A significação das polaridades

positivas e negativas nas propostas são "determinação" e "proibição". As possibilidades

intermediárias podem significar "ordem" e "oferta", dependendo das funções das sentenças.

Dessa maneira, se a sentença expressar uma ordem, as possibilidades de significação

intermediária são de "obrigação". Se a sentença expressar uma oferta, as possibilidades de

significação intermediária são de "inclinação. O conjunto das significações de "obrigação"

e "inclinação" recebe o nome de modulação.
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A figura 1 resume esquematicamente as escalas de modalização e modulação
sugeri das por Halliday.

FIGURA 1

Esquema das escalas de modalização e modulação

(ii) habitualidade

(i) probabilidade

(1) Modalização --~~

(afirmação)

MODALIDADE
~

(i) obrigação

TIPO (2) Modulação

(ordem)

(íí) (inclinação)

FON1E: Halliday 1985: p.335

Em suas observações sobre a distinção entre os valores modais apresentados pelos

lógicos e pelo que ele mesmo estabelece, Halliday (1985, p. 336) tece um comentário,

afirmando que na semântica filosófica, a modalização é referida como "modalidade

epistêmica" e a modulação como "modalidade deôntica". Para explicitar a diferença entre

essas duas categorias, o autor exemplifica":

4 a. Maria provavelmente saberá [probabilidade]

4b. Ele poderá trabalhar algumas vezes [usualmente]

5 a. Fred deveria contá-los [obrigação]

5b. João poderá pegar você em casa [inclinação]

Os exemplos são da autoria de Halliday (1985, p. 336). As traduções são de nossa responsabilidade.
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De acordo com Halliday (op. cito p. 336), os auxiliares modais podem ser expressos

em todas as ocorrências, de modo que nenhuma delas estarão isentas de auxiliares modais,

como: can, could, may, might, shall, should, will, would; must, need, ought, to, is to,e has

to, considerando, porém, seus usos mais restritos nas significações "usualmente" e

"inclinação". Por outro lado, apresentando-se como uma categoria, essas ocorrências

podem se estender acima desses sentidos, desde que a função geral dos auxiliares modais

exprimam grau de polaridade. Isso pode dar uma idéia de como essas quatro escalas são

semanticamente relacionadas. A distinção básica que determina como a modalidade será

expressa, afirma Halliday, está na distinção entre a modalidade subjetiva e objetiva.

Uma decorrência importante dessa reflexão para os estudos da linguagem, nessa

orientação teórica, está na forma de Halliday conduzir a questão da modalidade. Ao definir

a modalidade como uma área de significação intermediária às polaridades positiva e

negativa, o autor firma sua contribuição para futuras pesquisas a respeito da questão da

modalização. Ainda que algumas de suas idéias sejam refutadas, mesmo assim, elas

também firmarão alicerce para que novas discussões possam se desenvolver.

1.4.5 A Constituição dos Enunciados em Camadas

A proposta de Halliday no tocante à organização da sentença como mensagem e

orno evento de interação merece destaque pelas explicitações funcionais, que consolidam

estudo das modalidades de forma integrada.

Uma outra perspectiva, atribuída a Hengeveld (1988, 1989) e Dik (1989), sugere uma

in estigação das modalidades em correspondência com a representação em camadas, que

onstituem os enunciados.

Essa representação em camadas pode ser entendida como instâncias de modalização,

correspondem aos níveis "representacional" e "interpessoal". No nível

representacional, um estado-de-coisas é descrito de modo que o receptor seja capaz de

tender a que situação real ou imaginária se faz referência. No nível interpessoal, a
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situação é apresentada de maneira que o receptor se sinta capaz de reconhecer a intenção

comunicativa proposta pelo falante.

As predicações são estabelecidas a partir de três níveis de descrição. O primeiro nível

é chamado de predicação nuclear e refere-se ao estado-de-coisas designado pela relação

básica entre um predicado e seus argumentos; o segundo nível, chamado de predicação

central, refere-se a um estado-de-coisas qualificado. Já o terceiro nível, o da predicação

estendida, refere-se a um estado-de-coisas qualificado e localizado. As proposições

referem-se ao "conteúdo proposicional". Assim, podem ser mencionadas, negadas,

lembradas, rejeitadas, verdadeiras, falsas e podem, ainda, exprimir surpresas e dúvidas.

Caracteriza-se pela estrutura mais alta da predicação Finalmente, a cláusula, a unidade

estrutural, que, munida de força ilocucionária, refere-se ao ato de fala obtido a partir da

proposição. O quadro a seguir ilustra a representação em camadas sugeridas por Hengeveld

(1988, 1989) e Dik (1989):

FUNÇÃO NÍVEL UNIDADE ESTRU1URAL REFERÊNCIA

4° Cláusula Ato de fala

Interpessoal

3° Proposição Fato possível

2° Predicação Estado de coisas

Representacional

1° Predicado Propriedade/Relação

1.4.6 Instâncias de Modalização dos Enunciados

Segundo Hengeveld (1988), as modalidades se apresentam em três níveis diferentes e,

desse modo, se denominam: inerente, objetiva e epistemolágica.
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A modalidade inerente é a que se instancia no primeiro nível da estrutura interna da

predicação que se caracteriza pela relação entre um participante e a realidade de um estado-

de-coisas. As principais modalidades inerentes expressam habilidade (como em 6), volição

e um certo número de instâncias de obrigação e permissão. Diz Hengeveld que essas

expressões se dão em um "número limitado de predicados, o que atribui pouca importância

delas no uso da inflexão modal" (p.234)

(6J-Ter capacidade para; saber como (habilidade)

Estar disposto para (volição)

Ter que (obrigação)

Ter liberdade para (permissão)

o segundo nível da predicação expressa a modalidade denominada objetiva, que se

caracteriza pela avaliação do falante sobre a realidade de um estado-de-coisas. Essa

avaliação, segundo Hengeveld, pode ser de dois tipos. Desse modo, propõe a seguinte

subdivisão dessa modalidade:

i) baseado em situações de possibilidade obtidas a partir da concepção da realidade ou

de uma situação hipotética.

Essa avaliação ocorre sem a manifestação de um comprometimento do falante. Este

avalia a realidade de um estado-de-coisas baseado em seu conhecimento. Nesse nível de

modalização expressa a modalidade denominada epistêmica, como em (7).

(7) É provável que as aulas recomecem amanhã.

ii) baseado em situações possíveis relativas a algum sistema de convenções morais,

legais ou sociais.

Nesse nível de modalização, em que o falante avalia a realidade do estado-de-coisas

em termos de normas morais, legais e sociais, expressa-se a modalidade deôntica, como em

(8):

(8) O aluno deverá terminar a prova, no máximo, até onze horas.
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No terceiro nível, expressa a modalidade epistemológica ou epistêmica subjetiva.

Caracteriza-se pelo comprometimento do falante com a verdade da proposição. Hengeveld

(1988: 240) estabelece uma subdivisão dessa modalidade em:

\\) subjetivo - em que o 1a\ante e~l>TeSSaseu com-pTomet,mento em re\ação ao

conteúdo da proposição, sustentando o grau de certeza em relação à verdade do conteúdo

expresso, como em (9):

(9) Eu acho que as aulas recomeçarão na próxima semana.

(ii) evidencial - o falante não se posiciona como fonte da informação estabelecida

pela proposição, porém, indica como a obteve, como em (10):

(10) Segundo o coordenador do curso, as provas terão início na próxima semana.

Hengeveld propõe uma subdivisão da modalidade evidencial em citativa, quando a

fonte é citada, como em (11); inferencial, quando a informação é inferida a partir de uma

evidência disponível, como em (12); e experencial, quando o falante diz algo relacionado a

alguma experiência pessoal, como em (13):

(11) De acordo com o diretor, não haverá aulas amanhã.

(12) Pela cor do céu, parece que vai chover muito ainda hoje.

(13) Pela minha experiência, essa reunião não vai começar antes das três horas.

Os exemplos dados nesta seção, especificamente no segundo e terceiro níveis foram

criados por nós haja vista Hengeveld (1988) não apresentar nenhuma ilustração, o que para

nós se apresenta como uma deficiência do trabalho, obrigando-nos, portanto, a criá-los a

fim de melhor apresentar a proposta do autor.

As figuras 2 e 3, resumem esquematicamente os tipos de modalidades na proposta

Hengeveld.
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FIGURA 02

Esquema da modalidade epistêmica subjetiva

MODALIDADE

EPISrtMICA

SUBJETIVA

Certeza (Compromisso forte)

-: Epistêmica I Probabilidade (Crença)

Possibilidade
(Comprometimento fraco)

--- Boulomaíca Desejo, esperança, ete.

Tnferencial

MODALIDADE

EVENTUAL

I
Citativa

Experencial

FIGURA 03

Esquema da modalidade epistêmica objetiva

Certo

Epistêmica

(Não - Real)

Provável

Possível

Improvável

MODALIDADE
OBJETIVA

Obrigatório

Deôntico
Costumeiro

(Real) Permissível

Aceitável

Proibido

FONTE: Hengeveld, 1988: p.236-240.
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Conforme propõe Hengeveld (1988, p.234-240), a modalidade objetiva refere-se à

avaliação de um EC nos termos do conhecimento que o falante possui, enquanto a

modalidade subjetiva refere-se à expressão do grau do comprometimento do falante com a

verdade do conteúdo. Para explicitar a diferença entre essas modalidades, Hengeveld

(p.236,237) atribui aos advérbios modais a expressão da modalidade subjetiva e, aos

adjetivos modais, a modalidade objetiva, e apresenta diferenças entre elas'.

( i ) a modalidade objetiva pode estar numa sentença interrogativa, enquanto a

modalidade subjetiva não pode, uma vez que, ao expressar a atitude do falante, localiza-se

fora da proposição, como se observa em (14) e (15).

(14) É possível que João venha ?

(15)* Possivelmente João virá?

(ii) a modalidade objetiva pode ser baseada em hipóteses numa sentença condicional,

já uma modalidade subjetiva não pode:

(16) Se é possível que João virá, eu estou vindo.

(17)*Se possivelmente João virá, eu estou vindo.

(iii) a modalidade subjetiva só pode ser formada nos termos positi os. enquanto a

modalidade objetiva pode ser formada em ambos os termos positivo e negativo:

(18)*Impossivelmente João virá.

(19)*Incertamente João virá.

(20) É impossível que João venha.

(21) Não é certo que João virá.

Diz Hengeveld (1988, p.237) que "a não existência de advérbios modais negativos

corresponde ao fato de que modais ingleses, quando usados dando expressão à modalidade

subjetiva, não podem aparecer mediante negação":

5 Os exemplos dados nesta sessão são da autoria de Hengeveld (1988, p. 236, 237). As traduções são de nossa
responsabilidade.
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(iv) a modalidade subjetiva refere-se ao momento da fala, já a modalidade objetiva

não.

Embora alguns dos modais ingleses que são usados para expressar modalidade

subjetiva possam receber uma forma verbal do passado, essa forma nunca faz referência

temporal, apenas expressa um grau menor de comprometimento do falante:

(22) Poder/ Pode ser verdade.

o passado nos adjetivos modais não tem referência temporal.

(23) Era possível que João pudesse vir, então ele veio.

(v) na modalidade objetiva, a fonte da informação contida na predicação pode ser

questionada:

(24) A.É possível que chova amanhã.

B.Quem disse então?

Hengeveld afirma que a mesma pergunta pode aparecer claramente fora do lugar,

como uma reação à modalidade subjetiva:

(25) A. Possivelmente choverá amanhã.

B.*Quem disse então?

Uma reação apropriada seria:

(26) B.O que você acha então?

1.4.7 Modalidade e evidencialidade

Nuyts (1993) afirma que construções com advérbios e adjetivos modais não são

determinadas por alguma diferença na semântica que qualifica a modalidade, porém, pela

construção de três fatores: funcionalidade discursiva, performatividade e interação entre

modalidade e evidencialidade.

Assim, objetando contra o modo de Hengeveld conduzir a distinção entre

modalidades objetiva e subjetiva, Nuyts (p.946) chama a atenção para o fato de que todo
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julgamento pressupõe uma evidência, sendo a variação estabelecida na fonte de evidência.

Ele afirma que "sem evidência, nenhuma avaliação de um EC é possível. Pode-se, então,

simplesmente dizer que não se sabe". Desse modo, Nuyts atribui maior saliência à

evidencialidade, qualificando-a em: (i) subjetiva - o falante propõe que conhece, ou

partilhou a evidência, assumindo um comprometimento pessoal; (ii) intersubjetiva - o

falante propõe que a evidencialidade é exposta a um grupo de pessoas, com os mesmos

propósitos, entre os quais se inclui, assumindo, desse modo, um comprometimento

partilhado com todos que partilharam da evidencialidade.

A distinção proposta por Nuyts pode ser ilustrada da seguinte maneira:

Subjetiva (fonte no falante)

Evidencialidade

Intersubjetiva (fonte partilhada)

Como se observa, o critério estabelecido por Nuyts coloca em questão a distinção

proposta por Hengeveld (p.236), entre modalidade objetiva e modalidade subjetiva e entre

esta e a noção de evidencialidade. Na visão de Nuyts, todo julgamento procede de uma

evidência; o que pode variar é a fonte dessa evidência. Desse modo, a evidencialidade passa

a ser vista como uma categoria superior à modalidade.

Essa é uma questão ainda em discussão nos estudos funcionalistas sobre o processo

de modalização. Sabe-se, no entanto, que é preciso distinguir evidencialidade como

categoria epistemológica de fonte de conhecimento, o que, sem dúvida, deve ser entendido

como subjacente à modalização epistêmica; e a evidencialidade, enquanto marca lingüística

que tem, como efeito de sentido, um relativo descomprometimento do falante em relação ao

que diz. Em vista disso, prevemos uma análise quantitativa apenas do emprego de

modalizadores inequivocamente identificados como epistêmicos objetivos e subjetivos,

restando às marcas de evidencialidade mais típicas uma análise qualitativa.
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1.4.8 A expressão da modalidade

Ao produzir seus enunciados, o falante o faz através de atos de modalização, que

segundo Koch (1984), atualizam-se por meio dos diversos modos de lexicalização que a

língua oferece (operadores modais). Os operadores modais, que, de acordo com a autora.

viabilizam a posição do interlocutor frente ao enunciado produzido, em qualquer contexto

interativo, são os seguintes: a) verbos auxiliares modais: poder, dever, querer etc; b)

predicados cristalizados: é certo, é preciso etc.; c) advérbios modalizadores; d)

construções de auxiliar mais infinitivo [ter de mais infinitivo, precisar (necessitar) mais

infmitivo; dever mais infinitivo] etc.; e) modos e tempos verbais; f) verbos de atitude

proposicional: eu creio, eu sei g) operadores argumentativos e h) orações modalizadoras (

tenho a certeza de que, todos sabem que etc.).

Igualmente a Koch (1984), embora de maneira ampliada, Neves (1996, 165-167)

afirma que a modalidade de uma sentença é determinada pelos elementos atitudinais.

Tolonen6 (1992, apud Neves, 1996) diz que um dos principais problemas no estudo da

modalidade é apresentado pela tendência que as línguas naturais têm de empregar os

mesmos meios lingüísticos para diversas finalidades comunicativas, das quais a modalidade

é uma apenas. O reverso disso é o fato de que muitos meios se usam para os mesmos fins.

Desse modo, a modalidade é expressa:

a) Por um verbo:

a l- auxiliar modal, como em (27):

(27) deve ser como na televisão eles preparam o o o:: a peça ... e devem dividir o os...

as partes para os artistas (DID-SP-234:165-167)

a2- de significação plena, indicadores de opinião, crença ou saber, como em (28):

(28) eu acho que o teatro não é TÃO assim divulgado (DID-SP-234:244)

6 TOLONEN, T. S. Epistemic Moddality and Academic Writing. Comunicação apresentada no Xxe Congrês
lnternational de Linguistique et Philologie Romanes. Zürich, Suíça, 1992.
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b) Por um advérbio, corno em (29) e (30), que também pode associar-se a um verbo

auxiliar modal, como em (31):

(29) toda e qualquer cirurgia... no campo médico... propriamente dito ...

implica ...obrigatoriamente ... em despesas ... as mais elevadas (DID-RE-131 :28-

30)

(30) todos os serviços ... que ele presta ...aos seus associados são efetivamente de um

valor. ..inestimável (DID-RE-131 :84-86)

(31) provavelmente ele deve ter falado com você (D2-SP-360:514-515)

Ressalta Neves (op.cit, p.166) que no caso do uso dos advérbios modalizadores, é

interessante lembrar que, também, aqui, é pertinente a observação do âmbito de incidência

a que se aplica o advérbio (Ilari et alii, 1989); de fato, a rnodalização por advérbios é sui

generis, no sentido de que nem sempre incide sobre a proposição, como nos exemplos

acima, mas pode ter corno escopo um constituinte, corno em (32) e (33):

(32) tenho prazer de fazer(r) determinados pratos, gosto, me sinto bem, talvez um

hobby, né (D2-POA- 29J :94-95)

(33) eu acho que é uma exigência que, que se faz ta/vez por uma formação já de

berço (D2-POA-291 :83-85)

c) Por um adjetivo em posição predicativa, como em (34) a (36):

(34) ele disse que vai ser necessário um aborto. (D2-SP- 360:83-84)

(35) é impossível que ela empreste em outras condições ... (DID-SP-250:199)

(36) é preciso que o indivíduo compreenda o todo (EF-POA-278:138-139)

d) Por um substantivo como em (37) e (38):
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(37) uma das coisas fundamentais de qualquer(r) prato, eu pelo menos penso assim,

que(r) dizer(r) , é a minha opinião (D2- POA-291 :4)

(38) eu tenho a impressão que eles comem coisas mais leves na hora das refeições

dárias (DID -RJ- 328:385-387)

Postula Neves (op. cit.) que um tipo bastante comum de ocorrência de nome

modalizador é na posição de objeto de verbo-suporte:

(39) o curso de Pedagogia daria possibilidade como o caso de Orientação

Educacional (D2-SP-360: 1580)

Nessas construções, diz a autora, o verbo e o SN objeto (um SN predicante e, não,

referencial) formam, conjuntamente, o predicado.

e) Pelas próprias categorias gramaticais (tempo/ aspecto/ modo) do verbo da

proposição, como em (40), freqüentemente associadas, por sua vez, a lexemas

modalizadores do tipo dos apontados acima, como em (41) e (42):

(40) eu poderia me alimentar só de carne (D2-POA-291 :32-33)

(41) e ... possivelmente passe essa fase (D2-SP _360:226)

(42) talvez eu tenha deixado algum grupo ... de fora ... (EF-RE-337:12-13)

Para Dubois (op. cito p.138) os elementos modalizadores são vistos como "os meios

pelos quais um falante manifesta o modo como ele considera seu próprio enunciado[ ...]".

Desse modo, ao emitir esses enunciados, o falante se posiciona em relação ao conteúdo

semântico nele contido.

Koch (1984, p.138) conceitua os operadores modais como "todos os elementos

lingüísticos diretamente ligados ao evento de produção do enunciado e que funcionam

como indicadores das intenções, sentimentos e atitudes do locutor com relação ao seu

discurso" .
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1.5. Modalidade e o discurso pedagógico

A tarefa que estamos nos propondo, nesta pesquisa, é a de investigar a manifestação

da modalidade epistêmica no discurso do professor de Ensino Fundamental T e Médio,

procurando compreender as formas de expressão desses modalizadores, bem como o efeito

de (des)comprometimento. Nesse sentido, procuramos relacionar nesta seção, algumas

abordagens sobre o uso dos modalizadores no discurso procurando observar, a partir das

considerações desses autores, alguns padrões do processo de modalização no discurso,

amplamente discutidos nas pesquisas sobre linguagem. No entanto, não podemos deixar de

reconhecer a ausência de trabalhos com modalidade no discurso do professor, voltados para

os efeitos de (des)comprometimento.

Orlandi (1987) caracteriza o discurso pedagógico a partir de uma tipologia que

classifica o discurso quanto ao funcionamento em discurso lúdico, discurso polêmico e

discurso autoritário.

Para diferenciar o funcionamento desses discursos, a autora se baseia nos seguintes

elementos: referente (objeto do discurso) e os interlocutores (participantes do discurso).

Assim, propõe a seguinte tipologia do discurso pedagógico:

a) discurso lúdico: é aquele no qual o referente se mantém enquanto objeto, fazendo

com que interlocutores se exponham a esse objeto, prevalecendo polissem ia aberta;

b) discurso polêmico: é aquele no qual o objeto não se acha presente, mas direciona o

discurso no sentido de estabelecer um certo domínio ao referente, ocorrendo a

polissem ia controlada;

c) discurso autoritário: é aquele no qual o referente (objeto) está ausente ou oculto

pelo dizer, não existindo espaço para interlocutores, havendo, portanto, um agente

exclusivo, resultando na polissem ia contida, cujo exagero é a ordem.
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A partir dessa tipologia, Orlandi (op. eit. p. 15-38) caracteriza o discurso pedagógico,

"tal como se apresenta atualmente" como um discurso autoritário, no qual aluno e professor

são reduzidos a ser a imagem social, no caso do aluno, como aquele que está na escola para

aprender, dado que não sabe, e o professor, como aquele que possui o saber e está na escola

para ensinar.

Os sujeitos, professor e alunos se ajustam às condições sócio-culturais do ambiente e

escolhem os recursos expressivos para se comunicar por meio da língua. Ao produzir seus

discursos, professor e alunos adquirem a linguagem, posicionando-se como sujeitos, tal

como afirma Possenti (1988, p.59):

Dizer que o falante constitui o discurso significa que ele, submetendo-se ao que é
determinado (certos elementos sintáticos e semânticos, certos valores sociais) no
momento em que fala, considerando a situação em que fala e tendo em vista os
efeitos que quer produzir, escolhe, entre os discursos alternativos que o trabalho
lingüístico de outros falantes e o seu próprio. até o momento. lhe põem à
disposição. aqueles que lhe parecem os mais adequados.

Desse modo, as condições sócio-culturais que envolvem a figura do professor

contribuem para autorizar a sua posição de destaque na ordem do discurso. Posição de

detentor do poder, pelo fato de pertencer a uma classe privilegiada - a classe dos que têm o

saber. Coulon (1995, p.66-67) assim se refere:

o professor é, antes de tudo, o adulto e é também aquele que impõe os deveres,
inflige punições. representa a ordem social instituída pela escola. A autoridade está
do lado do professor e é sempre ele quem ganha. Aliás. tem de conseguir isso se
pretende permanecer professor.

O poder institucional da escola define a dominação do professor sobre os alunos, por

meio das disciplinas impostas, que colocam o professor em condições de comandar, punir,

aplicar ordens e impedir a palavra dos alunos e estes, por sua vez, numa situação de

aceitação, ou seja, de distância social. A disciplina é considerada uma das inúmeras formas

de controle dos sentidos que circulam no processo interacional de sala de aula.

Diz Foucault (1973, p.6) que a disciplina curricular faz parte dos procedimentos

internos de controle, uma vez que são os próprios discursos que fazem seu próprio controle,
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um princípio que classifica, ordena e distribui os discursos. Outras formas de controle do

acontecimento enunciativo na sala de aula podem ser detectadas pelas chamadas, avaliação,

produções etc.

A instituição escolar dá ao professor o direito de, em qualquer das hipóteses, fazer

uso prioritariamente de sua fala, considerada como sendo aquela que informa e, portanto,

tem interesse e utilidade.

Isso é graças à materialidade da palavra, em sua função de SIgnO lingüístico,

caracterizado como ideológico e designativo das influências históricas e sócio-culturais.

Assim, na relação entre professor e aluno, mediada pela palavra, o professor leva

vantagens, já que seus enunciados trazem marcas da utilização em maior quantidade e

maior variedade dos operadores argumentativos, pelo fato de possuir um universo

discursivo mais amplo e pertencer a uma posição social superior em relação ao de seus

alunos. O funcionamento dessa estrutura social e do discurso é explicado por Fairclough

(1989, p.38):

A escola tem uma ordem social e uma ordem de discurso, que envolvem uma
estruturação distintiva de seu espaço social em um conjunto de situações em que o
discurso ocorre (classe, reunião de professores ele), um conjunto de papéis sociais
reconhecidos nos quais as pessoas participam (diretor, professor, aluno, monitor
escolar etc), e um conjunto de propósitos aprovados para o discurso. Os tipos de
discursos da sala de aula estabelecem posições subjetivas para oprofessor e para os
a/unos, e é somente pela ocupação dessas posições que alguém se torna um
professor ou um aluno.

O discurso em sala de aula envolve as condições sociais de produção, e essas

condições sociais, segundo o autor, dependerão do local em que o discurso está inserido.

Nessa perspectiva, o signo somente adquire sentido no meio social. Orlandi (op.cit. p.

26) entende o discurso como sendo efeito de sentido entre interlocutores, enquanto parte do

funcionamento social geral. Assim, o sentido de cada seqüência produzida será constituído

pelas condições de produção entendidas como envolvendo os sujeitos, a situação e o

contexto situacional.
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No espaço institucional da escola, o discurso é controlado. E uma das formas de

controle desse discurso é através da elaboração do currículo, que representa o conjunto dos

vários discursos científicos ou ideológicos tidos como oficialmente válidos constantes nas

disci~linas. Uma vez controlanc\o-o,mantêm-se relativamente em circulação os sentidos
desejados por aqueles que detêm o poder.

Quanto ao professor, de posse do saber institucionalizado, pode aprovar ou reprovar,

determinar as formas e os conteúdos da avaliação, organizar o programa a ser estudado. Seu

discurso caracteriza-se por um discurso parafrástico e polissêmico. Parafrástico por utilizar-

se constantemente da autocorreção, visando com isso dizer a mesma coisa, mas de outra

maneira. Polissêmico por garantir relativamente à orientação do sentido contida na

disciplina curricular no espaço social da sala de aula. Para Orlandi (p.27), é essa articulação

da linguagem que torna o discurso autoritário:

De um lado, há um retorno constante a um mesmo dizer sedimentado - a paráfrase -
e, de outro, há no texto uma tensão que aponta para o rompimento. Esta é uma
manifestação da relação entre o homem e o mundo (a natureza, a sociedade, o
outro), a manifestação da prática do referente na linguagem. Há um conflito entre o
que é garantido e o que tem de se garantir. A polissem ia é essa força na linguagem
que desloca o mesmo, o garantido, o sedimentado. Essa é a tensão básica do
discursa, tensão entre a texto e a contexto histôrico-social: conflito entre a "mesma"
e o "diferente ", entre a paráfrase e a polissem ia.

Infere-se, da citação acima, que Orlandi sugere a possibilidade do aparecimento do

diferente. E este só surgirá se for uma vez dissimulado o funcionamento institucional. Isso,

na perspectiva da dialogia, equivale a dizer que o professor, no espaço institucional, deve

ser visto como um facilitador, pelo fato de que, efetivamente, ele não pode agir diretamente

sobre o aluno. Ao dar ao aluno a oportunidade da enunciação ou a contra-palavra, há o

enriquecimento da interação sócio-verbal, e o aluno passa a usar a linguagem, através dos

signos ideológicos, ampliando, assim, o seu grau de cultura, de sujeito sócio-histórico.

Daí a importância da linguagem no processo ensino-aprendizagem, pois é através da

mediação semiótica proveniente do signo Iingüístico que o professor interage com o aluno,

gerando o enunciado como produto enunciativo. Desse modo, linguagem é o que orienta a
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ação dos sujeitos. Para isso, Koch (op. cito p.9-19) diz que a linguagem deve ser vista como

forma de ação que possibilita, aos sujeitos sociais, a prática dos mais diversos atos.

Neste momento, há de se considerar a constituição e a atuação da modalidade. Ao

produzir seus enunciados, o falante o faz através dos atos de modalização, que por vez se

manifestam através dos variados modos de lexicalização que a língua se propõe a oferecer.

E~\.u.Ua~)á latam rea\i'Z.aela~na ~enti.elaele ielentm.car a usa ele moôaúzadores em

discursos, dentre os quais podemos citar os trabalhos de Guedes (1998) e Hattnher ( 1995).

A primeira autora faz um levantamento dos modalizadores nos discursos políticos

publicados no Diário Oficial do Estado de Pernambuco, e em seguida, uma análise dos

efeitos de sentido introduzidos por esses modaíizadores. Foram selecionados cinco

pronunciamentos políticos, nos quais os elementos modalizantes predominantes expressam

as intenções e interesses do locutor por meio de "predicado cristalizado" (Koch 1984) ,

superlativos, adjetivos, substantivos e verbos modais. Os elementos modalizadores

encontrados no corpus pela autora são vistos como indicadores das intenções, interesses,

sentimentos e atitudes do locutor com relação ao seu discurso, e visam exprimir um juízo

avaliativo e, assim, orientar o discurso no sentido de determinadas conclusões.

Sob a orientação e a perspectiva funcionalista segue o estudo de Hattnher (1995). A

autora analisa a expressão da modalidade epistêmica nos discursos do Ex-Presidente Collor

a partir dos dois níveis estruturais (representacional e interpessoal), procurando relacionar,

satisfatoriamente, esses níveis em que os modalizadores atuam, seu escopo e sua função.

Hattnher analisa a manifestação da modalidade epistêrncia em enunciados efeitivos, a

partir de 13 discursos do ex-presidente Femando ColIor de Meio. A análise desses

discursos parte de dois momentos. No primeiro momento, com o objetivo de descrever os

tipos e as condições de uso dos elementos modalizadores, foi feito um levantamento inicial

dos enunciados em que a modalidade é expressa por verbos, adjetivos, advérbios e nomes.

A partir desse levantamento, a autora procedeu à análise do níveis representacional e

interpessoal dos enunciados (Halliday, 1985, Hengeveld, 1988 e 1989), relacionando os
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níveis em que os modalizadores atuam, seu escopo e sua função. A análise do efeito

comunicativo de (des)comprometimento do falante foi estabeleci da a partir das relações

estruturais dos enunciados modalizados.

No segundo momento, a autora procedeu a uma análise novamente dos discursos,

com o intuito de verificar outros meios, que somados aos modalizadores, foram usados pelo

falante para obter o efeito de (des)comprometimento.

Em sua pesquisa, Hattnher (op. cit.) confirma sua hipótese central de que há uma

correspondência entre o grau de comprometimento do falante e o nível em que atua o

modalizador, de maneira que, diz a autora, "quando situa a qualificação epistêmica no nível

da predicação, o falante descreve a possibilidade de ocorrência de um EC sem a indicação

das evidências, apresentando a qualificação como independente da sua avaliação. Dessa

forma, não há nenhuma manifestação do comprometimento do falante com a verdade de

seu enunciado". Por outro lado, continua a autora, "quando situa a qualifiação epistêmica

no nível da proposição, o falante revela que assume seu enunciado, responsabilizando-se

pelo que diz. Nesse caso, o comprometiemnto do falante é expresso em diferentes

evidências apresentadas".

Considerando que há uma hierarquia das qualificações epistêmicas atuantes nas

diferentes camadas de estrutura da frase, foi possível verificar que outros meios, como a

força elocucionária ou mesmo o aspecto verbal têm na construção do efeito de sentido. Foi

possível reconhecer ainda em sua análise, através dos constituintes extrafrasais e à

organização transfrática dos discursos, outros meios, que corroboram também para o efeito

de (des)comprometimento do falante, contribuindo para reforçar ou atenuar os valores de

certeza ou possibilidade manifestos pela qualificação epsitêmica.

Por fim, reconhecendo as funções (representacional e interpessoal) da linguagem,

Hattnher resume seu trabalho afirmando que:

1. por meio da modalização epistêmica o falante avalia como certa ou possível a realidade

de um EC ou a veracidade de uma proposição;
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2. essa avaliação pode ser feita a partir de um conhecimento que só o falante tem ou de um

conhecimento que é comum, ou seja, a partir de um saber que é pessoal ou partilhado;

3. segundo as intenções comunicativas do falante, ele pode escolher, explicitar ou não a

fonte do seu saber;

4. o grau de comprometimento do falante pode ser avaliado em correspondência com o

nível da organização estrutural da frase em que atua o modalizador.

Os estudos de Hattnher interessam ao presente trabalho por elucidar de modo

plausível um modelo de análise funcionalista da modalidade em seus estudos. Nossa

pesquisa se preocupa em analisar a modalidade epistêmica no discurso do professor. Desse

modo, como Hattnher, analisaremos a modalidade epistêmica através de um modelo de

descrição da estrutura oracional em camadas ( Hengeveld, 1988 e 1989 e Dik, 1989),

buscando descrever sua forma e seu efeito de sentido. O efeito comunicativo de

(desjcornprometimento será analisado a partir das relações estruturais dos enunciados

modalizados, conforme a autora. Nesse sentido, irão interessar muito à nossa pesquisa os

estudos de Hattnher, pois entendemos que optar por um modelo de descrição oracional em

camadas é permitir que se verifiquem no enunciado diferentes instâncias de modalização.

Afinal, diz a autora que "com essa opção, é possível verificar os níveis em que os

modalizadores atuam, bem como seu escopo e sua relação com outras categorias como

tempo e aspecto" (p. 73).

Hattnher fala dos percalços no desenvolvimento de seus estudos, dentre eles, a

dificuldade em estabelecer uma definição operatória para "modalidade", contribuindo para

que procedesse um breve relato dos diferentes tratamentos que as modalidades recebem no

campo da lógica e da lingüística, encontrando, assim, direções para seu posicionamento

teórico.

Ainda que esses trabalhos que compõem o aparato teórico de sua pesquisa tenham

alargado para possibilidades de abordar o fenômeno da modalização, estudiosos emergem

num consenso: a dificuldade de estabelecer para as modalidades um lugar bem definido no

campo da lingüística.
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Outros estudos já foram feitos no que se refere à análise das modalidades nos

discursos, dentre os quais podemos citar o trabalho de Santos (2000), o qual seguindo uma

abordagem de caráter discursivo-interativo prioriza a modalidade no discurso de sala de

aula, em contexto universitário. Considerando nesse tipo de discurso a efetivação de

interesses dos interlocutores (professor/aluno), que se voltam para a efetivação do saber e

da ordem, posicionando-se frente aos enunciados produzidos, de acordo com as ordens

discursivas, para a negociação de sentido desses enunciados em sala de aula, chega a propor

que há uma forte tendência para o domínio das modalidades epistêmica e deôntica, como

marcas de poder nesse contexto.

Partindo do pressuposto de que o discurso em sala de aula é colocado entre as

interações consideradas assimétricas (um interlocutor tem mais poder do que o outro na

interação), a autora fundamenta sua posição dizendo que isso justifica a investigação de

marcas lingüísticas que possam fornecer pistas de poder implícito, considerando-se as duas

modalidades de apresentação discursiva: a monológica, denominação apenas estrutural,

porque o professor domina a palavra, estando sua voz juntamente com outras vozes de

poder, e a dialógica, em que a diade perguntas/respostas é constante entre os participantes

do processo interlocutivo.

Santos (op. dt) conclui sua análise, reafirmando que a forte tendência para o domínio

das modalidades epistêmica e deôntica, com alguns indícios de enunciados que mostram a

função emotiva da linguagem, justifica-se pela própria característica do discurso de sala de

aula, em que os interesses dos interlocutores (professor/aluno) encontram-se voltados para a

efetivação do saber e da ordem, de maneira que, professor e alunos posicionam-se frente

aos enunciados produzidos, segundo as ordens discursivas, para a negociação do sentido

desses enunciados em sala de aula.

A autora fundamenta suas comprovações, afirmando que o professor, nesses

discursos, apresenta um papel central, embora haja uma tentativa muito remota, em

algumas sitações em sala de aula, para reverter esse quadro, tentando colocar o aluno e as

atividades em grupo como centro do ensino. Continua a autora, dizendo que o professor
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mantém o turno por longo tempo, utilizando artificios, quais sejam: a indiferença à resposta

do aluno através do silêncio e da recriminação verbal, o uso de perguntas que simulam a

participação do aluno e o uso de operadores modais, que podem fortacer o poder em sala de

aula.

No caso, o aluno, diz Santos (op. eU), apenas intervém na aula quando impulsionado,

porque tem o conhecimento de mundo referente ao tópico proposto ou porque lhe são

fornecidas alternativas, que são limitadas por ou. O apagamento de sua participação é maior

quando sofre a indiferença do professor em virtude de emitir uma resposta errada. O aluno

ocupa, por pouco tempo, o turno.

Lidando com o uso de modalizadores em textos, é oportuno ressaltar as contribuições

de Lins (1998), Lima (1998) e Castro (1998). O primeiro trabalho identifica os recursos

lingüísticos mais freqüentes para expressar a modalização e analisa as funçõe do

modalizadores epistêmicos e deônticos nas reportagens da revista Maire Claire.

A escolha dessa revista, como é compreendida pela autora, justifica-se por elucidar

assuntos que desafiam as atitudes tradicionalmente aceitas, reinterpretando-os de modo a

adaptar-se à ordem social estabelecida. Assim, de acordo com Lins, os autores das

reportagens utilizam a modalização para expressar a posição que eles têm em relação ao

tópico em questão.

Segundo os resultados quantitativos propostos pela autora, a maior incidência de

modalizadores epistêmicos nas reportagens analisadas deve-se ao fato de que o discurso

preponderante procura a adesão do interlocutor mediante os argumentos apresentados. A

pouca incidência dos modalizadores deônticos pode ser explicada pelo fato de que as

reportagens não têm como objetivo principal obrigar o interlocutor a realizar certas ações (e

mesmo textos que se dispõem a esse propósito não empregam com muita freqüência este

tipo de modalizador (cf. Lima, 1998). A autora conclui, afirmando que o uso de

modalizadores na revista Marie Claire revela o tipo de relação informal que a revista

pretende estabelecer com seus interlocutores. E acrescenta que, quanto mais polêmico for o



61

assunto, mais freqüente será o uso de modalizadores. A importância desta análise, afirma

Lins, centra-se no sentido de propor novas tendências discursivas e a estabelecer uma

relação entre os contextos discursivos e o sócio-cultural..

o trabalho de Lima (1998) detém-se na análise dos modalizadores epistêmícos e

deônticos em textos (de jornais, livros e revistas) denominados de "auto-ajuda",

provenientes de livros, com o objetivo de reconhecer o tipo de modalizadores a que os

autores mais lançam mão para alcançarem seus objetivos: convencer os leitores de suas

proposições, bem como levá-los a tomar atitudes específicas. Resumindo as comprovações,

diz-se que apesar da pequena diferença em favor dos modalizadores epistêmicos, não se

pode afirmar que esse tipo de preferência caracterize em definitivo os textos de auto-ajuda,

uma vez que o trabalho partiu de um corpus reduzido, considerando que somente textos

escritos foram analisados. Apesar de limitar o corpus para a caracterização dos

modalizadores epistêmicos e deônticos, o autor procede a uma análise de modo satisfatório,

uma vez que ao se limitar a identificar o uso de modalízadores permitiu uma visão de como

a modalização se dá nos referidos textos.

Castro (1998) também se empenhou em analisar a incidência de modalizadores

epistêmicos e deônticos, a partir de textos provenientes das religiões católica, evangélica e

espírita, no sentido de verificar se havia preferências de uso desses modalizadores nas

diferentes religiões. O desenvolvimento de sua pesquisa se deu a partir da análise de 10

textos escritos provenientes das três religiões. A partir de uma análise quantitativa foi

possível verificar os itens lexicais usados como modalizadores epistêmícos e deônticos, e,

em seguida, através de uma análise qualitativa procurou-se verificar se havia preferência de

uso destas modalidades nas diferentes religiões. Os resultados mostraram que a

modalização epistêmica e deôntica é bastante comum nesses textos, de maneira que os

textos evangélicos foram os que utilizaram mais a modalidade deôntica. Os textos católicos

utilizaram também mais a modalidade deôntica em detrimento da epistêmica. Por outro

lado, os textos espíritas foram os que menos utilizaram a modalidade deôntica. A

modalidade epistêmica foi a mais utilizada. Esses resultados evidenciam, de acordo com a

autora, que as diferenças verificadas nos textos analisados apontam para a natureza diversa
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das religiões, de modo que, enquanto as religiões evangélica e católica apresentam seus

textos de maneira impositiva, a religião espírita deixa a impressão de que seja mais aberta

ao diálogo.

Reconhecemos, portanto, a importância da modalidade no desenvolvimento do

discurso. Responsável pelas intenções e atitudes do falante com relação ao seu discurso, as

expressões modalizadoras expressam os tipos de atos de fala que se pretende desempenhar,

assim como o grau de engajamento do falante com relação à transmissão do conteúdo

proposicional.

o discurso de sala de aula por ser de natureza interativa, repleto de finalidades, como;

transmitir, questionar, responder, analisar, negociar e construir o conhecimento, é suscetível

a marcas de modalização, que permitem indicar a atitude do falante relacionada ao

enunciado que produz. Essas interações verbais que se efetuam na sala de aula não estarão,

porém, em momento algum, isentas das relações de poder, que objetiva manter o controle e

garantir a circulação de um determinado tipo de discurso e de saber institucionalizado.

Esse poder, próprio da instituição escolar, é que torna o discurso do professor

argumentativo autoritário. O lugar social de professor está envolvido nessa rede de poder,

chegando a se materializar de alguma forma. Tendo a palavra, é detentor da linguagem

autorizada pela instituição. A ele cabe o direito de enunciar de um determinado modo, uma

vez que é a própria instituição que o autoriza a exercer essa função social. De posse do

saber institucionalizado, tem o poder de deter o controle sobre o aluno, no processo

discursivo. É o professor quem ordena, questiona e distribui a fala no processo de produção

de sentidos na interação verbal. Entretanto, embora o professor estando imerso na

linguagem institucional, voltada para o caráter estável e imutável dos elementos

lingüísticos, é possível desenvolver em sala de aula um estilo integrativo, com formas de

ensino que promovam a interação em sala de aula, como também. facilitar a participação

dos alunos nas atividades. a fim de encorajá-los à obtenção de maior autonomia. Essa

integração irá refletir a realidade do acontecimento enunciativo em sua dimensão menos

limitadora. Tal afirmação, em outras palavras, equivale dizer que as modalizações contidas
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nos enunciados do professor é que determinarão os efeitos de sentido que deverão

prevalecer nas interações verbais em sala de aula.

Com isso, busca-se compreender que o discurso do professor em seu todo

constitutivo não está isento de modalizações epistêmicas, assim como as suas próprias

características inerentes favorecem o aparecimento de modalizações deônticas. Em razão

disso, deduz-se que os sentidos somente poderão ser compreendidos no decorrer do

processo enunciativo discursivo. Como já afirmamos, Koch ( 1984, p.86-87) diz que ao

produzir um discurso, o locutor manifesta suas intenções e sua atitude perante os

enunciados que produz através de sucessivos atos ilocucionários de modalização (...).

Consideramos, portanto, que, embora o discurso pedagógico se caracterize como um

discurso argumentativo autoritário, é possível considerar o uso de modalizadores

epistêmicos. Nossa afirmação repousa, prioritariamente, na motivação do corpus, em que a

fonte do conhecimento expresso nos enunciados dos professores de Ensino Fundamental I e

Ensino Médio, na busca do convencimento, apresenta-se por vezes implícita ou explícita,

dependendo do efeito de sentido obtido pelo enunciado modalizado. Outras vezes, sua

avaliação sobre um EC é baseada nos termos de seu conhecimento dos ECs possíveis de

acontecer.

Resta ainda uma última consideração a ser feita relacionada aos estudos envolvendo o

fenômeno modalização.

A contribuição de Hoffnagel (1999) para os estudos da linguagem está centrada na

modalidade e seu tratamento no ensino de língua. O estudo dessa autora tem importância

fundamental para nossa pesquisa, especialmente no que diz respeito à sua reflexão sobre a

importância do estudo da modalidade, o que constitui a base do nosso trabalho de pesquisa.

Em seus estudos sobre o tratamento da questão da modalidade no ensino, Hoffnagel

nos mostra que a inclusão de, pelo menos, algumas noções básicas sobre modalidade no
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língua.

Considerando que o tratamento dado ao assunto pelas gramáticas de referência e

manuais de ensino, quando não implica em informações que parecem confluírem-se

em geral, inexistentes, a autora sugere que, sendo a modalidade um aspecto da língua, deve

ser considerada nas aulas de língua materna, por consistir num domínio necessário aos

usuários dessa língua, tendo em vista as implicações diretas e indiretas do uso ou não uso

dos modalizadores na interação verbal. Assim, concluindo suas observações, a autora

afirma que, embora a modalização se faça presente em todas as línguas, sua forma e seus

usos variam muito de língua para língua, dificultando uma aquisição fácil, justamente

porque, em muitos casos, não há formas equivalentes entre a primeira e a segunda língua.

Embora considerando essa dificuldade, diz a autora, torna-se imprescindível para a

formação de um competente usuário da língua enfocar a aquisição das sutilezas da

modalização, como deve ser também uma das metas do processo ensino/aprendizagem de

uma língua, seja como língua materna ou como segunda língua.

Como podemos observar, muitas são as possibilidades de abordagem do fenômeno

modalização. Dessa maneira, considerando as postulações envolvendo a categoria

modalização a partir de um modelo lingüístico em que se consideram os aspectos

pragmáticos, além dos sintáticos e semânticos, ou ainda, um modelo que reconhece na

linguagem a manifestação do dinamismo das interações sociais, estaremos remetendo no

desenvolvimento da análise (Capítulos 3), à manifestação epistêmica desses modalizadores.

Passaremos a apresentar a metodologia de pesquisa e análise.



CAPÍTULO 2

METODOLOGIA DA PESQUISA

Neste capítulo, apresentaremos a metodologia que orientou o trabalho realizado.

Procuraremos, portanto, explicitar as características do contexto no qual a pesquisa se

realizou, dos participantes e dos instrumentos de coleta de dados utilizados.

2.1. Aspectos gerais da metodologia

Uma pesquisa científica deverá estar ancorada em algum método que forneça

condições satisfatórias à obtenção de dados, os quais serão centrados na comprovação ou

refutação das hipóteses. Por esse motivo, a escolha adequada de um método contribuirá

para a sistematização das diretrizes metodológicas que norteiam uma investigação.

Como nosso interesse central é investigar o uso de modalizadores epistêmicos no

discurso do professor, no que diz respeito aos meios lingüísticos e aos efeitos de

(desjcomprometimento, optamos por uma investigação qualitativa, interpretativa, de caráter

etnográfico por ser aplicável a esse objeto de estudo e por atender melhormente aos

objetivos pretendidos nesta pesquisa.

Acreditamos ser a pesquisa etnográfica adequada a uma análise como a que

propomos, visto que ela tem como objeto pôr o pesquisador em contato direto com o

ambiente e objeto de estudo investigado, permitindo-lhe verificar como o estudo do

fenômeno se processa nos procedimentos e nas interações sociais. A escolha dessa

metodologia justifica-se, portanto, pelo fato de estarmos trabalhando com interação de sala

de aula e porque essa linha de estudo oportuniza interpretar a modalização epistêmica a

partir das relações estabeleci das entre professor e aluno, considerando a perspectiva

enunciativa, investigando a partir dessas interações o uso desses modalizadores no discurso

do professor. Considerada um fenômeno que se dá em todos os níveis de organização da

linguagem, a modalização constitui um recurso utilizado pelo locutor para exprimir suas
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intenções e atitudes perante o discurso que produz. É por mero dela que podemos

manifestar o nosso grau de comprometimento com a verdade das proposições que emitem

nossos pontos de vista.

As categorias fundamentais de análise estão baseadas na Teoria da Gramática

Funcional, que considera a competência comunicativa, ou seja, uma competência

lingüística delimitada pelas condições de produção/interpretação dos enunciados

determinados pelo uso da língua. Tem-se ainda apoio teórico em Bakhtín (1992), que, com

sua teoria enunciativa da linguagem, assume que os sujeitos, o conhecimento e a

consciência são frutos das interações sociais dos indivíduos por meio das enunciações

concretas.

2.2. Caracterização do contexto da pesquisa

A pesquisa foi desenvolvida em duas escolas. Uma da rede pública municipal e outra

da rede pública estadual de ensino, ambas na cidade de Aratuba, município de Fortaleza,

abrangendo, a primeira, uma turma de 4~série do Ensino Fundamentall e a segunda., uma

turma de 20 ano do Ensino Médio. A opção por uma escola da rede pública municipal e

estadual de ensino se deu devido a uma nova proposta de reformulação do ensino publicada

no ano de 1996, que transfere para a rede pública estadual a responsabilidade pelo Ensino

Médio e para a rede pública municipal a responsabilidade pelo Ensino Fundamentall e li

(Cf LDB, 1996).

A seleção por escolas da rede pública ocorreu devido a um processo de auto-reflexão

como educadora, vislumbrando e participando dos diversos mecanismos imbricados nas

relações que emergem desse contexto e da necessidade de delimitar um tema para um

trabalho exeqüível, que fosse capaz de fornecer dados para uma reflexão sobre o processo

de (des)comprometimento do professor com relação à verdade da proposição por ele

enunciada. Desse modo, essas escolas nos permitiram interpretar através das relações

estabelecidas entre professores e alunos, nas aulas dialogadas, as marcas lingüísticas das
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modalidades empregadas pelo professor para indicar seu (des)comprometimento com o que

diz.

Buscamos delimitar como campo de investigação a 4U série do Ensino Fundamental I

e o 2° ano do Ensino Médio, considerando que nessas fases de escolarização o aluno já

apresenta uma consciência escolar bastante desenvolvida, permitindo que o professor

aprofunde o tratamento dos aspectos estruturais e enunciativo-discursivos.

A opção por essa faixa de escolarização deve-se, ainda, à necessidade de contribuir

no sentido de preencher uma lacuna na literatura lingüística atual, em que se insere a

investigação sobre o processo enunciativo em sala de aula, com foco no discurso do

professor, visto que as pesquisas disponíveis sobre esse tema têm enfocado, sobretudo, o

contexto universitário.

A seguir, apresentaremos uma descrição das escolas envolvidas em nossa

investigação, e logo em seguida, procederemos a uma caracterização das professoras.

2.2.1 As escolas

As aulas por nós analisados tiveram lugar em duas escolas. A primeira, denominada

EEF "Maria Júlia", localizada no centro da cidade de Aratuba-Ce, é tida como uma escola

de boa qualidade de ensino. Por ser a única escola de Ensino Fundamental no centro da

cidade, é muito requisitada, o que acarreta o preenchimento de todas as vagas, ocasionando

um grande número de alunos em sala de aula: no mínimo, 35 alunos nas séries iniciais do

Ensino Fundamental I e 45 a 48 alunos no Ensino Fundamental lI, atendendo a um total de

950 alunos, quando da coleta de dados (2003), distribuídos em 11 salas do Ciclo I (1° e 2°

Ciclos) e 6 salas do Ciclo li (30 e 4° Ciclos), contando com 25 professores, coordenados por

uma equipe de quatro gestores (diretor e três coordenadores) de Ciclos. Foi selecionada

uma sala aleatoriamente para constituir a amostra dentre as cinco salas do 2° Ciclo (4U

série).
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As aulas ocorreram numa sala de aula com 35 a 40 carteiras, dispostas em fileiras

(linha e coluna), com 36 alunos freqüentando, tendo à frente o professor, a mesa e o quadro

de giz. Dentre os recursos utilizados, o giz e o quadro foram os preferidos. A duração das

aulas foi de aproximadamente 50 minutos.

As condições acústicas das aulas não foram muito favoráveis, uma vez que a escola

se encontra localizada no centro da cidade, numa rua muito movimentada. Além disso, o

forte barulho decorrente da superposição de vozes, no momento da exposição das aulas,

acarretou, na maioria das vezes, uma baixa qualidade de áudio.

A segunda escola, denominada EEF "Francisco José de Freitas", localizada na zona

rural, ao norte da cidade de Aratuba, é parte integrante de um projeto maior, denominado

sistema de nucleação - uma parceria entre prefeitura municipal e estado 1 - que integra

alunos da rede pública estadual de ensino residentes em localidades próximas. É uma escola

muito requisitada por ser a única da localidade, o que acarreta o preenchimento de todas as

vagas. Atende a um total de 477 alunos quando da coleta de dados ( 2003) nos turnos

manhã e tarde, distribuídos em 3 salas do Ciclo 1(10 e 20 Ciclos), 8 salas do Ciclo li (30 e

40 Ciclos) e 3 salas do Ensino Médio, dirigidas por 26 professores e coordenadas por uma

equipe de quatro gestores (diretor e três coordenadores).

As condições de comunicação na sala de aula observada também eram desfavoráveis,

pnmeiro, porque era uma turma composta de 45 alunos, em espaço insuficiente,

dificultando a aproximação entre professor e aluno. A disposição física do mobiliário

também era um fator que desfavorecia a comunicação, uma vez que as carteiras estavam

dispostas em cinco fileiras de oito a nove, colocadas diante da mesa do professor. Essa

disposição das carteiras diminuia e até impedia o contato olho-a-olho com o professor.

Esses fatores sem dúvida, restringiam a comunicação em sala de aula. Como dizem alguns

pesquisadores, esses aspectos são indispensáveis para o sucesso da comunicação.

I Esse projeto chamado sistema de nucleação é coordenado pelo CREDE oito em parceria com a prefeitura
municipal de Aratuba, além da equipe de gestores (diretor e coordenadores de nucleação).
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Tais fatores tomavam as condições acústicas inviáveis. Nas aulas observadas, ora o

professor tinha de caminhar até o aluno, dando longas voltas devido à falta de passagem

pelas laterais, ora esticava o pescoço, alterando a postura para o contato olho-a-olho. Além

disso, o professor precisava falar bem alto, para ser ouvido pelos alunos que se

encontravam no fundo da sala.

2.2.2 Os participantes da pesquisa

Os dados utilizados nesta pesquisa foram obtidos junto a duas professoras em atuação

na área de ensino de Língua portuguesa em uma turma de 4U série do Ensino Fundamental I

e 2° ano do Ensino Médio das escolas acima mencionadas. Para facilitar a identificação, os

sujeitos serão chamados de professora do Ensino Fundamental 1 e professora do Ensino

Médio.

A professora do Ensino Fundamentall formou-se em magistério (segundo grau) e

possui uma experiência de 8 anos no Ensino Fundamentall e li, na rede pública de ensino.

No período em que os dados foram coletados, lecionava em uma turma de 4:1 série no turno

da manhã e duas outras turmas de 511 e 6° série no turno da tarde.

A turma da 411 série era composta por 35 alunos, com faixa etária que variava entre 11

a 12 anos, apresentando um número equilibrado de alunos do sexo masculino e feminino.

A professora poucas vezes sorria. Procurava manter uma relação de distância com os

alunos, repreendendo-os ao primeiro sinal de dispersão. Sua atenção era voltada para dois

ou três alunos, que se sentavam à sua frente, enquanto a maioria da turma perdia-se em

conversas paralelas. Ao serem solicitados, os alunos quando não propunham a dar respostas

erradas, não ousavam dar um significado para as atividades propostas. Raramente faziam

perguntas à professora. Nos momentos em que esta cobrava a participação dos alunos nas

perguntas que fazia, precisava insistir para que se expressassem. Pareciam temer fazer uma

pergunta ou responder algo que não fosse adequado às perguntas da professora.
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A professora do Ensino Médio graduou-se em Letras e fez pós-graduação em

Lingüística. Tem uma experiência de 12 anos de magistério em 2° grau na rede pública e

privada de ensino, além de ministrar aulas em cursos de uma universidade púbiica. No

período em que foi realizada a pesquisa, lecionava em turmas de 1°, 2° e 3° anos da rede

pública de ensino, nos períodos da manhã e da tarde.

Sua turma era composta por 45 alunos, sendo a maioria deles do sexo feminino. A

idade desses alunos variava entre 15 e 17 anos. A professora mantinha uma relação cordial

com os alunos. Procurava mostrar-se amiga e bastante atenciosa no trato com os alunos,

permitindo que participassem das aulas, com opiniões e sugestões ao final de suas

exposições e até faziam reclamações sobre algumas normas propostas pela escola, bem

como atividades propostas pela professora. Nos momentos em que percebia alguma

dispersão dos alunos, interrompia sua explanação e aguardava em silêncio a atenção dos

alunos. Havia um clima de satisfação por parte dos alunos, que tinham certa liberdade para

se ausentar da sala, mas poucos assim o faziam. Era permitido que transitassem pela sala,

seja para tomar algo emprestado, para conversar com o colega ou até mesmo tirar alguma

dúvida com a professora.

2.3. O COl'pUSda pesquisa

o corpus obtido no decorrer da pesquisa é constituído de enunciados efetivos de

professores, pronunciados durante as aulas de Língua Portuguesa, que tratam

especificamente da exposição de conteúdos gramaticais, observadas e gravadas em áudio

pela pesquisadora.

Desse modo, trilhando o caminho proposto por Bogdan & Biklen, 1982~ e André,

1995, adotamos como unidade principal de observação, descrição e análise o discurso das

professoras, procurando focalizar o seu dizer nos momentos de exposição de conteúdos

gramaticais, considerando esse dizer como instrumento que permite descrever e

compreender as marcas lingüísticas de modalidades empregadas pelas professoras para

indicar seus (des)comprometimento com o que dizem.
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2.4. Procedimentos metodológicos

Coulthard (1997) postula que uma pesquisa etnográfica investiga minuciosamente o

processo da interação ou evento de fala específico em uma determinada comunidade de

Ia. Tal postulação nos induz a adotar a observação como técnica de investigação,

conforme apontado anteriormente.

É no foco da observação que o pesquisador compreenderá a pesquisa, permitindo-

he um envolvimento maior na situação estudada. Partindo dessa perspectiva, os dado d

nossa pesquisa foram obtidos mediante observação e gravação de aulas em áudio A

guir procuraremos descrever os procedimentos utilizados para obtenção dos dados.

_A.1 Observação participante

o período de observação centrou-se na "observação participante". E

procedimento, conforme apontam Lüdke e André (1996), sugere um en 01 imento mal r

do pesquisador na situação estudada, permitindo-lhe chegar mais perto da persp a

dos sujeitos". Desse modo, iniciamos por observar o discurso das profes oras d Ensino

Fundamental 1 e Médio, nos momentos de apresentação e condução das aulas de

Gramática. O foco da observação das aulas incidiu na atuação das professoras,

especificamente nos enunciados epistemicamente modalizados (no que diz respeito aos

meios lingüísticos e aos efeitos de (des)comprometimento).

As observações ocorreram no periodo de maio a setembro de 2003, o que nos

permitiu obter informações referentes aos dois semestres do ano letivo. Foram

observadas 06 aulas de cada uma das professoras, num total de 12 aulas de Gramática.

2.4.2 Gravação de aulas em áudio

Para a obtenção dos dados da pesquisa, procuramos aliar a observação participante

à organização dos dados, cujo procedimento se deu a partir de gravação das aulas em



áudio, o que nos forneceu amostras reais do discurso das professoras na exposição de

conteúdos gramaticais. As aulas foram observadas e gravadas e posteriormente

transcritas pela própria pesquisadora, com duração de aproximadamente 50 minutos cada

aula, perfazendo aproximadamente um total de 10 horas de gravação.

Trabalhamos com dados transcritos, seguindo convenções propostas por Marcu hi

(1991). As convenções são apresentadas no quadro a seguir:

( ) dúvidas e suposições, procuramos interpretar o que poderia ter sido dito,

algumas das vezes.

[ ] sobreposições localizadas

... Indicação de transcrição parcial ou de eliminação

eh, oh, ahã pausa preenchida, hesitação ou sinais de atenção

MAIÚSCULA Ênfase ou acento forte

:: alongamento de vogal

« » comentários do analista

e e e ele Repetições: repetição de letra ou sílaba

fONTE: Marcuschi, 1991: p.10-13. I

2.5. PROCEDIMENfOS DE ANÁLISE DOS DADOS

Para a análise dos dados obtidos, optamos por seguir, conforme dito anteriormente,

uma abordagem qualitativa de caráter etnográfico. Essa linha metodológica é marcada,

além da observação naturalista e não controlada, pela existência de dados reais, válidos,

ricos e profundos (Lansen & Long, 1991) . Desse modo, para a análise dos dados obtidos,

72
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seguimos um roteiro analítico para dados qualitativos, a partir das sugestões de Bogdan &

Biklen, 1982; e André, 1995, que compreende os seguintes aspectos:

a) permitir o contato direto entre pesquisador, ambiente e objeto de estu o

investigado, por efetivar-se de maneira intensiva no campo. Quaisquer

elementos, como pessoas, objetos e palavras necessitam do contexto em que

aparecem e dele recebem influência para que sejam estudados, o que vai influir

na execução de análises condizentes com a realidade.

b) Trabalhar com dados descritivos, pois a descrição é a sua principal marca. São

descritos acontecimentos, pessoas e paisagem, além do ambiente, das ações do

professor e do aluno, da Universidade, do colégio, etc. Esse procedimento

descritivo ajuda a entender o fenômeno investigado.

c) Enfocar não o produto de estudo analisado, mas a investigação do fenômeno em

processo.

d) Não ter hipóteses previamente definidas para a execução da pesquisa, devendo

o pesquisador proceder intuitivamente.

Sendo assim, delimitado e recolhido o corpus, procedemos com as transcrições em

.:. dio das doze aulas observadas/gravadas, de modo que tomaram possível a verificação

, marcas lingüísticas de modalidades epistêmicas, empregadas pelas professoras para

icar o (des)comprometimento com seu discurso.

Desse modo, a partir da análise das transcrições das doze aulas

bservadas/gravadas em áudio, procedemos à seleção dos enunciados epistemicamente

odalizados, para uma descrição com base em uma representação em camadas

tiengeveld 1988, 1989) e Dik (1989), que foi realizada em duas etapas. Na primeira

tapa, fizemos um levantamento dos enunciados epistemicamente modalizados por verbos,

_ jetivos, nomes e advérbios. Na segunda etapa, procuramos relacionar os níveis em que

s modalizadores atuam, seu escopo e função. Por fim, relacionamos o efeito
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comunicativo de (des)comprometimentos do falante às relações estruturais que se dão

nesses enunciados.

A opção por um modelo de descrição oracionaJ em camadas nos permitiu erificar

no enunciado diferentes instâncias de modalização. Afinal, como já apontamos, diz

Hattnher (1995) que "com essa opção, é possível verificar os níveis em que o

modalizadores atuam, bem como seu escopo e sua relação com outras categorias como

tempo e aspecto" (p. 73). Esse procedimento ajudou-nos a entender o objeto investigado.

Para um estudo mais específico das aulas observadas/gravadas, optamos por utilizar

como objeto de análise os recortes de enunciados epistemicamente modalizados no

discurso das professoras, no que diz respeito aos meios lingüísticos e aos efeitos de

ldes)comprometimento.

A fim de atingir os objetivos propostos foi feita uma análise quantitativa de todas as

ocorrências de modalizações epistêmicas (no que diz respeito aos meios lingüisticos e aos

efeitos de (des)comprometimento) presentes nos dois níveis de estruturação da frase.

predicação e proposição, como cornplementação à análise qualitativa.

Por fim, um dado a ser considerado em nossa análise é que em virtude da

contemplação do método qualitativo de caráter etnográfico desta investigação, os dados

coletados foram obtidos de forma indutiva, ou seja, as categorias emergiam à medida que se

processava a análise, não tendo sido pré-estabelecidas pela pesquisadora, de maneira que a

construção final das categorias de análise pautou-se nas evidências que emergiram dos

próprios eventos de aula, após sucessivas leituras das transcrições.

Este capítulo levou-nos a esclarecer as diretrizes metodológicas que contemplaram

este estudo, bem como a caracterização do campo de pesquisa. o próximo capítulo, deter-

nos-emos na exposição e na análise dos dados.



CAPÍTULO 3

A MANIFESTAÇÃO DA MODALIDADE EPISTÊMICA NO
DISCURSO DO PROFESSOR

DE ENSINO FUNDAMENTAL I E MÉDIO

3"1. Introdução

Neste capítulo, realizaremos a análise construída a partir dos dados que obtivemos no

conjunto dos enunciados efetivos de professores do nível Fundamental I e Médio,

pronunciados durante as aulas de Língua Portuguesa, que tratam especificamente da

exposição de conteúdos gramaticais, procurando alcançar os objetivos que costuram a

escrita deste capítulo, os quais apresentamos abaixo.

1) Verificar se a maior freqüência de uso da modalização epistêmica subjetiva, no

discurso do professor de Ensino Fundamental I, decorre do fato de que o docente,

nesse nível, não parece se preocupar em atenuar o seu comprometimento com a

verdade do que diz.

2) Verificar se a maior freqüência de uso da modalização epistêmica objetiva, no

discurso do professor de Ensino Médio, decorre do fato de que o docente, nesse

nível, parece atenuar o seu comprometimento com a verdade do que diz.

3) Analisar em qual dos níveis (predicação e proposição) os meios lingüisticos

adjetivais e verbais, que podem ser vistos como expediente de comprometimento

e descomprometimento, têm maior incidência no discurso do professor de Ensino

Fundamentall ou no de Ensino Médio.
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4) Verificar se, no discurso do professor de Ensino Fundamentall, há preferência

pelo uso de modalizadores adverbiais e nomes epistêmicos, relacionando essa

preferência com o grau de comprometimento do discurso do professor.

5) Verificar se o uso da modalização epistêmica no terreno da certeza é IDalS

freqüente no discurso do professor de Ensino Fundamental I ou no de Ensino

Médio, como marca do discurso argumentativo autoritário.

A sala de aula, enquanto espaço sócio-histórico e discursivo, é a arena central 00

ocorrem as interlocuções em busca do conhecimento. É o local onde se encontram

presentes as marcas lingüísticas ou enunciativas e ideológicas, as quais refletirão pontos d

ista em conflito, disputa de lugares sociais e valores que circulam no processo interativo

através das múltiplas enunciações que constituem os sujeitos em busca do conhecimento

proposto na instituição escolar.

Considerada um fenômeno que se dá em todos os mveis de organização da

linguagem, a modalização apresentou-se como um campo de investigação que possibilitaria

ma macrovisão dessas marcas lingüísticas empregadas pelo professor para indicar se

des)comprometimento com o que diz. Paralelamente, entendemos que são vari as

formas empregadas pelo enunciador para indicar seu (desjcomprornetimento om relação à

erdade da proposição por ele enunciada e, desse modo, limitamos nosso foco de

investigação à manifestação da modalidade epistêmica, buscando descrever sua forma de

e 'pressão e seus efeitos de sentido, a partir dos dados obtidos por meio da transcrição das

ulas de gramàtica do Ensino Fundamental I e Médio.

Para tanto, recorremos como objeto de análise aos recortes de enunciados

pistemicamente modalizados no discurso das professoras, pronunciados na exposição das

ulas de gramática. A apreensão desses recortes se deu à medida que Íamos mergulhando

situação estudada, ou seja, durante a observação em sala de aula e, no momento seguinte

pesquisa, quando se realizou o trabalho de transcrição das aulas gravadas e quando se

eu a delimitação do "corpus" selecionado.
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3.2. A análise dos dados

Realizaremos a análise dos dados que obtivemos procurando responder á primeira e a

segunda questões de pesquisa.

• Considerando que o discurso do professor de Ensino Fundamental I caracteriza-se pelo

forte comprometimento com a verdade do que diz, é possível prever que os

modalizadores predominantes no discurso desse professor situem-se, preferencialmente,

no nível da proposição?

• Considerando que o discurso do professor de Ensino Médio caracteriza-se por atenuar o

seu comprometimento com a verdade do que diz, é possível prever que os modalizadores

predominantes no discurso desse professor situem-se preferencialmente, no nível da

predicação?

Para responder a essas questões, procuramos inicialmente evidências de que o

discurso da professora do Ensino Fundamental I caracteriza-se pelo forte comprometimento

com a verdade do que diz. Essas evidências se deram tanto no que se refere aos verbos

plenos quanto no que diz respeito aos nomes epistêmicos e aos meios lingüísticos

adverbiais. Do mesmo modo, procuramos evidências de que o discurso da professora de

Ensino Médio caracteriza-se por atenuar o seu comprometimento com a verdade do que diz.

Essas evidências, por sua vez, deram-se preferencialmente a partir de ocorrências com

auxiliares modais.

Para obtermos maior objetividade em nosso estudo e respondermos à primeira e

egunda questões, elaboramos uma análise quantitativa de todas as ocorrências de

modalizações epistêmicas (no que diz respeito às formas de expressão) detectada no corpus

cf. tabela 1). A seguir, separamos as ocorrências desses modalizadores epistêmicos em

dois grupos, de acordo com o efeito de sentido obtido com seu emprego, seja uma

indicação de certeza ou de possibilidade.
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3.2.1 Enunciados epistemicamente modalizados nas aulas de gramática do Ensino

Fundamental I

Nas seis aulas gravadas, transcritas, digitadas e revistas, encontramos ocorrências de

verbos plenos e adverbiais. Em uma aula verificamos a existência de um meio adjetival,

em outra, a ocorrência de nomes epistêmicos.

Nos recortes (43) a (54) que marcam o momento de exposição das aulas de gramática,

podemos observar a incidência de verbos plenos, indicando um forte comprometimento da

professora com a verdade da proposição.

(43)

"Quando eu pensei de dar essa aula ... eu pensei de levar vocês pra pra rua mas eu acho
que o tempo não dá pra isso ... eu gostaria que o Diego viesse aqui Diego deixa eu ver
quem mais ... é:: de porte médio ... é:: o Reginaldo ... anda Reginaldo cadê o Luquinha? .
(barulho) deixa eu ver um pequenininho cadê a Sâmara? .. anda Samara pronto .
pessoal... vocês estão vendo o Diego ... o Reginaldo ... e o Miqueias ... Quem é o maior? ... e o
médio? ... intermediário? ... entre o maior e o pequeno? e o Miquéias? ... é a partir desse
exemplo que nós vamo:s estudar o grau do substantivo porque o grau do substantivo .
ele vai me dizer o tamanho das coisas ... certo? ele vai me indicar se é grande ... médio .
ou o que? PEQUENO ... e esse MÉDIO nós podemos dizer que é o que? .

OR. ..MAL CERTO? ... "
[ Aula 1, 08/08 ]

O recorte discursivo acima, trata da primeira aula de gramática, observada e gravada

pela pesquisadora. A professora fala sobre o grau do substantivo. À frente da lousa,

utilizando como registro de apoio à sua fala, consegue manter a atenção dos alunos. Por sua

vez, os alunos permanecem atentos ao que diz a professora, para que possam entender as

relações e os efeitos de sentido dos enunciados do seu discurso.

Pelo recorte acima transcrito, percebe-se que é uma aula com predomínio de forte

comprometimento da professora (embora em graus bastante diferentes) com relação à

verdade da proposição, de modo a manifestar sua subjetividade. A professora, utilizando-se
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de verbos plenos como pensei e acho, inicia sua aula fazendo afirmações incertas e

imprecisas. A seguir, a partir de um exemplo utilizando os próprios alunos, apresenta a

aula, recorrendo, dessa vez, ao modalizador vamos estudar, expondo uma certeza e um

saber compartilhados, buscando com isso uma divisão de responsabilidades no proces o de

ensino-aprendizagem. Em seguida, retoma a sua fala, através dos enunciados em primeira

pessoa, argumentando em favor da indicação do grau do substantivo, evidenciando, atra és

dos modalizadores vai me dizer e vai me indicar, um total comprometimento com o que

diz e a nítida intenção de impor aos alunos o seu argumento, colocando-os como

incontestáveis. No enunciado ... e esse MJ!.'Dl0... nós podemos dizer que é o que? ...

Ol;..MAL ... CERTO'! ..., através do modalizador podemos dizer, a professora enun Ia a

correspondência que se pode fazer com as formas médio e normal, tornando, dessa -ez seu

enunciado menos categórico.

o recorte 44) está organizado predominantemente como expediente de

comprometimento, demonstrado através dos meios lingüísticos verbais pl n s em

evidência, sendo que a organização do discurso se apresenta caracterizado também por um

discurso argumentativo autoritário, designativo dos elementos modalizadores que designam

poder, conforme podemos observar.

-l4)

..... olhando agora pru pé do Diegu é o que? ... PEZÃO ... quem é o maior? ... e do

Reginaldo? ... NORMAL ... e do Jailson? ... pezinho ... e isso está me indicando o que? ...

quando eu falo a palavra CAJU ... estou dizendo que ele é GRANDE ... MÉDIO ... ou

PEQUENO? ... agora eu tenho um caju MUlTO grande ... um caju MUITO grande ...

podemos dizer que ele é o que? ... CAJUZÃO ... vamus sair pru pátio ... não ... vamus ficar

qUI mesmo ... olha ... essa sala aqui é de um tamanho o que? ... MÉDIO ... já o auditório ...

é o que? ... posso chamá 10 de que? de SALÃO ... né? .... "

[Aula 1, 08/08 ]

Ao enunciar, a professora revela que assume seu enunciado, responsabilizando-se

pelo que diz. O uso do pronome e das formas verbais em primeira pessoa (me indicando,
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falo, estou dizendo, tenho) não só buscam expressar seu compromisso com a verdade das

proposições enunciadas, mas também registra que ela, como detentora do saber, assume a

condição de falar sobre esse assunto, permitindo-lhe dispensar relativizações sobre o seu

conhecimento na área.

Seus enunciados, de acordo com a concepção bakhtiniana, assumem um caráter

autoritário, embora essa interação se dê de forma dialogada, a voz que ecoa é a da

professora. Isso é graças à rnaterialidade da palavra (Bakhtin 1992), em sua função de signo

lingüistico, designativo das influências históricas e sócio-culturais. Assim, o discurso

autoritário pode ser percebido na ausência de negociação de sentidos em que a professora

leva vantagens, já que seus enunciados trazem marcas da utilização em maior quantidade e

maior variedade de modalizadores argumentativos.

No enunciado ... um caju MUITO grande ... podemos dizer que ele é o que'! ...

CAJUZÃo. .., a professora, através do verbo modal podemos dizer, procura minimizar sua

participação com o conteúdo da proposição. Assim, enquanto as enunciações com os verbos

modais falo, estou dizendo servem como busca do convencimento e uma certeza

inquestionável, o modal podemos dize)" busca um saber e uma certeza e de forma

compartilhada. Ambas as enunciações, embora em graus diferentes, funcionam como

expressão do comprometimento da professora em relação aos conteúdos enunciados.

No enunciado " ... vamus sair pru pátio ... não ... vamus ficar aqui mesmo ...", a

professora, mesmo utilizando a primeira pessoa do plural, na busca de uma certeza

compartilhada, e, portanto, uma divisão de responsabilidade em sua ação, a modalidade

parece assumir aqui um caráter autoritário, da professora que detém o poder de ordenar, que

representa a ordem social na sala de aula, pelo fato de pertencer a uma "classe privilegiada"

- a classe dos que têm o saber. Essa atitude é comprovadamente reforçada pelos enunciados

... olha ...essa sala aqui... é de um tamanho o que'! ... e ...já o auditório ... é o que'! ... posso

chamá-lo de que ... de SALÃO ... né? ... , em que o uso dos modalizadores verbais olha e é,

arecem denunciar o caráter obrigatório da enunciação, apresentando-se como uma

sseveração, sem espaço para relativizações. A ênfase no uso do modalizador deôntico
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posso, parece indicar a voz da autoridade (da professora) sobre a resposta que tem que ser

dada. O uso do marcado r conversacional nér , implicador de sinalização na tentati a da

aproximação da professora com os alunos para mantê-Ios como seus interlocutores, parece

indicar aqui apenas impressão, uma vez que esse marcador pode exercer apenas uma função

retórica. Sua presença parece sinalizar pedido de adesão, no sentido de que os alunos

concordem com as perguntas da professora, um estilo educativo, predominantemente

autoritário. Essas afirmações confirmam uma das observações de Coulon (1995), que,

discorrendo sobre o discurso pedagógico, diz que "o professor é, antes de tudo, o adulto e é

também aquele que impõe os deveres, inflige punições, representa a ordem instituída pela

escola".

Pelo recorte (45), observa-se que as afirmações se alternam no decorrer do discurso.

Ao exemplificar suas afirmações, a professora busca distribuí-Ias, de modo a atribuir por

vezes a outrem a responsabilidade das ações, com verbos na terceira pessoa do plural,

isentando-se de qualquer comprometimento com o conteúdo das afirmações. Outras vezes,

com enunciados em primeira pessoa do singular, coloca-se novamente como autora desses

exemplos, indicando um forte comprometimento, justificando, portanto, bem o caráter

subjetivo da linguagem e a hipótese prevista em nossa pesquisa: no discurso do professor

de Ensino Fundamentall é mais freqüente a modalização epistêrnica subjetiva, uma vez que

o professor nesse nível não parece se preocupar em atenuar o seu comprometimento com a

verdade do que diz.

(45)

"... quando ... às vezes ... quando as pessoas estão falando com as outras ... elas dizem vem
cá MULHER .. isso é no tamanho o que? ... NORMAL ... aí quando eu digo assim ... vem cá
MULHEZlNHA. .. o que é?... DlMlNUTIVO ... aí quando os meninos estão no shopping
conversando ... aí passa uma mulher MUITO bonita ... o que é que eles vão dize r?... mas
qui ... mas qui MULHERÃO né? ... agora se fossem as mulheres ... se passasse um homem
na sua estatura NORMAL seria o que? ... NÃO ... MULHER ... agora se passasse o
Diego ... quando ele envelhecer... o que é que eu digo? .. um HOMENZARRÃO ... né? ...
agora se passasse o Luquinha ... o que que eu digo? ... um H011ENZINHO ... porque ele é o
que? ... PEQUENO ... né? .... "

[Aula 1, 08/08 J
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Com a forma verbal dizem, a professora procura atribuir às pesso a

responsabilidade da ação. Assim, exclui-se, permanecendo numa posição reservada, não se

posicionando, buscando com isso um descomprometimento. Retoma a fala logo a

assumindo-se agora como autora da ação, usando o verbo na primeira pessoa (eu digo

sugerindo aos alunos que sabe sobre o que está falando. No enunciado seguinte,

exemplificar a forma do grau aumentativo do substantivo "mulher", a professora faz -

do modalizador vão dizer, transferindo a responsabilidade dessa ação para outras p

novamente, no caso para "os meninos", mas logo, nos enunciados seguintes

afirmações adquirem um valor de verdade novamente, através das formas verbais digo

uma vez que sua evidência parte de uma inferência pessoal. Embora no enunciado ... agor

se fossem as mulheres ... se passasse um homem na sua estatura NORMAL ... seria o que ?...

NÃO ... lvfULHER ..., a professora não pareça assumir exatamente seu enunciado, razão por

que diz "seria", através do seu discurso argumentativo, declara-se conhecedora da verdad .

Nota-se um truncamento na intervenção do aluno, que parece querer dar uma resposta, qu

é logo recusada pela professora, através do advérbio não, contribuindo para diminuir o gra

de incerteza evidenciado pelo verbo ser.

O recorte a seguir encaminha uma aula argumentativa baseada na garantia

asseveração, porque se pauta no uso de modalizadores que funcionam como expressão do

comprometimento da professora com a verdade do que diz.

(46)

" ... quando eu tenho um lápis ... esse lápis aqui ... (aponta para o lápis que tem nas mãos) ele

está no tamanho o que?... NORMAL ... então eu vou chama r de... agora se ele tivesse

desse tamanho? ... PEQUENU ... né? ... sim aí eu vou chamar' de que? ... LAPIZINHO ...

agora se eu tivesse um desse tamanho? .. LAPÃü ... não ... LAPÃO .., você já pode dizer

que é Lapa ... né? .... "

[Aula 2, 15/08 ]
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valor modalizador do chamado "modo verbal". O uso do quando, parece expr

verdade, uma condição, infligindo na passagem de uma incerteza sobre o estado coisas

um valor categórico de certeza (tenho), no indicativo, a uma segunda frase, coordena

primeira, na qual a sua verdade é prefaciada de modo asseverado. Com o uso

modalizador vou chama.' no enunciado seguinte, a professora põe sua força na garantia

asseveração novamente, comprometendo-a, portanto, em suas declarações.

O tempo verbal do modo subjuntivo, por sua vez, também entra na configuração

modal do enunciado (Neves, 1996, p. 168)~ é o que ocorre no enunciado: agora se eu

tivesse um desse tamanho? .. LAPÃO ...não ... LAPÃO .... em que a professora procura

minimizar seu comprometimento na realização de um fato, no caso de "ter um lápis desse

tamanho" conjugando uma ação no imperfeito do subjuntivo. No entanto, percebe-se que o

advérbio não, indicador de refutação, usado na resposta dos alunos, contribui para diminuir

essa incerteza, atribuindo-lhe juntamente com a enunciação à resposta COITetano enunciado

seguinte, autoridade para falar no assunto. O marcador né? evidencia seu conhecimento do

assunto e pede confirmação ao que enunciou. lnvestida dessa autoridade, produz um

enunciado de certeza, que a compromete novamente. O uso do modalizador pode dize r

parece funcionar como expressão de um dever do aluno de aceitar resposta correta.

Verifica-se que o sim inicial no enunciado: sim aí eu vou chamar de que?...

LA]>lZiNHO ... cuja função retórica é dar continuidade ao assunto, envolver o aluno no

desenvolvimento da aula, pressupõe que a professora sabe o que está falando, registrando a

condição de ser capaz de falar sobre o assunto, o que lhe permite dispensar relativizações

sobre seu conhecimento na área. O uso do verbo em primeira pessoa põe mais uma vez sua

força na garantia da asseveração, comprometendo-a em suas declarações.

Analisando o recorte acima, percebe-se que os alunos não dialogam com a professora.

A professora insinua uma aula dialogada, entretanto, há ocasiões em que o aluno fala, mas

não tem voz. A pergunta feita por ela no final do recorte anterior, repetida no início deste

recorte, não é respondida. O fato de os alunos não responderem pode ser atribuído à própria
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professora que responde à pergunta que fez. Os alunos tentam dar respostas à pro ora,

mesmo que erradas, mas esta, quando não dá importância às suas répli r - -as,

ostentando uma imagem mais uma vez, de "professor que detém o saber e ta Ia

para ensinar" (Orlandi, 1987).

Selecionamos o trecho abaixo para exemplificar algumas ocorrências muito comuns

na aula como um todo: A primeira delas refere-se ao aspecto da condução

professora, na tentativa de fazer com que os alunos aprendam, quando não indica a r -

certa, repete a resposta que é dada pelos alunos, que, na maioria das vezes, é ne

alunos apenas respondem ás perguntas da professora, em geral, com uma pala ra,

das pistas lingüísticas e entoacionais deixadas por ela.

A outra ocorrência é que a professora procura atribuir a ela mesma as perguntas

através das formas verbais em primeira pessoa: tenho, digo, gosto, admiro e, m is

parece obter um efeito comunicativo de comprometimento.

(47)

" ... quando eu tenho um AMIGO ... quando eu tenho um AMIGO ... eu digo que e
que? .. você é MEU ... NÃO ... quando eu gosto MUlTO ... que eu admiro MUlTO ... el
que? . um AMIGÃO ... quando eu tenho um animal... GRANDE ... eu vou chamar ele e
que?. ANlMALÃO... tá certo".. quando eu tenho uma bala... GRANDE... eu .
chamar de que? .. não ... BALÃO é de ... é o que? .. BALAÇO ... pessoal... CERTO?.

[Aula 2, 15/08 ]

Ciosa de sua imagem, a professora busca convencer seus alunos de que sabe sobr

que está falando. O uso dos verbos na primeira pessoa tenho, digo, gosto, vou chamar

parte de seu esforço para fazer seus alunos crerem no que está sendo dito. Essa busca pe o

convencimento evidencia o que diz Koch (1992), a respeito das interações lingüísti

"Temos sempre objetivos, fins a serem atingidos: há relações que desejamos estabelecer,

efeitos que pretendemos causar, comportamentos que queremos ver desencadeados, isto é,

pretendemos atuar sobre o(s) outro(s) de determinada maneira, obter dele(s) determinadas

reações".
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Um aspecto que chamou nossa atenção na análise do contexto abaixo incide no mo o

de a professora encaminhar a aula. Orienta-se em relação ao conteúdo exposto na 10 e

dessa maneira busca retomar o tópico da aula o tempo todo, evitando, assim, a interru o

dos alunos, c agindo responsavelmente em relação ao que está sendo dito por el &5

parece ser um procedimento comum nas aulas expositivas como um todo. Entretanto

atitude chamou nossa atenção nesses segmentos, por não ser recorrente em outras a

aparecendo com outros formatos.

(48)

"... aqui está todos os adjetivos pátrios que eu posso usar pra dar a origem de quem?..

Jailson e a nossa também ... a diferença é essa ... é a mesma coisa da África ... é

americano ... por quê? .. porque eu nasci em Aratuba ... que está localizado no esta o

Ceará ... Ceará fica na região ordeste ... situada em que? .. no país Brasil... então eu o

que? .. aratubana ... cearense ... nordestina ... brasileira ... e americana ... porque nós somo

continente ... todos ... todos que nascem no continente ou América do Sul ou orte

Central... eles são americanos ... certo? .. porque o pessoal da Europa eles só são chamad

de americanos ... a única diferença somos nós sul americano ... quem mora nos Es 5

Unidos ... britânicos ... todos eles são chamados de que? .. americano .... "

[Aula 3, 22/08 ]

A voz dos alunos não parece encontrar espaço nesse contexto. A aula se pauta

intenção da professora em assumir a fala o tempo todo, mantendo-se fiel à explanação

assunto. Atribui, para tanto, perguntas aos alunos e na própria voz as responde. Nota-se qu

a professora não permite qualquer interrupção de suas idéias. Pelo enunciado: ... a úni .

diferença somos nós sul americano ... quem mora nos Estados Unidos ... britânicos ... lodos

eles são chamados de que? ... americano ..., percebe-se que a professora parece não permitir

a interrupção do aluno, continua a explicação, garantindo assim, a complementação das

suas idéias.
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Embora quase todos esses enunciados indiquem um forte comprometimento da

professora com a verdade do que diz, observa-se que esse comprometimento .pr o

alternativamente. Ora a professora se compromete fortemente, uma vez que ela apr

como evidência para a qualificação epistêmica uma inferência pessoal (ao referir-

os adjetivos pátrios como: eu sou aratubana ... cearem.·e... noredestina ... brasileir. ...

americana ... - uso do pronome na 10 pessoa do singular e verbos no presente do indicanvo)

Outras vezes é partilhado, (com o uso da primeira pessoa do plural, ao afirmar que I o

nós somos do continente, a única diferença somos nós sul americanos) buscando

divisão de responsabilidades, tendo sua certeza e seu saber de forma compartilhada.

O recorte a seguir explicita um momento da aula em que a professora faz uso d

nomes epistêmicos e do modalizador adjetival demonstrando bem o seu comprometimento

com o que diz.

(49)

" ... muito bem ... estou confiante que vocês farão boa prova ... Uly ... sente aqui ... está fãciJ...
é só sobre esse assunto ... vamus lá falta mais uma questão ... quem fez as frases? .. (barulho)
Márcia ... diga a sua? .. muito bem ... Filipe ... a sua ... «voz do ouvinte) isso ... outra ...
(barulho) Araceli ... a sua ... «voz do ouvinte» certo ... (barulho) só mais essa ... diga a sua? ..
pronto ... certo ... (barulho) só mais essa ... diga a sua? .. não ... não ... só depois do feriado é
que eu vou saber ... mais eu tenho ... oi? .. não sei ... eu tenho a impressão que vai dar
certo ... (barulho) mas isso vai depender do resultado da prova ... (barulho) .... "

[Aula 6, 15/09 ]

A professora prossegue a correção do exercício que antecede a prova, razão por que

enuncia: muito bem ... estou confiante que vocés farão boa prova .... nesse enunciado, a

manifestação do modalizador adjetival revela que a professora avalia como certo que os

alunos farão uma boa prova. A seguir, interroga os alunos, a fim de buscar respostas que

satisfaçam os objetivos pretendidos por ela. Para Santos (1990, p. 99), essa é uma das

características principais do momento interativo: a busca constante pelo professor da

participação do aluno, a fim de que este colabore na descoberta das palavras dos campos

semânticos, que melhormente expliquem o tópico em estudo. No enunciado seguinte, a



87

professora propõe um passeio aos alunos para depois do feriado, dependendo o r do

da prova e, em sinal de contentamento pelo que os alunos responderam, moda ... mio

sei ... eu tenho a impressão que vai dar ceno (barulho) mas isso vai depender do resunaa

da prova ... (barulho) .... O uso do modalizador ... não sei ... elucida a incerteza

professora em relação ao que enuncia, com o intuito de preservar sua imagem frent s

aluno, ao mesmo tempo em que contribui para mascarar a fonte do seu conhecunearo

modulada pela expressão eu tenho a impressão.

Selecionamos o recorte abaixo para demonstrar o efeito de sentido causado

alguns modalizadores em situação de produção do discurso

(50)

" ... vamus dar uma característica a tia Novinha? .. quem poderia me dar? .. ahn? ..

prontu ... tia Novinha ... QUE? .. É... tampinha esse tampinha qual o significadu? .. agora

pra tia Naarna? .. tia Naama ... é o que? .. isso é uma característica ... isso ... outra frase ...

Tia Cilaide é o que? .. LOURA ... isso é o que? .. CARACTERÍSTICA .. Quem lembra o

, dietivo? ? bstanti d id d . ?qne e um a jetrvo ... a quem .... ao su stantrvo ... po e ser pessoa ... Ci a e... que mais ....

objetos animais ... já a locução adjetiva ... vai ser DUAS palavras que vai valer como UM

adjetivo tá CERTO? ... "

[Aula 3, 22/08 ]

A partir da solicitação de que os alunos dêem uma característica, a professora, no

enunciado: ... tia Novinha ... QUl!2 ... É ... tampinha ... esse tampinha qual o significadu? ...,

volta a repetir a resposta que possivelmente é dada pelos alunos, como uma estratégia para

obter o aprendizado dos alunos. A professora parece insinuar que, repetindo a resposta

correta, os alunos irão aprender. Estes respondem o que a professora espera ouvir. Do nosso

ponto de vista, a negociação de sentido não é privilegiada. O que vemos pela transmissão

desses recortes é apenas a voz dos alunos repetindo a da professora. Para Freitas (1999), na

abordagem da interação verbal social, as condições de produção do discurso enunciativo

são também fatores considerados determinantes para a constituição dos efeitos de sentido.

A voz do aluno é apagada no processo interlocutivo, e o discurso assume o caráter
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estruturalmente rnonológico. Aqui, o que podemos observar, de acordo com os e: 5

Orlandi (1987), a qual aborda, em suas reflexões de base discursiva, a dime -

circularidade do discurso na sala de aula, é que o discurso evidencia-se de modo auton no.

A professora leva vantagens, visto seus enunciados disporem de marcas da utiliza ão,

maior quantidade e variedade, de modalizadores argumentativos, Numa atitude aprecian

através do uso dos marcadores conversacionais avaliativos e conclusivos (prontu, i o

demonstra concordar com a resposta do aluno.

Podemos observar a falta de comprometimento da professora modulada mediante 05

enunciados: ..vamus dar uma caracterlstica a LiaNovinha'! .. e quem poderia me dar! ..

ahn? .. prontu ... A professora pretendendo passar a noção de qualidade para os alunos,

utiliza o tempo verbal vamus para caracterizar o substantivo "tia Novinha", como busca de

um comprometimento partilhado. Porém, essa atitude não nos parece inclusiva. Infere-se

que os alunos é que "devem dar" uma característica ao substantivo "tia Novinha". Essa

atitude não responsiva é comprovada quando a professora utiliza, logo em seguida, a

pergunta: Quem poderia me dar?.. , numa tentativa de atribuir aos alunos a

responsabilidade da ação, eximindo-se de todo valor categórico. O tempo verbal (poderia)

no futuro do pretérito, segundo Hattnher (1995), é caracterizado como um modalizador do

possível, indicando uma tentativa do enunciador de diminuir sua responsabilidade pelo que

é dito, isentando-se de responsabilidade. Quando incide sobre uma predicação, diz a autora,

indica um duplo distanciamento do enunciador que, além de descrever um EC como

possível, ainda apresenta essa qualificação como independente de sua avaliação.

Mesmo conhecendo a natureza do modalizador poderia, no enunciado acima citado,

como indubitavelmente independente da avaliação do falante, há de se ressaltar que a

professora parece mascarar que é seu o julgamento que está sendo expresso pela indicação

da resposta certa no enunciado seguinte. A professora parece não ouvir a resposta do aluno.

A insistência na indicação à resposta certa é vista como um escamoteamento para busca do

convencimento do seu dizer, ao mesmo tempo em que há o fortalecimento da imagem da

professora que sabe e está ali para ensinar àqueles que não sabem.
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A respeito ainda do verbo modal poderia, é interessante ressaltar uma das

observações de Santos (1999, p.172), de que, discorrendo sobre a análise dos instrumentos

lingüísticos que podem designar poder, diz que é dificil corres ponderem cenas

características a determinados discursos, porque é preciso que seja analisado o elemento

lingüístico de acordo com o contexto social e pragmático.

Podemos observar, pela continuação dos enunciados, a professora, assumindo- e

agora como autora da ação, sugerindo aos alunos que sabe sobre o que está falando. Ao

solicitar aos alunos que dêem uma característica à tia Novinha, demonstra não entender

suas respostas, atribuindo ela mesma a resposta: É... tampinha .... Desse modo, avalia como

verdadeiro o enunciado que produz, apresentando-o como uma asseveração, sem nenhum

espaço para dúvida, e, com isso, compromete-se em suas declarações. É o que ocorre

também no enunciado: outra frase ... Tia Cilaide e o que? LOURA ...isso é o que? ..

CARA CTERÍSTICA .... No enunciado: ...já a locução adjetiva vai ser DUAS palavras que

vai valer como UM adjetivo ... tá certo? ... , seu enunciado adquire novamente valor de

verdade. Nota-se que a professora, através do seu discurso argumentativo (é, vai ser, vai

valer), declara-se conhecedora do assunto, e através do tempo verbal no futuro (vai ser)

modaliza responsivamente, finalizando com o marcador certo, designando autoridade

inquestionável no assunto.

No seguinte recorte da aula, volta a evidenciar-se o tópico que orienta a professora

para a retomada do turno, argumentando outra vez responsivamente ao que é dito.

(51)

"porque nós somos do continente ... todos ... todos que nascem no continente ou América do
sul ou norte ou central... eles são americanos ... certo? ... porque o pessoal da Europa eles só
são chamados de americanos ... a única diferença somos nós sul americano ... «voz do
ouvinte» que mora nos Estados Unidos ... britânicos todos eles são chamados de que? ..
«voz do ouvinte» americano é a primeira palavra depois é que eles se dividem em
britânicos ... certo? ... a diferença é essa ... é a mesma coisa da África ... é sul americano por
quê? ... porque ele está no continente americano ...1ocalizado na América do Sul... se eu
colocasse aqui ... (refere-se à lousa) comida ... chinesa? ... qual é a origem da comida? ...
ahn? ... não ... China né? .... "

[Aula 3, 22/08 ]
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A professora inicia suas afirmações, justificando a afirmação que fez aos aluno de

que todos que moram nos Estados Unidos são chamados de americanos. É possível notar.

pelos enunciados iniciais, que a professora procura mais uma vez manter-se fie a

explicação - no caso, ao quadro que traz informações sobre adjetivos pátrios e, na int.era ão

com esse interlocutor, busca mais uma vez retomar o tópico da aula e agir de m

responsivo (com uso de verbos na 10 pessoa do singular) em relação ao que está sendo rt

Suas afirmações são registradas de modo seguro, assumindo a condição de falar sobre

assunto. Em seguida, a professora detendo-se na origem da comida chinesa afirma: e

colocasse aqui ... (refere-se à lousa) comida ... chinesa'! ... qual é a origem da comida? ...

ahn? ... não ... China né? .... Esse argumento leva a entender o caráter comprometedor que

revelado pelo sentido que tem todo esse contexto. O uso da condicional pela professora e o

operador modal no futuro do pretérito, para apresentar uma possibilidade na sua a-o.

poderia ser interpretado como uma tentativa da professora de diminuir sua responsabilida

pelo que é dito.

Entretanto, analisando todo o contexto, entendemos essa atitude da professora como

uma estratégia para mascarar que é seu o julgamento que está sendo expresso. A professora

antes de questionar os alunos sobre a origem da comida chinesa faz uma suposição

colocando-se como detentora dessa ação, (uso do pronome na 1o pessoa do singular) uma

vez que ela apresenta como evidência uma inferência pessoal. Em seguida, questiona os

alunos sobre a origem dessa comida, e, em sinal de assentimento ou discordância' ao tópico

do aluno usa o sinal ahn? designando encaminhamento para uma resposta. Entretanto, pelo

uso do modalizador adverbial não evidencia-se a atitude apreciativa da professora,

infligindo discordância à resposta do aluno e atribuindo ela mesma a resposta, buscando,

desse modo, convencer seus alunos de que sabe o que está falando. O marcador né? é parte

de seu esforço na busca do consentimento do aluno ao que está sendo dito.

Nota-se, pelos dados transcritos, a professora levando vantagens na argumentação

com seus alunos. Sua predominância na manutenção do turno é decorrente da posição

I A esse respeito, ver Marcuschi (1991, p. 73)
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dominante que exerce. A ela cabe o direito de dirigir e ordenar os elementos linguisucos,

que se processam em sala de aula, muitas vezes, como podemos observar, e

intervenções dos alunos, que, por considerá-ia detentora do saber, cede-lhe o turno a

que garanta a orientação do sentido contido na aula. Como detentora da voz, pode di

estratégias, em sala de aula, que podem designar uma variedade de sentidos. Assim,

mesmo enunciado pode suscitar interpretações diferentes, dependendo da maneira

seja interpretado. Como diz Koch (1984), cada enunciado pode ter uma multiplici

significações, visto que as intenções do falante, ao produzir um enunciado, podem 5

mais variadas. Não teria sentido, então, diz a autora, a pretensão de atribuir-lh

interpretação única e verdadeira. Toda atividade de interpretação presente no cotidi

linguagem fundamenta-se na suposição de que quem fala tem certas inten -

comunicar-se. Compreender uma enunciação é, nesse sentido, apreender essas inten - -

Em todo o COfpUS é muito freqüente o uso de enunciados interrozauvos

Selecionamos o recorte da aula a seguir para exemplificar alguns efeitos cornumcauvos

obtidos com as perguntas nessa interação, dentre os vários que se podem determinar.

(52)

" der'i d ~? ê o substantrv ? E... quem po erra mim ar uma rrase ... pronto ...quem e o su stantrvo .... com quem

fala... certo? ... esse ... substantivo ... ele pode sei' substituído ... pode ser? ... pode r n

pode? ... por quê? ... porque aqui (refere-se à lousa) já existe o que? ... um PROnome ..

pronome é de que? ... quem poderia mi dizer? ...se é pessoal... se é de tratamem

TRATAmento... quando eu falo ... VOCÊ ... é o pronome o que? tratamento

intimidade ... quando eu digo ... SENHORA .. já é o que? ... de respeito quando eu

VOCÊ ... é porque vocês são o que? ... colegas ou grandes amigos ... ou têm intimidades ....

[Aula 4,29 O J

A professora solicita aos alunos por meio do modalizador poderia que atribuam um

frase, numa tentativa de transferir para os alunos a responsabilidade da ação. O marcador

avaliativo (pronto) parece contribuir para a atitude dos alunos em responder. Em seguida, a
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professora retoma o turno, e detém-se por longo tempo, fazendo perguntas retóricas e

respondendo às perguntas por ela reformuladas. As perguntas parecem ser um artiflcio

lingüistico muito usado pela professora para a explicação do assunto.

No entanto, esse procedimento chamou nossa atenção, nesses enunciados, pelos

efeitos comunicativos que são causados. Um deles, o mais geral, serve para garantir a

posição da professora na sala de aula: de professora que detém o saber, que, estando de

posse da palavra, é sujeito do discurso. Compete a ela ordenar e distribuir os elementos

lingüísticos, durante a sua enunciação. O conteúdo proposicional da frase da professora,

nesse contexto, não tem valor interrogativo, uma vez que a professora não parece

interessada em obter dos alunos resposta. Sua fala sinaliza um outro sentido; em vez de

declarar que "O substantivo pode ser substituído", que "aqui (referindo-se à lousa) já existe

um pronome", "esse pronome é pessoal, de tratamento" ..., "Você é pronome de tratamento

c de intimidade ..." etc, a professora questiona os alunos sobre esses assuntos. Essas

construções retóricas, argumentativas, disfarçam as respostas dos alunos, uma vez que são

prontamente forneci das. Assim, a linguagem social trazida pelos alunos não encontra

espaço nesse trecho. Mesmo assim, quando isso acontece, diz Hattnher (1995, p. 19), o

ouvinte é indiretamente envolvido, uma vez que, por meio da interrogação, o falante, no

caso a professora, solicita-lhes urna informação verbal, ainda que essa informação não

possa ser fomecida nesse tipo de interação.

De acordo com os conceitos de Hattnher (1995, p.l 06), o (des)comprometimento do

falante não é resultante apenas do uso dos modalizadores epistêmicos. A autora destaca os

inúmeros meios lingüisticos à disposição do falante para codificar o conteúdo ou a intenção

que ele deseja que seja reconhecida em seu enunciado". Um desses meios, apontado por

Hattnher, é a força ilocucionária, que "por meio da operação de conversão ilocucionária, a

ilocução básica de uma expressão pode ser convertida em outros valores ilocucionários, dos

quais resultam diferentes efeitos comunicativos (p.117)". Pelos enunciados transcritos

acima, observa-se que a professora, em vez de declarar a informação, parte para

questionamentos, e desse modo, empenha sua força no registro da atenuação, uma vez que
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seus enunciados declarativos são mascarados por enunciados interrogativos. Nota-se,

portanto, que os efeitos decorrem da conversão de uma declaração em uma interrogação.

Neves (1996, p.169,170), discutindo a relação da modalidade com a força

ilocucionária, afirma que, de acordo com a proposta dos funcionalistas, a modalização só se

conclui no enunciado revestido da força ilocucionária. Assim, "sendo a modalidade uma

propriedade da frase enunciada, ela mantém relação necessária com o complexo de funções

de que a frase se reveste".

É interessante observar ainda, no recorte acima, o efeito comunicativo proveniente,

mais uma vez, do uso do modalizador verbal poder. Embora muito comum como

modalizador deôntico, o emprego desse verbo nos enunciados acima aponta para o sentido

de possibilidade, conforme podemos observar, permitindo ao falante diminuir a

responsabilidade pelo que diz. A professora, ao enunciar em '" quem poderia mim dar uma

frase? .., ... e esse substantivo ... ele pode ser substituído ...pode ser? ..pode num pode? .."

e ... quem poderia mi dizer? .., modaliza, conforme apontamos, o verbo poder numa

tentativa de transferir a ação, ou seja, de não se atribuir como responsável por ela,

transferindo para os alunos essa responsabilidade, isentando-se de todo e qualquer

comprometimento. No entanto, o que nos parece é que a ênfase no uso desses

modalizadores marca apenas uma estratégia da professora para omitir que é seu o

julgamento que está sendo expresso, uma vez que ela pergunta e ao mesmo tempo responde

às questões.

Pelos fragmentos discursivos abaixo percebe-se que a professora leva um tempo

relativamente longo na explicação da colocação correta do pronome oblíquo a. Seus

argumentos nos momentos iniciais são modalizados em favor do sentido que deseja impor

no momento da interação verbal com seus alunos, conforme podemos observar.

(53)
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"... como eu poderia substituir isso aqui?(refere-se à lousa) ... a bolsa ... não ... não ... vá pra
terceira pessoa ... do singular... consigo a bolsa? só que eu quero substituir a bolsa ... não
quero mais colocar será que mamãe levou-se? não... não daria certo ... não daria a idéia
de bolsa ... será que mamãe levou? ... não ... mamãe levou-a? será que é... mamãe levou-
se?... ou mamãe levou consigo? ... aqui (refere-se à lousa) bolsa ... é masculino ou
f, .. ? r .. I ' ioo? - - I ? Iemmmo .... lemmmo ... qua e o artigo .... a então mama e evou o que .... evou-a ...
pronto ... substitui a bolsa só por um pronome a ... mamãe levou-a .... "

[Aula 5,08/09 ]

A professora abre esse momento da aula falando aos alunos a respeito da substituição

do sintagma nominal "a bolsa" pelo respectivo pronome oblíquo, para o qual profere uma

modalidade do tipo interrogativa: como eu poderia substituir isso aqui? .... Essa enunciação

não parece assumir um valor interrogativo. O uso da interrogativa, ao nosso ver, pauta-se

numa estratégia da professora para chamar a atenção dos alunos.

o sentido desse enunciado opera como um indicador modal de que é obrigatória a

substituição do sintagma nominal "a bola" pelo pronome oblíquo "a". Com essa construção

argumentativa, a professora aproxima e complementa discursivamente o sentido do verbo

poder ao do verbo deve.", possibilitando a seguinte interpretação: "Como eu deveria

substituir isso aqui? ...", (no caso, 'a bolsa' pelo pronome a) culminando com o uso do

imperativo no enunciado: substitui a bolsa só por um pronome ... a.....

Do ponto de vista lingüístico, a modalidade interrogativa afirmativa Como eu poderia

substituir isso aqui], confirma a atitude da professora em relação ao que diz, evidenciado

pelo uso do pronome na 10 pessoa do singular, cujo significado remete o caráter de certeza

à substituição de a bolsa pelo pronome a. Observa-se pelos enunciados ... só que eu quero

substituir a bolsa ... e ... não quero mais colocar ... será que mamãe levou-se? ... não ... não

daría certo ..., que, em nenhum momento, a professora coloca como incertas suas atitudes.

O uso que faz do modalizador (quero) parece-nos bastante claros. Já no enunciado substitui

a bolsa só por um pronome ... a .., mamãe levou-a, o uso do verbo (substitui), confere à

professora imparcialidade na ação, atribuindo dessa vez aos alunos a responsabilidade de

fazer a substituição do sintagma pelo pronome.
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Observa-se, também nessa análise, uma certa preocupação da professora com a

manutenção da exigência da resposta correta. Mostra-se nervosa com as respostas dadas

pelos alunos, que cada vez se distanciam do seu objetivo. Isso é comprovado quando diz

"não" várias vezes e pela repetição da resposta, (modalizada de modo interrogativo), que é

dada pelos alunos. Deduz-se que a maneira de formulação da pergunta, pela professora, no

enunciado: Como eu poderia substituir isso aqui'! (referese à lousa) ... a bolsa ... não ...,

contribuiu para desorientar os alunos na reflexão sobre a resposta. A referência espacial de

"aqui" não é explicada antes, e os alunos não conseguem interpretar essa alusão. A saída

encontrada, por não obter dos alunos a resposta pretendida, é a retomada e sua permanência

no tópico, através de perguntas retóricas, bem características da linguagem pedagógica, e

seu encaminhamento para as respostas. Seus enunciados tomam-se, para tanto, circulares e

repetitivos, impedindo possibilidades de respostas livres pelos alunos.

No fragmento discursivo abaixo, a professora discute com os alunos a respeito dos

adjetivos pátrios, fazendo uma introdução ao assunto, através de um questionamento.

(54)

" ... Quem poderia me dizer de quem é o adjetivo pátrio de quem nasce em Aratuba? .

Aratubano ou Aratubense ... é mas ... como termina em BA. .. então a terminação é o que? .

BANO'? C "? d ' ?... ta certo .... quem nasce no eara e o que .... quem nasce no or este e o que .... e

no Brasil? ... brasileiro ... brasileiro ou Brasil... tá certo? ... (barulho) Anderson ... por favor...

não .... "

[Aula 3, 22/08 ]

Nesses segmentos, percebe-se um momento interativo de sentido negociado entre a

professora e os alunos. Isso pode ser comprovado por meio da partilha dos turnos. A

professora é quem inicia o turno, sugerindo aos alunos que dêem o adjetivo pátrio, através

do uso do auxiliar modal poderia, procurando isentar-se de agir responsivamente. Os

turnos dos alunos são constantes, conforme se vê.
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Essa seqüência de enunciados confirma a visão bakhtiniana, para quem o fenômeno

da interação verbal é um processo que OCOITeentre pelo menos, dois indi íduos,

denominados interlocutores, que interagem através do signo ideológico - a palavra,

objetivando constituir pelo menos um sentido no acontecimento discursivo. Desse modo, os

significados passam a ser compreendidos pela professora e pelos alunos como elementos

lingüisticos que envolvem, além de outros elementos, os modalizadores. A pro sora,

através de uma modalidade assertiva de caráter afirmativo, demonstra concordar m os

alunos, em relação a "quem nasce em Aratuba é aratubano ou aratubense", porém, I no

enunciado: ... é mas ... como termina em lJA ... então a terminação é o que? ... 13 "O... lá

certo! ..., faz uso da refutação ao que os alunos responderam através do opera or n

evidenciando o adjetivo que deve ser dado para quem nasce em Aratuba. A nosso - r

implementação da resposta COITetaé decorrente de uma manifestação deôntíca, que vis n

conjunto da enunciação, denuncia o caráter obrigatório da resposta, que é fomecida s

discussão ao aluno. O marcador lá certo! contribui para indicar que a voz da profes

de autoridade sobre a resposta que tem que ser dada.

3.2.2 Enunciados epistemicamente modalizados nas aulas de gramatica

Ensino Médio

A análise das transcrições das aulas observadas/gravadas do Ensino Médi

oportunizou o desenvolvimento de uma característica marcante, a saber: o empre o

freqüente de auxiliares modais. Essa característica certamente se justifica pela própria

natureza a que se aplica o auxiliar modal, e com a hipótese prevista em nossa pesquisa: no

discurso do professor do Ensino Médio é mais freqüente a modalização epistêmica objetí a,

visto que o professor desse nível, parece atenuar o seu comprometimento com a verdade do

que diz. Essa evidência pode ser observada claramente nos recortes discursivos (55) a (60).

(55)

" .. em SÉRIE ... temos aqui oh ... (refere-se á lousa) temos uma vogal... certo? .. já aqui
(refere-se à lousa) temos oh ... SÉ... RTE... SÉ... RlE ... você pode perceber que o É ... é mais
forte do que o L. oh ... SÉ...RIE ... SÉ...RIE ... o I é muito fraco ... então vai ser o que? ..
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SEMlVOGAL ... e o E vai ser vogal... além do mais só entre o 1e o É...só o 1pode ser
SEMlVOGAL. .. quem podem ser SEMlVOGATS? o Te o u...quando vierem ao lado ...
por exemplo ... SAUDADE ... temos SAU .. DA .. DE então esse aqui (refere-se ao U) está
ao lado de uma 'vogal... não é isso? .. logo ele é muito fraco .... "

[ Aula 2, 06/05 ]

Nos enunciados acima, a professora discorre a respeito da vogal e da semi ogal,

apresentando diferenças de intensidade entre arnbas. Procura exemplificar essa diferença,

utilizando a primeira pessoa do plural (temos), conforme é demonstrado nos enunciados

iniciais, apresentando, assim, sua certeza compartilhada. A professora, mesmo utilizando a

primeira pessoa do plural, na busca de uma certeza compartilhada, e, portanto, uma divisão

de responsabilidade em sua ação, a modalidade parece assumir aqui um caráter autoritário.

Essa atitude é comprovadamente reforçada através do marcado r certor , que funciona como

parte de seu esforço na busca do consentimento do aluno ao que está sendo dito,

designando, portanto, autoridade inquestionável no assunto.

No enunciado: você pode perceber que o .6;... é mais forte do que o 1..., sugere aos

alunos através do auxiliar modal poder que percebam pela a intensidade sobre a

possibilidade do E ser mais forte em relação ao 1. Com isso, a professora não se

compromete com relação à verdade do que diz, recaindo, portanto, sobre a atitude do

alunos. A professora, em sua atitude avaliativa, parece indicar através do auxiliar modal

pode que é pela percepção que se chega à conclusão.

No enunciado seguinte, através do seu discurso argumentativo, faz dessa vez um

questionamento asseverado através do modalizador, vai ser, cujo sentido remete: se na

intensidade você percebe que o 1 é mais fraco, então será semivogal. A seguir, modaliza

através do auxiliar modal pode, na tentativa de levar os alunos a concluírem, pela

explicação dada anteriormente, que só o "U" e o 'T' podem ser semivogais, e que, entre

"E" e 'T' de "série" somente o 'T' tem essa possibilidade. Assim, a professora parece se

limitar a fazer asseveração, numa tentativa de apresentar essa qualificação epistêmica como

independente de sua a aliação.
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o que se pode observar a partir desse recorte ao exame do auxiliar modal, como

"poder" é que são várias as possibilidades que interferem na dinâmica de produção e

interpretação das intenções do enunciador. Desse modo, optamos por interpretar esse e

outros que selecionamos, considerando as observações de Pereira et alit (I 996, p. 58), nas

quais afirmam:

Na análise que se pretende, não se considera o discurso pedagógico e seu sujeito
como uma entidade cstabclccida aprioristicamcntc, Ao contrário, a cxplicuação do
processo discursivo significa, de acordo com os autores "construir significado para
esse sujeito à medida que se processa a análise, mediante o recorte criado, tendo em
vista o objetivo da própria análise. Nesse processo, toma-se imprescindível a
ink..nprctação do analista, o qual exerce sua capacidade ao atribuir sentidos, como
um sujeito interpretante, produzindo significações que, por sua vez, também passam
a ser inscritas no interdiscurso,

Assim, de acordo com a explicitação do fragmento discursivo acima, a professora

volta a explicar a posição ocupada pela semivogal, atribuindo um questionamento aos

alunos, cujo enunciado é modalizado por meio do auxiliar modal poder, indicando dessa

vez obrigatoriedade relacionada à resposta que deve ser dada, produzindo uma enunciação

de caráter autoritário. Entretanto, tal atitude, parece ser apenas uma estratégia da professora

para chamar atenção dos alunos, visto que sua intenção não parece querer obter a resposta.

Isso é comprovado pela resposta que ela mesma atribui a pergunta que faz. O marcador

conversacional não é isso'! parece contribuir, no sentido de que os alunos de em

concordar com suas afirmações.

Em seguida, através do uso do modalizador ter referindo-se ao pronome de primeira

pessoa do plural, em: ...por exemplo ... SAUDADE ... temos SAU ... DA ... DE ...então esse

aqui (refere-se ao U) está ao lado de uma 'vogal.: não é isso? ... logo ele é muito fraco ... , a

professora faz uma atenuação sobre o enunciado anterior, para que os alunos partilhem do

exemplo que é dado, obtendo com isso sua certeza e seu saber como compartilhados.

No recorte abaixo, a professora insiste em mostrar através de exemplos, a diferença

que há entre o "1" e o "U" como vogal e semivogal. Suas afirmações são prefaciadas, ora

não parecendo preocupar-se em atenuar o seu comprometimento com a verdade do que diz,
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outras vezes, suas declarações partem para atenuações, numa tentativa de diminuir sua

responsabilidade pelo que é dito, conforme podemos observar.

(56)

"... já quando dizemos SAÚDE ... SA... ú...DE ... não está ao lado de uma vogal... o u...
quer ver ... oh ... SA... U ... DE ... o A está só na sílaba ... quando ele vier ao lado ... na mesma
sílaba ... ao lado ... na mesma sílaba o A está só ... então vai ser o que? ... vogal... só
podem ser semivogais ... o I e oU' quando vierem ao lado de uma vogal... ou seja ... na
mes ...ma sílaba .... entenderam gente? .... alguma dúvida? ... não né? ... bom ... observação ... a
semivogal ... cuidado ... o 1semivogal também ... pode aparecer representado pela letra
E....e a letra U pode aparecer representado pela letra O.... "

[ Aula 2, 06/05 ]

A professora, ao deter-se em exemplificar o "U" funcionando como vogal, procura

fazê-lo utilizando a primeira pessoa do plural, sugerindo uma divisão de responsabilidade à

ação de "dizer". Com isso, tenta partilhar sua certeza e seu saber com os alunos,

comprometendo-se, portanto, em suas declarações Ainda, no mesmo enunciado, a

professora, mantém a explicação, sugerindo aos alunos que vejam pela repetição que faz na

entonação de "saúde", que o "U" não está ao lado de uma vogal, ou seja, na mesma sílaba,

logo, não funciona como semivogal, e sim, como vogal. O sentido da informação que dá ao

enunciado em: "quer ver ... oh ...", incide em levar os alunos a compreenderem que através

da percepção chegarão à compreensão.

Ao nosso ver, a professora faz uma certa confusão na explicação dessa informação.

Uma vez argumentando que em "saúde" o "U" não está ao lado de uma vogal, para

funcionar como semivogal, enuncia: "o A está só na sílaba ... quando ele vier ao lado ... na

mesma sílaba ... ao lado... na mesma sílaba ... o A está só ...". Não tinha porque enfatizar a

vogal "A", visto que o "U" é que está em evidência. Um enunciado interrogativo é

modalizado a seguir: " ... então vai ser o que? ... vogal.", em que se pode depreender o

caráter asseverado da enunciação. A professora, imbuída de autoridade para falar sobre o

assunto, avalia como verdadeiro o conteúdo que produz através do modalizador vai sei".

Essa autoridade é comprovadamente marcada pelo uso da resposta á pergunta que ela

mesma faz.
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No enunciado seguinte, a professora procura recapitular o assunto, evidenciando

dessa vez o "U' e o 'T' como semivogais. O enunciado é modalizado por meio do auxiliar

modal podem ser, indicando dessa vez que somente o "I" e o "U' têm possibilidades de

serem semivogais. Isso é ratificado pelo uso que faz de "também" no enunciado a seguir,
indicando essa relação de possibilidade com as vogais "E" e "O".

Ainda na seqüência enunciativa em pauta, a professora questiona se os alunos

entenderam e se têm alguma dúvida sobre a observação que acaba de fazer, e na própria

voz responde, como sinal de autoridade que tem na função de professora. O uso do "não" e

do marcado r "né" nega a existência de dúvida por parte dos alunos, contribuindo para

confirmar seu estilo predominantemente autoritário.

Já a interpretação do enunciado .., bom ... observação ... a semivogal.: cuidado ... o I

semivogal também ... pode aparecer representado pela letra J!..·•.•• e a letra Upode aparecer

representado pela letra O... permite afirmar que, no decorrer do processo interacional

verbal, a professora faz um corte em seu discurso, uma vez que até então se depreende que

ela estava recapitulando a posição do "U" e do "1" como semivogais, objetivando, com

isso, relacionar esses conceitos com a posição que também poderá ser assumida pelo "1" e o

t'u'''!,

Para tal mudança ternática, faz com que bom ... observação ... aja corno um operador

argumentativo que tende a introduzir uma explicação ou justificativa em relação ao

enunciado anterior. No enunciado anterior, a professora rnodalizava que somente o "1" e o

"U' têm possibilidades de ser semivogais e, no presente enunciado adverte sobre a

possibilidade também de "I" e de "U" aparecerem representados pelas letras "E" e "O".

Suas ações nesses enunciados não são impositivas.

É interessante observar que o uso do auxiliar modal pela professora nessa seqüência

enunciativa revela urna organização temática dos enunciados que favorece uma atenuação

do seu comprometimento com a verdade do que diz, confirmando a hipótese prevista, de
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que no discurso do professor de ensino médio é mais freqüente a modalização epistêmica

objetiva, visto que o professor desse nível, parece atenuar o seu comprometimento com a

erdade do que diz.

Nesses enunciados ocorre o que Castilho e Castilho (1993) chamam de possibilidade

epistêmica, "o falante acredita na veracidade do conteúdo, mas não pode comprometer-se

com essa veracidade", pode parecer poderia ser substituído por "É possível aparecer".

o recorte transcrito abaixo marca um momento da aula em que a professora faz uso

de verbos modais mais uma vez e do modalizador adjetival, demonstrando bem o caráter

objetivo da linguagem.

(57)

" ... o O e o E também podem funcional' como SEMIvogais sabem por que? ... gente., na

FONÉTICA. .. o que interessa é o som pronunciado ... então em MÃE e PÃO ... os sons

que pronunciamos são MÃI e PÂU... o sons de I no lugar de E e o som de U no lugar de

O... CERTO? ... então ... quem podem ser SEMIvogais? ... o I e o U... quando vierem ao

lado de uma vogal... mas ... ATENÇÃO o O e o E também podem funcionar como

SEMIvogais em alguns casos ... CERTO? é provável isso acontecer em alguns casos ...

ok? alguma dúvida? vamos lá acontece que os ditongos podem ser DEcrescentes e

CREScentes ... ORAIS e NASAIS "

[Aula 6, 12105 ]

O fragmento tem por temática ainda Os encontros vocálicos. Observa-se no

enunciado ,.. A1'f<.NÇ-""ÃO... o O e o E também podem funcionar como SliMlvogais em

alguns casos, CERTO? ... , que a enunciação da professora demarca o corte da aula através

de um alerta " ... ATENÇÃO ...", cujo sentido incide de maneira a chamar a atenção dos

alunos para a sua fala, elevando a sua voz ante as dos alunos. Seu enunciado leva a

entender mais uma vez o caráter de possibilidade que é denotado pelo sentido de "podem

funcionar". Desse modo, a professora argumenta a favor do sentido que deseja impor nesse
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momento, colocando em evidência um modalizador, que pretende justificar uma atitude de

distanciamento diante do enunciado produzido.

Numa atitude impessoal, a professora continua a explicação da aula, argumentando

que "em alguns casos é provável o "O" e o "E" aparecerem como semivogais". Para isso

enuncia: éprovável isso acontecer em alguns casos ... ok? .... Aqui, a atitude da professora

não é assumida como julgamento pessoal. A qualificação epistêrnica do adjetivo em "é

provável" se encontra em posição predicativa, apontando com isso, para uma qualificação

como independente de sua avaliação. Neves (1996, p. 181) afirma que "o falante,

adquirindo foros de isenção, obtém dar maior autoridade a suas declarações". A seguir,

através de perguntas retóricas, como "ok?" e "alguma dúvida?" busca levar os alunos a

participarem da aula. No enunciado ... vamos Já... acontece que os ditongos podem ser

Decrescentes e Clilzscentes.: ORAiS e NASAiS... , a professora usa o auxiliar modal

podem com o mesmo sentido do enunciado do anterior, que é expresso agora por meio do

modalizador "vamos", que ao nosso ver aparece como uma chamada de atenção dos alunos

ao conteúdo em evidência.

Pode-se dizer, pelos meios lingüísticos analisáveis no trecho discursivo acima, que

esses enunciados são totalmente despidos de julgamentos. A professora, ao enunciar, optou

por não elucidar as evidências de que dispunha, apresentando a qualificação epistêrnica

"possível" e "provável" como independente de sua avaliação.

Selecionamos o trecho abaixo para exemplificar os sentidos obtidos nessa aula, pelo

uso dos auxiliares modais poder e dever.

(58)

" ... o que deverá designar se é do sexo masculino ou feminino é a presença do artigo ou
do pronome ... não é isso? .. oh! ... ESSE estudante ... ou ESSA estudante ... entenderam? ...
bom... com isso a gente está vendo o gênero do substantivo ... ou seja ... masculino e
feminino ... oh! ... ESSE estudante ... ou ESSA estudante ... entenderam? ... já os UNIformes ...
é que você deverá ter o cuidado... pois segue uma classificação.. podendo ser
EPICENOS ... SOBRECOMUNS e COMUNS DE DOIS GÊNEROS ... certo? ....
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[ Aula 4, 08/05 ]

Como pode ser observado, a professora prossegue a explicação da aula falando sobre

o gênero do substantivo. Parece referir-se à possibilidade de ser designado o sexo

masculino ou feminino pela presença do artigo, cujo sentido pode ser assim compreendido:

"É a presença do artigo ou do pronome que poderá designar se é do sexo masculino ou

feminino". Isso é sentido pelo auxiliar modal deverá, que parece emitir um forte conteúdo

semântico que sugere possibilidade. Desse modo, a professora apresenta a qualificação

possível como independente de sua avaliação. O valor alternativo apresentado pela

conjunção "ou" contribui para que se empregue nesse enunciado um modalizador do

possível. A ênfase atribuída a expressão "não é isso?" sugere a adesão dos alunos ao

conteúdo em evidência.

O fato de a professora usar um modalizador na terceira pessoa do plural, no

enunciado ... bom ... com isso a gente está vendo o gênero do substantivo ... ou seja ...

masculino e feminino ..., para insinuar que partilha com os alunos sua certeza e seu saber,

poderia ser interpretado como comprometimento da professora à ação de "estar vendo o

substantivo" juntamente com os alunos. Entretanto, analisando o conjunto da enunciação,

interpretamos o nós inclusivo como uma tentativa da professora de interagir com os alunos.

Atitude bastante comum no discurso de sala de aula.

No decorrer da aula, procura chamar a atenção dos alunos com exemplos, no sentido

de atentarem para o uso do determinante em "estudante". Retoma novamente a palavra, e

através de um modalizador deôntico, completando seu raciocínio com um auxiliar modal no

gerúndio: podendo, cujo sentido indica: "com possibilidade de ser epicenos ... sobrecomuns

e comuns de dois gêneros".

Nota-se pelo recorte discursivo acima, que a professora, ao enunciar através dos

uxiliares modais poder e dever, parece mudar o sentido do seu discurso. No primeiro

momento, usa o auxiliar modal "deverá designar" referindo-se à possibilidade de ser
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designado o sexo masculino ou feminino pela presença do artigo. Retoma a fala,

enquadrando o discurso no domínio do dever através do auxiliar modal "deverá ter",

colocando de lado o sentido que circulava até então. E com o auxiliar modal "podendo ser"

descreve um estado-de-coisas como possível de acontecer.

o exame dos verbos modais poder e deve.' torna-se complexo, na medida em que

apresentam significados que parecem confluir. Assim, numa análise com verbos, o contexto

pragmático toma-se imprescindível. Neves (2000, p. 1) afirmando a respeito da polissemia

dos verbos modais, diz que "( ...) cabe às investigações explicitar todo o complexo que

envolve a modalização dos enunciados efetuada por verbos, complexo que engloba a

sintaticização da sentença, a ambiência do contexto extra-sentencial e o impacto do

contexto de elocução." Neves (1996, p. 170) diz ainda que um dos grandes perigos no

estudo da categoria modalidade nos enunciados efetivos é a preocupação de localização

tópica do elemento, ou dos elementos responsáveis pela manifestação da categoria. a

verdade, diz a autora, a limitação por exemplo, ao exame de um auxiliar modal como

poder, ou dever, não permite que se chegue nem mesmo à definição de efeitos de sentido

C .. ). Afinal, nem a extensão do foco de atenção ao domínio da frase representa o

atingimento do dominio pertinente de verificação dos efeitos de sentido.

Um aspecto que chamou nossa atenção na análise do recorte abaixo, e que nos le ou a

selecioná-los como episódio que favorece o não comprometimento da professora com a

verdade do que diz, foi à insistência da professora em querer se manter numa posição

reservada, fazendo com que o sentido dos enunciados se apresentassem como

independentes de sua avaliação. Novamente, os auxiliares modais se tomam evidentes.

(59)

então o que interessa na fonética são os sons que pronunciamos ... os sons

pronunciados ...ok? .. então ... aí essa correspondência ... podemos fazer com a letra ...

então podemos fazer a correspondência do som e a letra ... LETRA é uma coisa ... e SOM

é outra quando você diz BOLA. .. você pronuncia esse som de BE ... esse som de BÊ aqui

(refere-se à lousa) esse som de BÊ... você pronuncia BÊ ... o som que você pronuncia ... da
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mesma forma que o som de BÊ ... é esse som de BÊ que você pronuncia ... e o som de A

que é o som de A mesmo ... estão em colchetes o som que você pronuncia da mesma

forma que o som de BÊ ... é esse som de BÊ que você pronuncia ... CERTO? "

[ Aula 1, 05/05 ]

A professora introduz a aula tentando explicar o que acontece com as palavras ao

pronunciá-Ias, chamando a atenção para o som emitido por cada letra, através de sua

pronuncia.

Nesses segmentos, o uso de modalizadores, ora referindo-se ao pronome de primeira

pessoa do plural "nós", outras vezes, à segunda pessoa "você", mostra, de um lado, que a

professora enquanto tenta explicar a pronúncia correta dos sons, busca fazê-lo de modo

implicado, apresentando sua certeza e seu saber como compartilhados. Outras vezes, essa

explicação é apoiada nos exemplos, que partem do conhecimento e da certeza que os alunos

têm dos sons que a professora está explicando.

No enunciado ... então o que interessa na fonética são os sons que pronunciamos ...

os sons pronunciados ... ok? ... , o uso do nós inclusivo, aparece para indicar o que se pode

fazer com a letra e o respectivo som, e a professora se inclui. O uso do verbo

pronunciamos é um elemento modalizador que mostra a atitude da professora frente ao

enunciado produzido, apresentando-se a nosso ver a dividir a responsabilidade com os

alunos em relação ao que enunciou. No enunciado seguinte, através do modalizador

podemos ver, a professora enuncia a correspondência que se pode fazer com a letra e o

som, e com isso torna seu enunciado menos categórico. Na seqüência enunciativa, a

professora para tentar exemplificar esses sons nomeia essa ação, de modo asseverado aos

alunos, através do uso do pronome "você", e com isso, parece isentar-se de qualquer

responsabilidade. Esse procedimento, embora bastante comum nas interações de sala de

aula, com o objetivo de chamar a atenção dos alunos parece remeter a sua posição diante do

enunciado: o descomprometimento sobre o valor de verdade ao que está sendo expresso.
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Selecionamos o trecho discursivo abaixo para exemplificar a freqüência do uso de

modalizadores evidenciais. Consideramos que o uso desses modalizadores não se pauta em

nenhum de nossos objetivos de pesquisa. Entretanto, como esse caráter centralizador da

evidencialidade é um dos procedimentos comuns empregados pela professora para a

condução desta aula, chamou-nos a atenção, de modo que os dados obtidos neste recorte

apenas reforçam essa asserção.

(60)

" ... o adjetivo assim como o substantivo ... ele pode se flexionar. .. se flexionar ... quanto ao

número ... o adjetivo ... a regra geral diz o que? .. que o adjetivo varia em número para

concordar com o substantivo a que se refere ... você aprendeu isso desde de pequenininho ...

quando você começou a estudar... em garota BELA. .. o substantivo feminino concordando

com o adjetivo no feminino ... o substantivo feminino concordando com o adjetivo no

feminino então ... garotas BELAS ... substantivo no plural feminino ... adjetivo no plural

feminino concordando ... regra geral... certo? acontece que quando chega no plural dos

adjetivos compostos ... dos adjetivos compostos adjetivos formados de dois elementos ...

como você viu nos substantivos ... aí deve ter cuidado ... CERTO? .. por exemplo ... em olhos

castanho escuro ... tá aqui (refere-se à lousa) o adjetivo composto ... CASTANHO

ESCURO... OLHOS ... substantivo ... aqui (refere-se à lousa) temos o adjetivo composto

formado de DOIS elementos ... o que a regra diz? que APENAS o segundo elemento vai

para o plural... o substantivo feminino concordando com o adjetivo no feminino ... então .

garotas BELAS... substantivo no plural feminino... adjetivo no plural feminino .

concordando ... regra geral... certo? .. por exemplo ... no singular... POEMAS LÍRICO

DRAMÁTICO ... no plural... aí você coloca... POEMAS LÍRICO DRAMÁTICOS ...

apenas o segundo elemento vai para o plural... certo? .. essa é a regra dos adjetivos .... "

[ Aula 5, 09/05 ]

A professora inicia suas observações sobre a flexão do adjetivo, fazendo

considerações que atribui ao adjetivo a possibilidade de se flexionar, como possível é com

o substantivo. Pelo uso do auxiliar modal "pode" observa-se que a professora optou por

não indicar as evidências de que dispunha, apresentando a qualificação epistêmica possível
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como independente de sua avaliação, o que constitui poderoso recurso para fortalecer a sua

declaração.

Observa-se pelos enunciados seqüenciados, que a professora ao fazer alusão sobre a

variação do adjetivo em número, procura manter a exigência da evidência em suas

declarações, optando, portanto, por não se posicionar como fonte da informação, mas

conduzindo os alunos para uma reflexão sobre corno a obteve.

A análise desses enunciados epistemicamente modalizados remete à discussão feita

no capítulo 1 sobre evidencialidade e modalização, em que Hengeveld (1988), pressupõe

uma subdivisão da modalidade episternológica ou epistêmica subjetiva em subjetiva, em

que o falante expressa seu comprometimento em relação ao conteúdo da proposição,

sustentando o grau de certeza em relação à verdade do conteúdo expresso e, evidencial,

quando o falante não se posiciona como fonte da informação estabelecida pela proposição,

porém, indica como a obteve. Enquanto que para Nuyts (1993, p. 946), todo julgamento

pressupõe uma evidência, sendo a variação estabelecida na fonte da evidência. Afirma, que

"sem evidência, nenhuma avaliação de um EC é possível. Pode-se, então, simplesmente

dizer que não se sabe". Assim, Nuyts considera maior saliência à qualificação evidencial,

colocando, portanto, em discussão a maneira de Hengeveld conduzir a distinção entre

modalidades objetiva e subjetiva e entre esta e a noção de evidencialidade.

Conforme dissemos, essa é uma questão ainda em discussão nos estudos

funcionalistas sobre o processo de modalização. Sabe-se, no entanto, que é preciso

distinguir evidencialidade como categoria epistemológica de fonte de conhecimento, o que,

sem dúvida, deve ser entendido como subjacente à modalização epistêmica; e a

evidencialidade, enquanto marca lingüística que tem, como efeito de sentido, um relativo

descomprometimento do falante em relação ao que diz.

A professora, através dos enunciados ... você aprendeu isso desde de pequenininho ...

quando você começou a estudar ... e ... como você viu nos substantivos ... aí deve ler

cuidado ... faz uso de modalizadores, como: "aprendeu", "começou" "viu", referindo-se ao
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pronome da segunda pessoa "você". Essas modalidades mostram as manifestações da

atitude da professora em relação aos enunciados produzidos. Evitando fazer asserções,

busca lembrar aos alunos do conhecimento que eles têm da regra do adjetivo, através do

uso desses mcdalizadores, numa atitude de se manter distante do seu enunciado, na

tentativa de conduzir a reflexão dos alunos para a informação que está perseguindo: a

flexão de número do adjetivo.

3.3. FORMAS DE EXPRESSÃO DA MODALIDADE EPISTÊMICA

Vimos de acordo com o modelo proposto Hengeveld (1988, 1989) e Dik (1989), que

a modalização no âmbito do conhecimento se dá tanto no nível da predicação

(representacional), como no nível da proposição ( interpessoal). Assim, enquanto no nível

da predicação, o falante se utiliza de meios lingüísticos para expressar o estatuto de

realidade de um estado de coisas, no nível da proposição o falante se utiliza de meios

lingüísticos para expressar seu comprometimento com relação à verdade do que se diz.

Para a descrição dos enunciados epistemicamente modalizados, descreveremos nesta

seção, as formas de expressão da modalidade epistêmica que ocorreram no discurso das

professoras de Ensino Fundamental 1e Ensino Médio. Esse procedimento, aliado aos níveis

de estruturação da frase expostos na próxima sessão nos levará a responder nossa terceira e

quarta questões de pesquisa .

• Pode-se dizer que os meios lingüísticos adjetivais e verbais que podem ser vistos como

expediente de comprometimento e descomprometimento se realizam no nível da

proposição quando se trata do discurso do professor de Ensino Fundamental I e no da

predicação quando se trata do discurso do professor de ensino Médio?

• o discurso do professor de ensino fundamental 1 é mais freqüente o uso de

modalizadores adverbiais e nomes epistêmicos, considerando essa preferência com o grau

de comprometimento?
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A fim de fornecer uma visão geral da descrição dos enunciados epistêmicarnente

modalizados no conjunto das aulas observadas, apresentaremos uma tabela, que mostra as

formas de expressão desses modalizadores.

a e a - onuas e expressão a o 1 e spistêrruca
Formas de Ensino Ensino Médio Total
expressão Fundamental

n % n % n %

Verbo auxiliar 8 18,2 45 67,2 53 47,7

Nome epistêmico 2 4,5 1 1,5 3 2,7

Adjetivos 1 2,3 2 3,0 3 2,7

Verbos de sig. 20 45,5 15 22,3 35 31,6
plena
Advérbios 13 29,5 4 6,0 17 15,3

Total 44 67 1 1 1

T b I 1 F d d M dar dad E . ~ .

A tabela 1 mostra que, do total de ocorrências (111), os auxiliares modais foram os

mais recorrentes, correspondendo a 47,7% do total de ocorrências, sendo que o maior

percentual se deu no discurso da professora de ensino médio (67%) em detrimento do

discurso da professora de ensino fundamental I (18,2). É o que se verifica em (61 ) e (62):

(6:) ... O que é sílaba? .. é um conl Ul+to de sons ... né? .. que podem ser formados por
apenas um fonema ou UM grupo ... um conjunto de fone mas emitidos numa só
expiRAção .... (A3 - Ens. Médio)

(62) ... Quem lembra o que é um adjetivo? ... a quem? ... ao substantivo ... pode ser pessoa ...
cidade ... que mais? ... objetos ... animais... (A2 - Ens. Fund. I)

A diferença mais evidente entre o discurso da professora do Ensino Fundamentall e

Ensino Médio está no uso dos auxiliares modais. Pretendo ser imparcial em suas

afirmações, a professora do Ensino Médio, exime-se de legitimar e de convencer, partindo

para afirmações atenuadas, numa tentativa de salvar sua imagem frente aos alunos, como

aquela que sabe geralmente mais perante o aluno. Já o discurso da professora do Ensino

Fundamental I, com poucas ocorrências de auxiliares modais, mostra que a professora
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quase não busca se isentar das afirmações que enuncia, apresentando a qualificação

epistêmica, a maioria das ezes, como dependente de sua avaliação, justificando, portanto,

a hipótese prevista em nossa pesquisa: "comparativamente, os meios lingüísticos verbais,

que podem ser vistos como expediente de (des)comprometimento do falante, são mais

freqüentes no discurso do professor de Ensino Médio".

Encontramos apenas um enunciado empregado em todo COtpUS com o verbo dever

como indicador de probabilidade, modalizado pela professora do ensino médio.

(63) ... o que deverá designar se é do sexo masculino ou feminino é a presença do artigo
ou do pronome ... não é isso? ... oh! ... ESSE estudante ... ou ESSA estudante ... entenderam? ...
(Aula 4 - Ens. Médio)

A professora instaura uma probabilidade para exprimir a não-certeza em sua

afirmação, ocasionando, portanto, a modalidade no campo da imprecisão. Segundo Neves

(1996), essa imprecisão somada à opinião do falante, constitui a fonte do conhecimento

relativizada, recaindo, portanto, diz a autora, numa "simples impressão".

Em relação aos outros tipos de modalizadores da tabela 1, nota-se que os nomes

epistêmicos e os adjetivos são empregados indistintamente pelo professor de ensino

fundamental 1 (3) e pelo professor de ensino médio (3), correspondendo a 5,4% do total de

ocorrências.

A diferença significativa entre as qualificações nominais e adjetivais modalizadas

pela professora de Ensino Fundamental 1 e Médio está no uso dessas formas de expressão.

Observa-se que a professora de ensino fundamental 1 faz uso duas vezes mais dos nomes

epistêrnicos (4,5%), em detrimento dos adjetivais, que ocorrem apenas em 2,3% dos casos,

como em (64) e (65). A professora de Ensino Médio faz uso do nome epistêrnico apenas

uma vez (1,5%), na tentativa de registrar sua condição de ser capaz de falar sobre esse

assunto, confirmando, portanto, nossa hipótese: "No discurso do professor de Ensino

Fundamental 1, há maior incidência no uso de nomes epistêrnicos, uma vez que esses

modalizadores contribuem para diminuir o grau de incerteza com relação à verdade do que

diz", como se vê em (66).
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(64) ... não ... não ... só depois do feriado é que eu vou saber... não sei ... eu tenho a
impressão que vai dar certo ... (barulho) mais isso vai depender do resultado mais eu
tenho ... oi? .. da prova ... (barulho) .... (A6 - Ens. Fund. 1)

(65) ... eu tenho impressão que vocês vão ao passeio ... (barulho) agora atenção ... (barulho)
estudem muito ... certo? .... (A6 - Ens. Fund. I)

(66) ... não há dúvida quanto a isso ... então ... o A vai ser VOGAL ... e o 1... no caso ... que
está ao lado da vogal... SEMIvogal... . (A6 - Ens. Médio)

Em relação ao uso dos adjetivais, observa-se que ocorre o inverso do que aconteceu

com os nomes epistêmicos. A professora de Ensino Médio faz mais uso dos adjetivos

(3,0%), deixando clara a natureza objetiva da qualificação epistêrnica, como nos exemplos:

(67) '" É certo que se você dizer que é PRlMlTlVO ... você não pode dizer que é
DERlV ADO... (A4 - Ens. médio)

(68) ... é provável isso acontecer em alguns casos ... ok? ... alguma dúvida? ... (A6 - Ens.
Médio)

(69) ... muito bem ... estou confiante que vocês farão boa prova .... (A6 - Ens. Fund.)

Embora em pequena quantidade, podemos constatar que a professora do Ensino

Médio faz mais uso dos adjetivais em relação a professora do Ensino Fundamental I, o que

reforça a hipótese: "comparativamente, os meios Iingüísticos adjetivais, que podem ser

vistos como expediente de (des)comprometimento do falante, são mais freqüentes no

discurso do professor de Ensino Médio".

No que se refere a pouca quantidade de modalizadores nominais e adjetivais presentes

no corpus, esclarecemos que, do nosso ponto de vista, e com base nos pressupostos

teóricos, pensamos que isso se deu em virtude da argumentação no discurso pedagógico se

pautar em um discurso argumentativo autoritário, voltado, a maioria das vezes, para o

caráter estável e imutável dos elementos Iinguísticos.

Em relação aos outros tipos de modalizadores da tabela 1, depreende-se que os verbos

de significação plena foram equiparadamente usados pelas professoras do ensino

fundamental I e médio. Entretanto, nota-se que a professora do ensino fundamental I faz

mais uso dos verbos plenos (45,5%). Esse resultado confirma uma produtividade superior
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de comprometimento, recaindo na incidência subjetiva da qualificação epistêmica, como se

vê nos seguintes exemplos:

(70) ... Quando eu pensei de dar essa aula ... eu pensei de levar vocês pra ... pra rua ... mas eu
acho que o tempo não dá pra isso ...(Al- Ens. Fund.)

(71 ) ... eu digo assim ... a menina saiu ... eu sei quem saiu mais se eu digo ... alguém saiu ...
eu não sei quem exatamente saiu .. só sei que alguém saiu certo? ... (A6- Ens. Fund.)

Em (70), a professora inicia suas observações, fazendo atenuações a respeito da aula

que pretendia dar. Nota-se certa flexibilidade em seu enunciado, ao dizer: " ... Quando eu

pensei ...", c c ••• eu pensei de levar vocês ...", em que a forma verbal pensei, nessa categoria

temporal específica, por duas vezes, indica a não-certeza da professora quanto ao que

enuncia, tornando seu enunciado menos categórico e, portanto, mais ameno. Conclui com a

modalidade eu acho, em que, embora ciente da autoridade que exerce para tomar decisões,

assevera a sua posição, evitando exprimir certeza. A esse respeito, diz Neves (1996, p.

182), que o locutor, ao registrar a não-certeza, isto é, ao situar seu enunciado no campo

gradual do possível, legitima espaço para registrar sua opinião. Em (71), a professora

assume seu enunciado através do uso dos verbos digo e sei, modificados pelo ad érbio

"exatamente". Esse modalizador ratifica sua posição em relaçào ao que disse,

apresentando-se como uma adesão ao que enunciou.

No caso do uso dos advérbios modalizadores, conforme se vê na tabela I, observamos

que, se compararmos a quantidade de modificadores instaurados pela professora do Ensino

Fundamental I (29,51%) com a professora do Ensino Médio (6,0%), verificamos que esta

apresenta índices baixos, justificando, portanto, a hipótese: "no discurso do professor do

Ensino Fundamental 1,há maior incidência no uso de modalizadores epistêmicos, uma vez

que esses modalizadores contribuem para diminuir o grau de incerteza com a verdade do

que diz", como podemos observar nos exemplos (72) e (73):

(72) ... eu digo assim ... a menina saiu ... eu sei quem saiu ... mais se eu digo ... alguém saiu ...
eu não sei quem exatamente saiu .. só sei que alguém saiu ... certo? .... (A6- Ens. Fund.)

(73) o adjetivo existe para caracterizar o substantivo ... ou seja ... qualificar o substantivo ...
ele se refere ... efetivamente ao substantivo .... (AS - Ens. médio)
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Ainda em relação ao uso dos advérbios modalizadores, verificamos que, em todo o

corpus, a modalização por advérbio incide uma única vez sobre um constituinte da oração,

no discurso da professora de ensino fundamental I. Essa incidência atesta o que dizem Ilari

et alii, 1989 apud Neves 1996, p 166) ao afirmarem que, no caso do uso dos advérbios

modalizadores, é pertinente a observação do âmbito de incidência a que se aplica o

advérbio; de fato, continua Neves (op. cil.), a modalização por advérbios é sui generis, no

sentido de que nem sempre incide sobre a proposição, mas pode ter como escopo um

constituinte, como se observa em (74).

(74)... você não precisa escrever não ... «voz do ouvinte)) evidentemente que é só
substituir. ... (A6- Ens. Fund.)

Julgamos ainda importante observar que, embora o uso do advérbio, como

modalizador deôntico tenha emprego restrito, conforme comprovam Castilho e Moraes

Castilho (J 990), esse tipo ocorreu cinco vezes no discurso da professora do ensino médio.

(75) ... na estrutura da sílaba existe ... tem que ter necessariamente uma vogal.. . (A3 -
Ens. Médio))

(76) ... duas três... mas tem que ter basicamente uma vogal.. certo? e não
necessariamente consoantes ou semivogais .... (A3 - Ens. Médio)

A professora usa o modalizador deôntico para exprimir a obrigatoriedade de uma

vogal numa sílaba. Em seguida, reforça essa obrigação através do modalizador epistêmico

"necessariamente", contribuindo para diminuir o grau de incerteza evidenciado pela

locução verbal.

Como podemos observar, muitos são os elementos lingüisticos que interferem na

dinâmica da produção e interpretação das intenções do enunciador. Aliados à complexidade

no estudo da categoria modalidade nos enunciados efetivos e a fluidez que se apresenta no

discurso pedagógico, optamos por interpretá-los, considerando, conforme expusemos

anteriormente, as observações de Pereira et alii (1996, p. 57) acerca da construção do
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significado no discurso pedagógico. Esses autores, com base na não consideração do

discurso pedagógico e seu sujeito como uma entidade estabeleci da aprioristicamente,

afirmam que a explicitação do processo discursivo significa construir significação para esse

sujeito à medida que se processa a análise. Desse modo, diz ainda os autores: "torna-se

imprescindível à interpretação do analista, o qual exerce sua capacidade ao atribuir

sentidos, como um sujeito interpretante, produzindo significações que, por sua vez, também

passam a ser inscritas no interdiscurso".

Igualmente a Pereira et a/fi (op. dt.), Neves (1994, p.12) afirma que "sendo a

modalidade uma propriedade da frase, ela mantém relação necessária com o complexo de

funções de que a frase se reveste". Nesse sentido, para uma investigação que se propõe

tratar da modalização, cabe em princípio a consideração da intersubjetividade humana da

enunciação em questão.

A fim de fornecer uma visão geral dos níveis em que os modalizadores epistêmicos

atuam, apresentamos um quadro, onde se mostra todas as possibilidades de ocorrências

desses modalizadores.

Quadro 4 - Formas de expressão da modalidade Epistêmica

auxiliares modais

Predicação adjetivos

adjetivos

Proposição verbos

nomes

advérbios

Assim, de acordo como mostra o quadro acima, as modalidades epistêmicas podem

ser descritas a partir de dois níveis estruturais: predicação e proposição. Assim, na

qualificação epistêrnica no nível da predicação, o falante avalia a realidade de um EC nos

termos de seu conhecimento, isentando-se de responsabilidade sobre o valor de verdade do
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que enuncia, enquanto na qualificação epistêmica no nível da proposição, o falante expressa

seu comprometimento com a verdade do conteúdo em diferentes graus.

Sabe-se, no entanto, pela variedade de meios de que a língua dispõe para expressar a

intenção comunicativa, que uma análise das modalidades feitas por um único nível de

estrutura da frase, pode resultar em efeitos comunicativos demasiadamente distintos. Desse

modo, definir a qualificação epistêmica em um determinado ponto do continuum, de

maneira que se apresente entre as limitações do certo e do possível, permite a língua dispor

de uma série de meios para oscilar entre esses extremos, de acordo com a intenção

comunicativa.

Nessa perspectiva, descreveremos a seguir as formas de expressão da modalidade

epistêmica que ocorreram nos dois níveis de estruturação da frase: predicação e proposição,

procurando relacionar o efeito comunicativo de (des)comprometimento dos falantes às

relações estruturais que se estabelecem nesses enunciados.

3.4. O (DES)COMPROMETIMENTO DOS FALANTES

Em congruência com essa visão acerca da construção do significado, ocupamo-nos

até aqui das várias formas de manifestação da modalidade epistêmica ocorrentes no corpus

em estudo. Sabemos, portanto, que essas formas se relacionam, tanto com enunciados

anteriores quanto com enunciados que estão por vir, gerando diferentes efeitos de sentido.

Nesta sessão, procuraremos relacionar essas formas de expressão aos níveis

estruturais ( predicação e proposição), e obtermos o efeito de (des)comprometimento com

seu emprego (seja uma indicação de certeza ou possibilidade). Esse procedimento nos

levará a quita questão de pesquisa.
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• É possível sugerir que a modalidade epistêmica no nível da certeza é mais freqüente no

discurso do professor de ensino fundamental 1 ou no discurso do professor de ensino

médio?

Considerando-se, então, a análise dos valores epistemícamente modalizados nos itens

3.2.1 e 3.2.2 e resumidas na tabela 1 (p. 109), foi feito o levantamento dos modalizadores

índicativos de certeza e possibilidade encontrados no corpus, corno mostra a tabela 2:

Tabela 2 - Ocorrências dos modalizadores por níveis de ensino

Níveis de discurso TERRENO AI A2 A3 A4 A5 A6 total

certeza 10 9 4 2 2 7 34
Ensino Fundamental I possibilidade 3 1 O 4 1 1 10

Total 13 10 4 6 3 8 44
certeza O 3 10 2 5 1 21

Ensino Médio possibilidade 2 4 9 15 9 7 46
Total 2 7 19 17 14 8 67

A partir das considerações envolvendo a modalidade epistêmica como responsável

pelas intenções e atitudes do falante com relação ao seu discurso e, considerando as formas

de expressão desses modalizadores aliados ao efeito de sentido obtido com seu emprego,

resumidas nas tabelas 1 e 2, norteadores de nossa investigação, cabe explicitarem em

separado os dois grupos de modalizadores epistêmicos aqui identificados.

3.4.1 Modalizadores da certeza no Ensino Fundamental 1e Médio

Em relação aos modalizadores da certeza no Ensino Fundamental 1, a pnmeira

observação que se faz diz respeito à alta incidência de ocorrências em que a professora do

Ensino Fundamental I avalia corno verdadeiro o conteúdo do enunciado que produz. Como
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mostra a tabela 2, correspondem a 77,27% do total de ocorrências, sendo empregadas

indistintamente em todas as aulas. Por outro lado, observa-se que não há uma única

ocorrência com a manifestação da certeza instaurando sobre uma predicação, conforme

podemos observar na tabela 3.

Tabela 3 - Modalizadores do terreno da certeza do Ensino fundamental I

Nível AI A2 A3 A4 AS A6 total

TERRENO

predicação O O O O O O O

certeza proposição 10 9 4 2 2 7 34

Total 10 9 4 2 2 7 34

Considerando a fonte epistêmica incidindo somente sobre uma proposição, tem-se

uma enunciadora instaurando valores epistêmicos, que registram sua condição de ser capaz

de falar sobre o assunto. A certeza da professora advém, portanto, de seu conhecimento, de

modo a comprometê-Ia com a verdade de suas declarações. São exemplos: (77) e (78):

(77) ...0 pronome indefinido... ele se refere a algo vago.. sempre vai se referi

obrigatoriamente a algo vago ... não esqueçam disso ... (A6 - Ens. Fund.)

(78) ... eu digo assim ... a menina saiu ... eu sei quem saiu mais se eu digo ... alguém saiu ...
eu não sei quem exatamente saiu .. só sei que alguém saiu certo? ... (A6- Ens. Fund.)

A professora conduzindo a explicação do exercício que antecede a prova, modaliza a

favor do sentido que deseja impor no momento da interação verbal com seus alunos,

emitindo enunciados em favor de um convencimento e de uma certeza inquestionável, com

a certeza de impor aos alunos o seu argumento, colocando-os como incontestáveis.

No discurso da professora do Ensino Médio, os valores indicativos da qualificação

epistêrnica da certeza correspondem a 31,34% do total de ocorrências (Ver tabela 2). Nota-
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se, a expressão da certeza sendo instaurada preponderantemente sobre a proposição,

conforme se vê na tabela 4:

Tabela 4 - Modalizadores do terreno da certeza do Ensino médio

terreno nível AI A2 A3 A4 A5 A6 total

predicação O O O 1 O O 1

certeza proposição O 3 10 1 5 1 20

Total O 3 10 1 5 1 21

A professora, revestida da autoridade, coloca-se como a pessoa que não se exime de

legitimar e de convencer, deixando isso claro pela opção marcante que faz pejo uso de

verbos plenos e adverbiais, como nos exemplos:

(79) ...adjetivo SIMPLES é aquele formado por um elemento ... lembram ... lembram quando

nós vimos substantivo? ... (AS - Ens. Médio)

(80) o adjetivo existe para caracterizar o substantivo ... Ou seja ... qualificar o substantivo ...

ele se refere ... efetivamente ao substantivo .... (AS - Ens. médio)

Observa-se, entretanto, a expressão da certeza incidindo uma única vez sobre a

predicação, como é o caso de :

(81) ... É certo que se você dizer que é PRIMITIVO ... você não pode dizer que é
DERlV ADO ... (A4 - Ens. médio)

Observa-se, no entanto, que comparando a quantidade de valores epistêmicos da

certeza modalizados pela professora do Ensino Fundamentall (77,27%) e do Ensino Médio

(31,34%), verifica-se que a professora do Ensino Fundamental 1 apresenta índices altos.

Esse fato reforça nossa hipótese de que a modalidade epistêmica no discurso do professor
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de Ensino Fundamental I é mais freqüente no terreno da certeza, como marca de forte

comprometimento.

Desse modo, considerando toda indicação de certeza encontrada no discurso da

professora do Ensino Fundamental 1, incidindo sobre uma proposição, nível em que o

enunciador se compromete mais em suas declaraçôes, temos um falante que avaliando

como verdadeiro o conteúdo que produz, não se exime da autoridade para falar no assunto,

graças à sua condição de conhecedora. Como dissemos anteriormente, sua certeza é fruto

do seu conhecimento, de modo a comprometê-Ia mais com a verdade de suas declarações

em detrimento da professora do Ensino Médio.

Retomando, então, nossa quinta questão de pesquisa: "É possível sugerir que a

modalidade epistêmica no nível da certeza é mais freqüente no discurso do professor de

ensino fundamental I ou no discurso do professor de ensino médio"? Constatamos que a

quantidade de modalizadores no nível da certeza é mais freqüente no discurso do professor

de ensino fundamental 1. Constatamos ainda que, embora os modalizadores da certeza se

apresentem no discurso da professora do Ensino Médio, sua incidência se deu de forma

bem mais acentuada no discurso da professora do Ensino Fundamentall.

No corpus analisado, a quase totalidade dos enunciados epistemicamente

modalizados do Ensino Fundamental I são modalizadores da certeza, ocorrendo uma

pequena parcela de enunciados da certeza no Ensino Médio. Em todas as aulas do Ensino

Fundamentall verificam-se indicações de que o falante avalia como verdadeiro o conteúdo

do enunciado que produz (Ver tabela 3).

Incidindo sempre na qualificação epistêmica de uma proposição, os modalizadores

da certeza do Ensino Fundamental I ocorreram tanto com verbos plenos quanto com

nomes epistêmicos, adjetivos e advérbios, como podemos observar na tabela 1 O uso

desses modalizadores oportunizaram o desenvolvimento de um discurso seguramente

marcado pelo forte comprometimento do falante com à verdade da proposição.
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3"'.2 Modalizadores da possibilidade no Ensino Fundamental I e Médio

Para a análise dos modalizadores do possível, consideremos a tabela 2 que mostra o

levantamento dos modalizadores encontrados no corpus.

Verifica-se que, do total de ocorrências no discurso da professora do Ensino

Fundamental I, apenas, 22,8% dos modalizadores sugerem distanciamento do falante ao

que enuncia, indicando, portanto, uma tentativa desse falante em atenuar sua

responsabilidade pelo que diz.

Nota-se ainda que a indicação, em que o falante se exime de legitimar e de

convencer, deu-se de forma mais acentuada no nível da predicação, nível em o

distanciamento do falante é maior.

A qualificação epistêrnica, desse modo, apresenta-se como independente da avaliação

do falante. Há um enunciador, que, revestido de autoridade e posse da palavra, prefere não

se comprometer em suas afirmações e parte em busca de prefaciações atenuadas, como

possíveis de acontecer:

Tabela 5 - Modalizadores do terreno da possibilidade do Ensino fundarnentallr-=--~
terreno nível Al A2 A3 A4 AS A6 total

predicação 2 1 O 4 J O 8

possibilidade
proposição J O O O O 1 2

Total 3 1 O 4 1 1 10

Como podemos observar (Ver tabela 5), dos valores indicativos de possibilidade, 8%

incidem nessa situação, como se vê em (82 ) e (83 ) respectivamente:
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/82) b iboni ioue é b .? - b ' ?\ ".a oneca c oruta ... quem e que e oruta .... então a oneca ~ o que .... o assunto e

outra coisa ... substanTNO ... esse substantivo ele pode ser trocado por um pronome e

qual é? .... (A4 - Ens. Fund.)

(83) ... esse ... substantivo ... ele pode ser substituído ... pode ser? ... pode ser num pode? ....

(A4 - Ens. Fund.)

Por outro lado, a expressão da possibilidade incidindo sobre a proposição ocorreram

duas vezes, de modo a manifestar para os alunos a não certeza com respeito ao conteúdo

que está sendo expresso, conforme podemos observar nos enunciados expressos nos

recortes (43) e (49).

A professora inicia sua aula fazendo afirmações incertas e imprecisas, como:

...Quando eu pensei de dar essa aula ... eu pensei de levar vocês pra ... pra rua ... mas eu

acho que o tempo não Já pra isso ... , buscando com isso se isentar da afirmação a respeito

de dar essa aula na rua, insinuando desistir, porém, considerando o mau tempo, de modo a

apresentar a qualificação epistêmica dos enunciados como incerta e imprecisa. No

enunciado: ... muito bem... estou confiante que vocês fardo boa pruva ..., conduz a

professora a professora a um julgamento de verdade, apresentando como verdadeiro o

conteúdo produzido, evidenciando-se a qualificação modal na proposição como certa.

Em relação ao modalizador verbal de opinião acho no enunciado: mas eu acho que o

tempo não dá pra isso ..., é pertinente a observação que Rosa (1992, p. 60) faz. Segundo a

autora, os modalizadores verbais de opinião nem sempre se referem a não-certeza do

falante, uma vez que, diz Rosa, "do ponto de vista pragmático interacional, a opinião

expressa uma crença ou um saber já pré-configurado, que contrasta com a expressão de

uma dúvida".

Para a instauração do valor epistêmico da possibilidade pela professora do Ensino

Médio, primeiramente é interessante destacar que do total de ocorrências, 68,7% sugere

distanciamento do enunciador ao que enuncia (Ver tabela 2). Observa-se, entretanto, que
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não há uma única ocorrência em que a expressão da possibilidade incida sobre uma

proposição:

Tabela 6 - Modalizadores do terreno da possibilidade do Ensino médio
r--

terreno nível AI A2 A3 A4 AS A6 total

predicação 2 4 9 15 9 7 46

possibilidade . - O O O O O O Oproposiçao

Tota] 2 4 9 15 9 7 46

Verifica-se, na tabela 6, que a professora tendo sempre por escopo uma predicação

obtém um discurso seguramente marcado pelo seu distanciamento. Ficando fora do seu

enunciado, não enuncia valores epistêmicos em primeira pessoa, além de considerar a

realidade de um estado-de-coisas como possível de acontecer. Como exemplos de

expressões de possibilidades encontradas no corpus, temos:

(84) ...0 que é sílaba? ... é um con.lUlvto de sons ... né? ...que podem ser formados por

apenas um fonema ou UM grupo ...um conjunto de fonemas emitidos numa só expiRAção ...

. (A3 - Ens. Médio)

(85) ... é provável isso acontecer em alguns casos ... ok? ... alguma dúvida? ... (A6 - Ens.

Médio)

Os auxiliares modais foram os maiores responsáveis por esse distanciarnento,

ocorrendo em 67,2% dos casos, em detrimento do discurso da professora do Ensino

Fundamental!, em que ocorreraram apenas 18,2% (Ver tabela 1):

(86) ...mas quando se diz COLEGIO ... não PARTlCULARlZA. .. está se referindo a que? ...
a um substantivo COMUM a todos os seres ... pode ser qualquer COLEGIO ... CERTO? ...
(A4 - Ens. Médio.)
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(87) ...bom ... observação a semivogal... cuidado ... o 1 semivogal.. pode aparecer
representado pela letra E. e a letra U pode aparecer representado pela letra O.... (A2 -
Ens. Médio)

Considerando a quantidade de modaJizadores do possível instaurados pela professora

do Ensino Fundamental I (22,8%) e do Ensino Médio (68,7%), observa-se que a professora

do Ensino Médio utiliza-se mais desses modalizadore. Sempre incidindo sobre uma

predicação, a professora do Ensino Médio procura se isentar das afirmações que enuncia,

assegurando um discurso duplamente independente de sua avaliação.

Ainda com relação aos modalizadores do possível modalizados pela professora do

Ensino Fundamental I e Ensino Médio é pertinente a observação em relação à ocorrência

dos valores adjetivais, considerando a natureza de sentido a que se aplica essa categoria, de

modo a expressar tanto a qualificação epistêmica da predicação quanto da proposição.

Como mostra a tabela 1, a professora de ensino fundamental I faz uso dos adjetivais

apenas uma vez (2,3%), evidenciando-se a qualificação moda} na proposição, como se

observa no enunciado: ... muito bem... estou confiante que vocês farão boa prova ... , e

enquanto a professora de ensino médio faz uso duas vezes dos adjetivais (3,0%),

instaurando essas modalidades no campo da predicação, como se vê nos exemplos: É certo

que se você dizer que é PR1MlnVO .. você não pode dizer que é D}'"RIVADO ... e ...é

provável isso acontecer em alguns casos ... ok? ... alguma dúvida? .... Este fato certamente

tem relação com a intenção comunicativa que o adjetivo adquire nas duas construções.

Enquanto, as formas adjetivais É certo e é provável, as formas adjetivais apresentam-se

independentemente de sua avaliação, sugerindo distanciamento da professora,justificando,

portanto, um discurso seguramente marcado pela isenção de quaisquer julgamentos, a

forma adjetiva estou confiante, conduz a professora a um julgamento de verdade,

apresentando como verdadeiro o conteúdo produzido.

Ao tratar da natureza dos predicados adjetivais, Hattnher, (1995, p. 90,91) diz que a

natureza desses adjetivos é diferente em cada um desses empregos. Enquanto os adjetivos

que qualificam a predicação são sempre aval entes, os adjetivos que qualificam a proposição
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são valenciais, construindo-se como um argumento sujeito, freqüentemente de primeira

pessoa, e um argumento proposicional. A autora ilustra que a mesma forma adjetiva pode

ser modalizadora da predicação ou da proposição, e exemplifica:

(88) É certo que o caminhão tombou.

(89) Estou certo ministro Eraldo Tinoco, de que estará à altura do grande desafio que tem

pela frente.

A autora afirma, então, que é preciso atentar para as duas construções. Enquanto em

(88) certo é um adjetivo aval ente, correspondendo a infalível, em (89) ele é um adjetivo

atitudinal valencial, correspondendo a convicto, adjetivo que se constrói com um

argumento sujeito de primeira pessoa e um argumento proposicional.

Nesse sentido, buscamos responder nossa terceira questão de pesquisa., qual seja.:

"Pode-se dizer que os meios lingüísticos adjetivais e verbais que podem ser vistos como

expediente de comprometimento e descomprometimento se realizam no nível da proposição

quando se trata do discurso do professor de Ensino Fundamental 1 e no da predicação

quando se trata do discurso do professor de ensino Médio?" Pelos dados aqui

empreendidos, verificou-se que a professora de ensino fundamentall faz uso dos adjetivais,

evidenciando-se a qualificação modal na proposição, de modo a conduzi-Ia a um

julgamento de verdade, apresentando como verdadeiro o conteúdo produzido, enquanto a

professora de ensino médio faz uso dos adjetivais, instaurando modalidades no campo da

predicação, apresentando-se independentemente de sua avaliação.

Com relação aos meios lingüísticos verbais, verificou-se que a professora do ensino

fundamental I faz uso dos verbos plenos em maior quantidade em relação à professora do

Ell;:;100 Médio (45,5%). Esse resultado confirma uma acentuada produtividade de

comprometimento, recaindo, portanto, na incidência da qualificação epistêmica da

proposição, enquanto os auxiliares modais foram mais recorrentes no discurso da

professora do Ensino Médio, em detrimento do discurso da professora de ensino

fundamentall (67%), incidindo, portanto, no nível da predicação.
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Quanto à nossa quarta questão de pesquisa: "No discurso do professor de ensino

fundamental L é mais freqüente o uso de modalizadores adverbiais e nomes epistêmicos,

considerando essa preferência ao grau de comprometimento? Pelos dados da tabela 1 e 3,

verificou-se que, no discurso da professora do Ensino Fundamental 1é mais freqüente o uso

de modalizadores adverbiais e nomes epistêmicos, de maneira que, incidindo sempre na

qualificação epistêmica de uma proposição, essa preferência contribui para diminuir o grau

de incerteza da enunciadora com a verdade do que diz.

Nossa investigação demonstrou que o uso desses modalizadores expressam o

comprometimento do falante com relação à verdade do conteúdo que ele apresenta,

contribuindo, portanto, para deixar clara a natureza subjetiva da qualificação epistêrnica,

oportunizando, portanto, o desenvolvimento de um discurso seguramente marcado pelo

forte comprometimento do falante com à verdade da proposição.

A partir da análise exposta e sua integração com os resultados da análise quantitativa

com relação às formas de expressão da modalidade epistêmica que ocorreram nos dois

níveis de estruturação da frase: predicação e proposição, retomamos, então, nossa primeira

e segunda questões de pesquisa: "Considerando que o discurso do professor de Ensino

Fundamental 1 caracteriza-se pelo forte comprometimento com a verdade do que diz, é

possível prever que os modalizadores predominantes no discurso desse professor se dão

preferencialmente no nível da proposição?" e "Considerando que o discurso do professor de

ensino médio caracteriza-se por atenuar o seu comprometimento com a verdade do que diz,

é possível prever que os modalizadores predominantes no discurso desse professor se dão

preferencialmente no nível da predicação?", temos agora, condições de respondê-Ias mais

completamente.

Como dissemos e comprovamos no nosso corpus sob análise, enquanto o discurso da

professora de Ensino Fundamental I caracteriza-se pelo furte comprometimento com a

verdade do que diz, o discurso da professora do Ensino Médio é caracterizado por atenuar

esse comprometimento. Essas características se deram pela maior freqüência de uso da
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rnodalização epistêmica subjetiva e objetiva, as quais oportunizaram o desenvolvimento de

capacidades de meios necessários ao comprometimento e descomprometimento dessas

enunciadoras.

Quanto ao nível de estruturação em que esses modalízadores atuam, podemos

observar que a quase totalidade dos enunciados epistemicamente modalizados do Ensino

Fundamental I são modalizadores da certeza, incidindo, portanto, sempre na qualificação

epistêmica de uma proposição. Em todas as aulas do Ensino Fundamental 1verificaram-se

indicações de que o falante avalia como verdadeiro o conteúdo do enunciado que produz.

No discurso da professora do Ensino Médio, embora se tenha verificado o uso de

modalizadores da certeza tendo por escopo uma proposição em quase todas as aulas, sua

incidência se deu de forma bem mais acentuada no discurso da professora do Ensino

Fundamentall, ocasionando, portanto, um maior comprometimento dessa professora com a

verdade da proposição. Observamos que os modalizadores da certeza no discurso da

professora do Ensino Médio são usados, a maioria das vezes, ao ditar deveres que cabe aos

alunos cumprir. Esse resultado já era esperado, visto que, no contexto pedagógico os

enunciados se constroem característicamcnte por um discurso argumentativo autoritário.

Com relação à qualificação epistêmica da possibilidade, observamos que, do total de

ocorrências no discurso da professora do Ensino Fundamental 1, apenas uma pequena

parcela dos modalizadores sugere distanciamento do falante ao que enuncia, diferentemente

da professora do Ensino Médio, que sugere um maior distanciamento. Assim, enquanto a

expressão da possibilidade incidindo sobre a proposição ocorreu duas vezes, no discurso da

professora do Ensino Fundamental I, de modo a manifestar para os alunos a não certeza

com respeito ao conteúdo que está sendo expresso, no discurso da professora do Ensino

Médio, não se verificou uma única ocorrência em que a expressão da possibilidade incida

sobre uma proposição. Sempre incidindo sobre uma predicação, a professora do Ensino

Médio procura se isentar mais das afirmações que enuncia em detrimento da professora do

Ensino Fundamental I, assegurando, portanto, um discurso duplamente independente de sua

avaliação.
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Estabelecendo uma relação entre o uso desses modalizadores e o resultado obtido em

cada aula, verificamos que:

_ Na AI, a professora do Ensino Fundamental 1, de posse e dona da palavra procura

assegurar um discurso que favorece o aparecimento do certo. Enunciados, como: "falo, sei,

estou dizendo", na exemplificação do grau do substantivo, são modalizados em favor de

um convencimento e de uma certeza inquestionável, com a nítida intenção de impor aos

alunos o seu argumento, colocando-os como incontestáveis. A professora do Ensino

Médio, tentando explicar o que acontece com o som emitido por cada letra, através de sua

pronúncia, faz uso predominantemente de modalizadores deônticos para sustentar o som

que deve ser dado na representação de cada letra, demonstrando com isso a obrigação que

pesa sobre os alunos. Quase não há ocorrências de modalizadores epistêmcos.

_ a A2, a professora do Ensino Fundamentall procura assumir sua fala o tempo todo na

explicitação da função do adjetivo, atribuindo perguntas aos alunos e na própria voz

respondendo. Na busca do convencimento novamente, faz uso de verbos em primeira

pessoa, pondo mais uma vez sua força na garantia da asseveração, comprometendo-a em

suas declarações. Novamente os modalizadores da certeza são mais freqüentes. A

professora do Ensino Médio, por sua vez, intercala enunciados, que favorecem o

aparecimento de modalizadores da certeza e da possibilidade. Discorrendo a respeito da

vogal e da sernivogal, e apresentando diferenças de entonação entre ambas, avalia como

verdadeiro o conteúdo do enunciado que produz, favorecendo o aparecimento de

modalizadores do certo. Sugerindo aos alunos que percebam pela entonação sobre a

possibilidade da diferença dos sons emitidos, busca não se comprometer com relação à

verdade do que diz, recaindo, portanto, sobre a atitude dos alunos, e desse modo, os

modalizadores do possível são mais freqüentes.

_ Na A3 do Ensino Fundamental 1,a voz dos alunos não parece encontram espaço. A aula

se pauta na intenção da professora em assumir a fala o tempo todo. Mantendo-se fiel à

explanação do assunto, seu discurso assemelha-se ao da A2 . Busca apresentar como

evidência para a qualificação cpistêrnica uma inferência pessoal na exemplificação da

locução adjetiva. Novamente os modalizadores da certeza são mais recorrentes. A
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professora do Ensino Médio, discorrendo a respeito da sílaba e da necessidade de sua

ocupação básica por uma vogal, organiza um discurso, que mostra, de uma lado, que tem

certeza do que afirma e, de outro, que os alunos têm conhecimento do som emitido em cada

sílaba que está explicado, salvando, dessa maneira, sua imagem frente aos alunos, servindo-

se, portanto, de modalizadores do possível. Os modalizadores da certeza no discurso da

professora do Ensino Médio são usados, como já mencionamos, a maioria das vezes, ao

ditar deveres que cabe aos alunos cumprirem.

_ Na A4, a professora do Ensino Fundamental I busca se isentar das afirmações a respeito

da substituição do substantivo pelo pronome, apresentando a qualificação epistêmica como

independente de sua avaliação, de modo a admitir modalizadores do possível, com poucas

ocorrências de modalizadores da certeza. No discurso da professora do Ensino Médio,

verifica-se uma acentuada predominância de modalizadores do possível. Pretendendo ser

imparcial em suas afirmações, exime-se de legitimar e de convencer e parte para

afirmações atenuadas, numa tentativa de salvar sua imagem frente aos alunos, como aquela

que sabe geralmente mais perante os alunos.

_ Na AS do Ensino Fundamental L a professora conduzindo a explicação da colocação

correta do pronome oblíquo, modaliza a favor do sentido que deseja impor no momento da

interação verbal com seus alunos, emitindo enunciados, a maioria das vezes, com

indicações de como deve ser a substituição do substantivo pelo pronome, e com isso os

modalizadores deônticos tendem a ser mais evidentes. O discurso da professora do Ensino

Médio mostra evidências que se assemelham ao da AJ, favorecendo, de forma mais

acentuada o aparecimento de modalizadores do possível.

_ Na A6, a professora do Ensino Fundamental I busca, no processo de correção do

exercício que antecede a prova, emitir enunciados na primeira pessoa do singular.

Novamente os modalizadores da certeza são mais freqüentes. A professora do Ensino

Médio argumenta, coloca em evidência modalizadores, que pretendem justificar uma

atitude de distanciamento diante do enunciado produzido. Numa atitude impessoal seus

enunciados não são assumidos como julgamento pessoal, de maneira a se servir de

modalizadores do possível.
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Na análise quantitativa aqui empreendida, observou-se que, embora considerando as

poucas ocorrências de modalizadores epistêmicos, é possível caracterizar os discursos das

professores de Ensino Fundamental I e Médio pelo uso que essas enunciadoras fazem

dessas modalidades, de maneira que, enquanto o discurso da professora de Ensino

Fundamental 1 caracteriza-se pelo forte comprometimento com a verdade do que diz, o

discurso da professora do Ensino Médio é caracterizado por atenuar esse

comprometimento. Essas evidências tornaram-se possíveis a partir de uma análise

quantitativa dos dados em que se verificou o nível de estruturação em que esses

modalizadores atuam. Assim, de acordo com as hipóteses previstas: "No discurso do

professor de Ensino Fundamental I é mais freqüente a modalização epistêmica subjetiva,

uma vez que o professor nesse nível não parece se preocupar em atenuar o seu

comprometimento com a verdade do que diz" e "no discurso do professor de Ensino Médio

é mais freqüente a modalização epistêmica objetiva, visto que o professo desse nível,

parece atenuar o seu comprometimento com a verdade do que diz", verificou-se que os

modalizadores predominantes no discurso da professora do Ensino Fundamentall se dão,

preferencialmente no nível da proposição, nível em que o comprometimento do falante é

maior, tendo a modalizadade da certeza de forma mais acentuada, enquanto os

modalizadores predominantes no discurso da professora do Ensino Médio ocorreram

preferencialmente no nível da predicação, nível em que há um menor comprometimento do

falante, utilizando-se predominantemente de modalizadores do possível, sendo os

enunciados seguramente marcados pelo duplo distanciamento. Isso pôde ser comprovado

pelos comentários das tabelas 3,4, 5 e 6.

Na análise qualitativa dos dados, observou-se que, mesmo considerando o discurso da

professora do Ensino Fundamental I e Médio como um discurso característicamente

marcado pelo discurso argumentativo autoritário, próprio do contexto pedagógico, há de

se considerar que esses discursos revelam diferenças peculiares trazidas pelos elementos

Iingüisticos no momento de interação em sala de aula. Isso pôde ser comprovado pelos

dados das tabelas 1 e 2.
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Por fim, é pertinente a observação, no sentido de que sabemos que o

comprometimento e o descomprometimento do falante não é proveniente exclusivamente

de modalizadores epistêmicos. Dentre os vários elementos lingüísticos que viabilizam a

obtenção do efeito de sentido, aliados aos modalizadores, está, por exemplo, a força

ilocucionária que, como apontamos, segundo Hattnher (op. cit.II 7) "por meio da operação

de conversão ilocucionária, a ilocução básica de uma expressão pode ser convertida em

outros valores ilocucionários", dos quais resultam diferentes efeitos comunicativos.

Resumindo podemos dizer que o efeito comunicativo de (des)comprometimento é resultado

de uma gama de recursos, que integrados permitem modificar a informação pragmática do

ouvinte, de modo a orientá-lo da maneira que o falante deseja, em qualquer contexto

interativo.



CONCLUSÃO

Com esta pesquisa buscou-se caracterizar o comportamento e o funcionamento da

modalidade epistêmica no discurso de um professor de Ensino Fundamental I e de outra do

Ensino Médio. Realizada sob o ponto de vista de uma abordagem teórica funcionalista, que

considera a língua em uso, pretendeu-se investigar, no processo das interações verbais,

através da integração dos níveis sintático, semântico e pragmático, o discurso desses

professores pelo uso que esses falantes fazem da modalidade epistêmica,

Uma investigação nessa direção aponta para um modelo teórico que considere a

competência comunicativa (Neves 1997), ou seja, uma competência lingüística delimitada

pelas condições de produção/interpretação dos enunciados determinados pelos contextos de

uso da língua. Assim, esta pesquisa reconhece no funcionalismo o direcionamento da

importância da expressão lingüística na comunicação.

Foi com a opção pelo funcionalismo, que a língua pôde ser vista como objeto

completo, entendida esta não como um instrumento isolado, abstrato e imanente, mas como

capacidade humana de articular significados e compartilhá-los, em sistemas arbitrários de

representação, que variam de acordo com as necessidades e experiências de vidas sócio-

culturais de cada indivíduo. Com essa opção metodológica, tomou-se possível analisar as

formas de expressão da modalidade epistêmica no discurso do professor, bem como os

efeitos de sentido obtidos nessas expressões modalizadores.

Conhecendo o amplo alcance do fenômeno modalização, de maneira que se permite

processar em todos os níveis de organização da linguagem, buscou-se no discurso do

professor uma investigação dessas marcas lingüísticas de modalidades empregadas para

indicar o seu (des)comprometimento com o que diz. Paralelamente, entendemos que são

variadas as formas empregadas pelo enunciador para indicar seu (des)comprometimento

com relação à verdade da proposição por ele enunciada e, desse modo, limitamos nossa

investigação à expressão da modalidade epistêmica.
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Na linha de racio mIO de Hengeveld (1988), buscou-se no aspecto semântico a

descrição da modalidade epistêmica, categoria semântica baseada no conjunto de

conhecimentos e crenças que o falante possui, tendo a fonte desse conhecimento asseverado

na proposição.

Procurou-se apoio teórico em Bakthin (1992), que, com sua teoria enunciativa da

linguagem, assume que os sujeitos, o conhecimento e a consciência são frutos das

interações verbais sociais dos indivíduos por meio das enunciações concretas.

Para a realização desta investigação, procurou-se considerar as propostas de

Hengeveld e Dik (1988, 1989), no tocante à organização da sentença como mensagem e

como evento de interação. Com esse modelo foi possível uma investigação das

modalidades em correspondência com a representação em camadas que constituem os

enunciados, como também identificar as qualificações epistêmicas atuantes em cada uma

das camadas da estrutura da frase, as quais garantiram o efeito comunicativo que se

pretendeu obter.

Assim, detectado o uso de modalizadores epistêmicos expressos por verbos,

adjetivos, advérbios e nomes, submeteram-se esses modalizadores em correspondência a

uma representação em camadas, buscando relacionar os níveis em que os modalizadores

atuam, seu escopo, bem como sua função. Procurou-se investigar o efeito de sentido dos

falantes a partir das relações estruturais dos enunciados modalizados. Com esse

procedimento, tomou-se possível alcançar os objetivos pretendidos.

Constatou-se a possibilidade de os enunciadores avaliarem como certo ou possível a

realidade de um estado-de-coisas ou a verdade de uma proposição. Motivada por essas duas

classes de modalizadores, verificou-se a qualificação epistêrnica da proposição instaurando-

se preferencialmente no discurso da professora de Ensino Fundamental I, com a

modalização do certo de forma mais marcada, e, a predicação por sua vez, instaurando-se

no discurso da professora do Ensino Médio, utilizando-se preferencialmente de

modalizadores do possí el. Assim, de acordo com os níveis de organização da estrutura da
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frase em que os modalizadores atuaram, pôde-se afirmar que a professora de Ensino

Fundamental I se compromete mais em suas afirmações em detrimento da professora de

Ensino Médio.

Assim, considerando que cada um desses enunciadores faz uso diferenciado dos

modalizadores epistêmicos no que diz respeito aos meios Iingüisticos e, principalmente, aos

efeitos de (des)comprometimento, confirmamos nossas hipóteses previstas.

Na análise qualitativa dos dados, observou-se que, embora considerando o discurso

do professor do Ensino Fundamental I e Médio como um discurso caracteristicamente

marcado pelo discurso argurnentativo autoritário, próprio do discurso pedagógico, esses

discursos revelam diferenças peculiares trazidas pelos elementos modalizadores,

ocasionando diferentes efeitos de sentido.

A análise dos discursos que compuseram o COlpUS aqui descrito revelou um bom

número de enunciados expressos com modalizadores deônticos. Essa incidência já era

esperada, considerando que as próprias características inerentes ao discurso favorecem o

aparecimento de modalizadores baseados na imposição de um sujeito falante sobre o outro.

Uma análise superficial revelou um número acentuado de enunciados em que a modalidade

deôntica é expressa por obrigações e proibições.

Por fim, o reconhecimento das qualificações epistêmicas da certeza e da possibilidade

não esgota as direções investigativas sobre o efeito comunicativo de

(desjcomprometimento do falante. Há outros meios lingüísticos, à disposição do falante,

conforme dissemos, como a força ilocucionária, os operadores argumentativos e outros, os

quais somam-se aos modalizadores epistêmicos, permitindo que se efetue o efeito

comunicativo de (des )comprometimento. É interessante registrar a relevância de uma

análise envolvendo a relação dos modalizadorcs epistêmicos com esses meios lingüísticos,

que também corroboram com a construção do efeito de sentido que se pretende obter.

Sendo a modahzação um assunto de interesse recente entre os estudiosos da linguagem,
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ainda com indefinições no campo da lingüística, não é insensato dizer que ainda há muito a

ser dito e descoberto sobre esse domínio Iingüístico.

Esperamos com esta pesquisa ampliar as reflexões sobre a importância da linguagem

no contexto pedagógico e ao mesmo tempo buscar a compreensão de que numa análise

lingüística feita no interior da sala de aula, os resultados só serão atingidos, ao admitirmos

que as palavras não têm sentidos por si mesmas, uma vez que os vários sentidos de uma

palavra, ou das palavras, são construídos ao longo da história, em momentos singulares,

pelos sujeitos sociais em interação. Nessa perspectiva, podemos afirmar que a modalização

é fundamental na construção dos sentidos, na medida em que pressupõe uma

intencionalidade discursiva, não podendo ser isoladas do ato de fala em que estão inseridas.
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ANEXO 1

DESCRIÇÃO DAS AULAS OBSERVADAS

PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL 1

Aula 1
Tema: Grau do substantivo
Data do registro: 08/08/03
Duração: 55 minutos

Quando eu pensei de dar essa aula ... eu pensei de levar vocês pra... pra rua ... mas eu acho ...
eu gostaria que o Diego viesse aqui ... Diego ... deixa eu ver quem mais ... é:: de porte
médio ... é:: o Reginaldo ... anda Reginaldo ... cadê o Luquinha? .. (barulho) deixa eu ver um
pequenininho ... cadê a Sâmara? .. anda Samara ... pronto ... pessoal... vocês estão vendo o
Diego ... o Reginaldo ... e o Miqueias ... Quem é o maior? .. e o médio? .. intermediário? ..
entre o maior e o pequeno? .. e o Miquéias? .. é a partir desse exemplo que nós vamos
estudar o grau do substantivo ... porque o grau do substantivo ele vai me dizer o tamanho
das coisas ... certo? .. ele vai me indicar se é grande ... médio ... ou o que? .. PEQUENO ... e
esse MÉDlO ... nós podemos dizer que é o que? .. NOR. ..MAL ... CERTO? .. tamanho
NORMAL. .. então ... o Diego é o que? .. o Reginaldov... e o Jailson? .. muito bem O
Reginaldo na classificação do substantivo vamos dizer que ele é o .ME...NINO o
MENINO e o Diego ... ele vai ser o ME não ... MENINÃO e o Jailson? ... agora ...
vamos olhar pra mão do Diego ... tem o que? coloca assim Diego tem o que? ... uma mão
GRANDE ... né? ... e a do Reginaldo? ... é uma mão MÉDIA .. e a do Diego? ... mão
PEQUENA. .. é o que? ... lima MÃOZINHA ... num é? ... olhando agora pru pé do Diego é o
que? .. PEZÃO ... quem é o maior ... e do Reginaldo? ... NORMAL e do Jailson? ..
pezinho ... e isso estar me indicando o que? ... o tamanho das coisas ... né? isso é o grau do
substantivo ... dar pra ver essa figura? ... (aponta para a figura) quando eu falo a palavra
CAJÚ ... estou dizendo que ele é GRANDE ... MÉDIO ... ou PEQUENO? ... é o tamanho
NORMAL. .. agora eu tenho um cajú M1ITTO GRANDE ... podemos dizer que ele é o
que?... «vozes incompreensíveis» CAJUZÃO... e se fosse pequenininho? ...
CAJUZTNHO Diego ... vamos sair pru pátio ... «(barulho» não ... vamus ficar aqui
mesmo ... olha essa sala aqui ... é de um tamanho o que? ... MÉDIO ... então ela é
NORMAL ... já o auditório ... é o que? posso chamá 10 de que? ... de SALÃO né? ...
aquela do setor ... ali pertinho da xerox é o que? ... é uma salinha né? ... porque ela é o
que? ... MENOR .. né pequena ... quando eu tenho um lápis ... esse lápis aqui ... (aponta para
o lápis que tem nas mãos) ele está nu tamanho o que? NORMAL então eu vou chamar
de ... agora se ele tivesse desse tamanho? ele é o que? PEQUENO né? ... então ... ele é o
que? ... sim aí eu vou chamar de que? LAPIZINHO ... agora se eu tivesse um desse
tamanho? ... isso ... LAPÃO ... não ... LAPÃO você já pode dizer que é Lapa ... né? ... agora ...
xõ ver aqui ... (barulho» vamus olhar pru cabelo das meninas ... que é o menor? .. e esse
aqui? ... será que é maior? o cabelo da Laila é do tamanho ... NORMAL. .. né? ... então ... já
o da Miqueline é o que? PEQUENO ... então vai ser o que? ... (vozes incompreensíveis)
CABELINHO ... e já o da Sâmara vai ser o que? ... CABELÃO ... deixa eu ver aqui outra
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coisa ... essa cadeira ... ela tem o porte o que? ... MÉDIO ... normal... é o que? .. CADEIRA ...
se eu tivesse uma menor? .. aquela du ... du (barulho) infantil .... e aquela da diretora? ... lá
na sala dela? .. «barulho») deixa eu ver aqui vamus olhar só pra essa parede ... CERTO? ...
só pra essa ... ela está nu porte médio ... grande ... ou pequeno? ... só pra essa eu não tôu
olhando pra zoutras ... é o que? ... PEQUENA ... MÉDIA ... né? ... vamus olhar pra quela é o
que? ... PEQUENA. .. lembrando da parede lá do auditório ... é o que? ... GRANDE isso
aqui vai ser o que? ... «vozes incompreensíveis» PAREDE ... ela vai ser o que? ...
PAREIDINHA ... lá nu auditório ... vai ser o que? ... PAREDÃO ... isso ... deixa eu ver outra
coisa (vozes incompreensíveis) quem tem anel? .. Samara tu tem anel?.. (barulho)
Laila tem anel? «barulho») um anelzinho ... deixa eu ver o teu ... esse aqui ... oh .
vamus olhar aqui eu tenho o que? ... «vozes incompreensíveis» um anel... GRANDE .
MÉDIO ... ou PEQUENO? ... «barulho» esse meu aqui é o que? ... GRANDE ... eu vou
chamar de que? ... ANELZÃO ... e esse ... da ... Mariana? (barulho) é o que? ... ANEL. .. e
esse aqui? ... porque? .. ele é o que? ... PEQUENO ... então eu vou falar algumas palavras e
vocês vão me dar o aumentativo ... tá CERTO? .. o aumentativo de calçada? ... é o que? ... é o
que nós temos ali perto da delegacia? ... não é isso ... a nossa praça ela é de um tamanho
normal? pra uma cidade? É uma praça ... NÃO é normal... agora ... aquela perto do
calçadão é o que pessoal? PEQUENA. .. então vai ser o que? .. uma CALÇADINHA ..
muito bem ... «barulho) quando eu tenho um AMIGO ... quando eu tenho um AMIGO ... eu
digo que ele é o que? ... você é MEU ... NÃO... quando eu gosto MUITO ... (vozes
incompreensíveis) que eu admiro MUITO «barulho» ele é o que?... «vozes
incompreensíveis» um AMIGÃO quando eu tenho um animal... GRANDE ... eu vou
chamar ele de que? .. ANIMALÃO tá certo? .. é só colocar o ão no final... tá CERTO? ..
quando eu tenho uma bala ... GRANDE ... eu vou chamar de que? ... não ... BALÃO é de ... é
o que? ... BALAÇO ... pessoal... CERTO? então ... bala é o tamanho NORMAL ...
CERTO? ... BALiNHA é o que? ... diminutivo e... BALAÇO é o que? ... quando eu tenho
um rio MUITO grande eu vou chamar de que pessoal? ... RIACHO ... «barulho» riacho .
(vozes incompreensíveis) heim? ... isso ... agora se fosse pequeno o rio? ... RlACHlNHO .
como as pessoas falam ... e uma criança pequena ... eu chamo de que? ... CRlANClNHA ... ou
CRlANÇOLA .. e uma GRANDE? ... isso mesmo ... «vozes incompreensíveis» oi? .
outra ... quando eu tôu com a barriga MUlTO inchada eu tô com que? ... BARRIGÃO né? .
e quando a minha barriga é bem esguia .. como aquelas que fazem ginástica ... é o que? .
BARRIGUINHA né? .. o Diego ... ele tem o olho pequeno ou o olho grande? ... eu vou
chamar de que? GRANDE ... eu vou chamar de que? ... e o olho do Michel é o que? ...
MÉDIO ... né? ... ((barulho)) e o Sâmara é o que? ... OLHINHO ... ((barulho» quando ... pera
aí ... deixa eu lembrar aqui uma casa que nós vimos ... uma casa pequena por aqui ...
(Ibarulhoj) PRONTO ... as casas do mutirão ... eu vou chamar de ... NÃO ... mas em relação a
minha a sua ... então vou chamar de que? .. CASINHA ... a casa da Sabrina ela é de e0rte
médio pequena ... ou grande? MEDIA ... então ... eu vou chamar de que? CASARAO .
«barulho) quando uma pessoa ela possui os dentes grandes eu vou chamar ela de .
como é que vocês chamam a Mônica? ... a Mônica do cibolinha ? de que Miqueline? ... ela
tem os dentes muito grandes ... eu vou chamar de que? ... «vozes incompreensíveis»
DENTUÇA... já os dentes da Sâmara é o que?... DENTINHO... e o dente da
Cislaide? (voz do ouvinte» DENTE ... NORMAL ... agora ... o meu é o que? .
DENT ÃO né? ... quando ... as vezes ... quando as pessoas estão falando com as outras .
elas dizem vem cá MULHER. .. isso é no tamanho o que? ... NORMAL ... aí quando eu digo
assim ... vem cá MULHEZTNHA ... o que é? ... DTMTNUTTVO ... aí quando os meninos estão
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no shopping conversando ... aí passa uma mulher MUlTO. bonita ... o que é que eles vão
dizer? ... mas qui .... mas qui MULHERÃo. ... né? ... «vozes incompreensíveis» agora se
fossem ao; mulheres ... se passasse um homem na sua estatura NORMAL ... é o que? ...
NAo MULHER ... agora se passasse o Diego ... quando ele envelhecer ... o que é que eu
digo? um HOMENZARRÃO ... né? ... agora se passasse o Luquinha o que que é que eu
digo? um Ho.MENZINHo. ... porque ele é o que? ... PEQUENo. ... né? e o Diego é que? ...
GRANDE ... e o outro era o que? ... MÉDIO ... No.RMAL ... num é? «barulho» o meu pé
ele é... «vozes incompreensíveis» ele é o que? ... em relação aqui ao da Miqueline em
relação ao da Sâmara ... «vozes incompreensíveis» é o que? .. sim ... o da Samara é o
que? ... e os dentes da Sâmara ... são o que? ... PEQUENOS ... então vai ser o que? ...
DENTINHO ... o da Miqueline ... é o que? os dedos dela? ... «vozes incompreensíveis»
NORMAIS ... e o meu? e os meus dedos? DEDÃO ... (Ibarulho] outra coisa ... quando
eu tenho um bichinho eu vou chamar de que? ... BICHINHo. ... quando ele é GRANDE? ...
e o tamanho MÉDIO? .. ((vozes incompreensíveis» BICHO ... alguém poderia me citar um
exemplo? das formas ... aumentativo ... tamanho nonnal... e diminutivo? ... «barulho»
PRo.NTo. «barulho» deixa a Sabrina falar o exemplo dela ... qual é Sabrina? ... isso .
GATINHo. GATO ... e GATÃO ... muito bem ... MURU ... MURlNHo. ... E MURALHA .
isso ... Bo.LA .. BOLINHA ... Bo.LÃo. ... outra pessoa ... Diego ... diga o seu? ... «barulho»
«vozes incompreensíveis» CASA. .. CASINHA ... CASARÃo. ... outro ... quem mais? ...
depende da pessoa Sabrina ... é porque ... na língua portuguesa ... nós estudamus primeiro o
AUMENTATIVo. ... depois é que nós passamus ao diminutivo ... GALINHAZINHA ... se
fosse na linguagem popular? ... quando você num tem uma galinha ... você tem o que? ...
como é que o pessoal chama? ... «barulho» isso ... né? mas quando você vai falar na
nonna culta ... na língua portuguesa ... você vai dizer GALINHA ... né? ... (canta uma
música) essa música ... ela coloca a maioria das palavras no diminutivo «barulho» e aquela
do coelho? ... quem é que lembra? ... quem comeu uma cenoura com cascas e tudo? ... como
é?... «barulho» senta ... o diminutivo de chiclete? .. pião? ... chô ver outra mar? .. sabão? ...
agora vocês vão falar pra mim o aumentativo ... LÁPIS? .. CADERNo.? bicicleta? xou
ver... AVIÃO? ... alguma dúvida sobre o grau do aumentativo? tarefa pra vocês agora ... as
dúvidas que tiverem me perguntem ... vão contar urna história esse lado aqui ... todas as
palavras no diminutivo ... CERTo.? ... e esse lado aqui com todas as palavras no
aumentativo ... vocês que vão escolherem o exercício ... CER To.? .. vamos lá ...

Aula 2
Tema: Adjetivo e locução adjetiva
Data do rcgistro:15/08/03
Duração: 50 minutos

Nós vamos estudar o adjetivo ... o. adjetivo ... ele vai acompanhar o substantivo ... nós já
estudamos aqui o substantivo.. o substantivo é o que?... próprio comum simples
cornpostu ... que é mais? ... tá faltando ainda ... derivado primitivo ... concreto abstrato ...
«silêncio) tá faltando só um... não ... aí vai ser o gênero os coletivus ... então o adjetivo
ele vai acompanhar e vai dar qualidades ou então vai dar características ao substantivu ...
CERTo.? .. por exemplo ... o Lucas é inteligente ... inteligente é uma caracteRÍStica do
Lucas ... bonita ... inteligente ... teimosa é QUALIdade ... as características é corno a pessoa
é... certo? ... então vou ler algumas frases e vocês vão mim dizer... se é característica ou se é
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qualidade ... a diretora encontrou uma cadela pequena ... a cadela é o que? .. pequena ... a
outra ... uma cadela ... Lorena vira lata conduziu a polícia a casa de um assaltanti ... o que é
a característica? o VIRA lata a sala estava suja ... isso ... a sala é bonita ... eu não vou dar
locução adjetiva ... o espetáculu foi maravilhoso ... o diretor é muito é muito rico ....
{(barulho» agora a gente vai ler. .. você é MUlTO velho ... mamãe estar cansada ... o policial
é valente ... Diego é muito preguiçoso ... «risos» tá CERTO ... xou ver aqui ... a Uily é muito
QUIETA .. xou ver outra coisa o casacu do Pedro Henrique é vermelho ...CERTO ...
«vozes incompreensíveis» NÃO o Evertu não ... o Evertu é o que? .. diga ... «vozes
incompreensíveis» a Evelesi é o que? .. «vozes incompreensíveis» esse tamanho é o
que? .. esse adjetivo ele também vai ter que acompanhar o substantivo em relação ao
GÊneru e ao NÚmeru ... GÊneru se é mascuIinu OU se é femininu ... NÚmero ... se está nu
plural... ou então se está nu singular... essa frase ... «ruído» que frase é esta? .. quem é o
substantivo? .. «vozes incompreensíveis» menino ... quem é o artigu? .. esse O está ME
dizendo que é singular ou plural? .. qual é o gêneru? .. masculinu ... se fosse passar para o
plural... como ficaria essa frase? .. PRONTU ... «barulho» o que foi que aconteceu com
essa frase? .. certo ... é verbo ... outra coisa ... certo ... e o que foi que aconteceu? .. estava nu
SINgular e foi para o PLUral... mudou o que? .. o ARtigo ... o substanTlvo ... o VERbo ...
isso ... o adjetivo ... foi para o PLUral... se fosse par o femininu ... como ficaria? .. «barulho»
vamus dar uma característica a tia Novinha? .. quem poderia me dar... «voz do ouvinte»
han? .. prontu ... tia Novinha ... QUE? .. (íbarulho) É...«ruído» tampinha ... esse tampinha
qual o significadll?.. agora pra tia Naama?.. (fbarulhol) tia Naama ...«vozes
incompreensíveis» é o que? .. isso ... é uma característica ... «voz do ouvinte» isso ... outra
frase ... Tia Cilaide é o que? .. LOURA ... isso é o que? .. característica ... e a tia Conceição?
é... como é teu nome? ..«dirigc-se à pesquisadora» e a Rose? .. o que é que vocês
gostariam de dizer pra Rose? .. Quem lembra o que é um adjetivo? .. a quem? .. ao
substantivo ... pode ser pessoa ... cidade ... que mais? .. objetos ... animais ... já a locução
adjetiva vai ser DUAS palavras que vai valer como UM adjetivo ... tá CERTO? ... por
exemplo eu tenho ... amor de mãe ... esse DE MÃE ... são DUAS palavras que vão valer
por um adjetivo ... amor o que? ... amor... ma... temu então ... matemu é o adjetivo ... e DE
mãe ... são duas palavras que vai valem por que? Ma ...ternu ... certo? ... quem poderia
mim dar um exemplo? ... amor DE irmão é o que? ... PRONTU ... então coloca aqui ... amor

d . - r ? di d I?' ? b di d ?... e ... lrmao e amor o que.... Ia e so .... vaI ser o que muito em... Ia... aon e .... em
irmão? ... ou aqui em maternu? poderia ser... tanto faz tá certo? ... então ... DE sol ...
equivale a que? ... ensolarado dia de LUA? .. quem poderia mim dizer? ... «vozes
incompreensíveis» de que? .. de luar ... tá certo? .. quase Sabrina ... (ruído» movimento ...
movimento de estudanles ... como poderia ficar?... muito bem ... de estudantes ... esse DE
estudantes equivale a que? ... mais como estudantes está nu plural.. vai ficar como? ...
outro ... higiene DA BOCA .. seria o que? .. seria ... higiene bucal... quando eu sou MUlTO
rica? .. não ... mulher... muito ... mulher o que? ... riQUIssima ... quando eu tenho um colega ...
ou um homem que tem MUlTO dinheiro?... homem com muito dinheiro?.. que é
Everton? ... ENDINHEIrado ... com muito dinheiro vai equivaler a que? ... aqui (refere-se à
lousa) era apenas duas palavras que valem por um adjetivo ... aqui já foram quantas? ...
três ... então na locução adjetiva há variações ... tá CERTO? .. as vezes vem com duas
palavras e as vezes vem com três ... tá CERTO? ... dia de CHUVA .. seria o que? ..
chuvoso oi? .. é não é o... são Luiz ... não ... Fortaleza ... no centro da cidade... dia de
chuva ... seria ... DiA chuvoso ... quem poderia citar um exemplo ... pra mim? ... Vamus
Sabrina ... Evelise ... «ruído» quando eu recebo o pagamento do mês ... é o pagamento o
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que? .. outro ... han?.. é adjetíva ... pagamento DO MÊS ... pagamento mensal... amor DE
PAT é o que? .. amor ... ((barulho» outro ... relembrando ... o saneamento básico ... é ...água
boa para beber... é água o que? .. que rol agora nós ficarmos ... as meninas ficarem desse
lado e os meninos daquele e fazer um debate? .. «(barulho» não mudar a cadeira ... é só
mudar de lugar ... CERTO? .. senta aqui oh ... na frente ... «barulho» senta aqui Evelise ...
não precisa levar nada ... eu vou lendo e vocês vão dizendo ... «barulho» qual é o símbolo
das meninas? .. CORAÇÃO?.. e os meninos? .. não tem giz colorido ... mas não pode ser
difícil .. SOL. .. CERTO ... quem começa? .. Sabrina vem aqui com o Alisou ... tirar par ou
impar.. vou começar... e as meninas vão responder... é super fácil... «SllÊNCIO»
vegetação da terra? ... SERIA. .. pru zomens oração do DIA? ... ótimo ... agora as meninas
perguntam prus meninos ... «mído» o que? não ... tem que ser só o ADJETIVO ... pra eles
di 'd" fr bo? h 'fi ? .izerern so o a ~etlvo... ase com ver o .... a ... SIm... rase o que .... OSmeninos ... pensem
um pouquinho pra perguntar pras meninas ... não ... vocês que tem que dar... uma locução
adjetiva ... pra elas dizerem o adjetivo ... as meninas estão protestando ... então num pode ...
«vozes incompreensíveis» não ... pensem noutra ... vamus meninos ... se não vou dar o ponto

. d ? d ' I .pras menmas ... vamus ... na a .... eu eI tanto ... tantos exemp os ... passa pra memnas .
posso perguntar pra eles? ... «barulho» cadê as outras meninas?., agora os meninos .
h? - d di da 'Aan .... nao ... tem na a a ver... o rretor., tem na a ver. .. a gente num ta nem em genero ...
Edilane ... por favor história de criança? .. histórias o que? ... pode ... pronto ... coroa DO
REI? .. coroa REAL quem souber responde ... flor do CAMPO? .. não ... pense ... «vozes
incompreensíveis» não... equatório do ANO?...chamada da escola?.. «vozes
incompreensíveis» oh ... quem souber ... levanta o braço bem alto ... CERTO? ..aí eu vou
ficar olhando ... é:: fossas do NAlZ? ... (Ibarulho) então eu vou dar um ponto prus meninos
e outros pras meninas ... eu vou ficar bem aqui ... CERTO? ... essa a gente já falou ... amor de
MÃE? .. não ... eu disse que levantassem o braço ... «bamlho» PRONTU ... de novo ... amor
paterno? ... «vozes incompreensíveis» os meninos levantaram primeiro ... «bamlho»
amor ... amor DE irmão? .., não ... você já levantou antes de falar... «risos» homem de
CORAGEM? ... «barulho» então faço assim ... eu pergunto ... prus meninos e depois
pergunto pras meninas se assoprar pras meninas ... ponto pra elas ... ninguém pode falar
CERTO? ... pru zomens jornal da manhã? «vozes incompreensíveis» não se fosse
jornal do dia ... aí seria diário... mas não é é o da MANHÃ ... pras meninas jornal da
manhã? ... pras meninas ... viagem por MAR? «voz do ouvinte» não ... quase ... viagem por
mar? ... PRONTU .. eu disse que não assoprasse ... viagem marítima... prus homens .
pássaro da noite? .. «vozes incompreensíveis» pássaro NOTURNU ... pras meninas ... não .
ela respondeu o que era pra vocês ... agora é das meninas ... rosto de anjo? ... «barulho»
rosto... rosto angelical... hino do Brasil?... «barulho» raio de sol?.. «vozes
incompreensivcisj) pras meninas... pras rncninas.. mio solar.. «ruído» água da
chuva? ...não .... tem nada a ver pessoal... não ... «vozes incompreensíveis» pras meninas ... é
ponto pras meninas ... água da CHUVA .. é água o que? ... (barulho») não tem ... esse livro aí
não tem nada ... água pluvial... tá certo pessoal... e do rio é FLUVIAL ... fluviaL. e água do
rio é FLUVIAL agora pras meninas jornal da manhã ... é o que? não ... como? .. não .
(fbarulho] não quando você acorda vou tomar meu café o que? da MANHÃ ... mas .
com adjetivo? MA...TT... MATTNAI... vou tomar meu café matinal... então ... jornal o
que? ... o jornal MATINAL ... «barulho» psiu ... prus meninos ... doenças ... doenças do
coração? ... PRONTU .. pras meninas ... porto fluvial? ... tôu trocando ... você vai dar é a
locução adjetiva ... isso... de rio... muito bem agora eu vou trocar ... paisagem celeste? ...
não ... paisagem celeste? ... locução adjetiva Herbert ... por favor... eu quero a locução
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adjetiva ... qual é? .. locução ... qual é o tipo de locução? .. não ... paisagem do ... paisagem do
céu ... «barulho» pras meninas agora psiu ... corrente sanguínea? .. corrente o que? .. do
SANGUE tá CERTO ... problemas urbanos? .. «vozes incompreensíveis» han? .. pera
aí. .. não problemas urbanos ... urbanos é o que? .. ISSO ... «barulho» da cidade ...
problemas o que? .. ISSO ... problemas urbanos ... problemas da cidade ... pessoal... zona
urbana é aq ui... isso aí vocês sabem ... não depois ... agora é pras meninas ... doenças dos
intestinos? .. é pras meninas ... xôu ver aqui prus meninos ... olhar de raiva? .. caderno da
escola? .. «barulho» sai da sala ... seu engraçadinho ... «silêncio» bem fácil... pra eles ...
festa de junho? .. festa junina ... pra vocês carne de boi? .. NÃO... carne bovina ... olha a
brincadeira Evelise ... as meninas ganharam .

Aula 3
Tema: Locução adjetiva
Data: 22/08
Duração: 50 minutos

Atenção ... nós já estudamus os adjetivos e as locuções adjetiva ... hoje nós vamus estudar o
adjetivo pátrio ... o que é o adjetivo pátrio? .. é uma palavra ... certo? .. que vai me indicar ...
vai mim dizer a origem daquela comida ...ou daquele animal... ou daquela pessoa ... ta
certo? .. por exemplo ... eu digo assim ... a Gislaine é cearense ... qual é o adjetivo partrio? ..
cearense sei a origem agora da Gislaine? .. de onde é que ela é? .. Ceará ... agora aqui oh ...
Aratuba Ceará ... Nordeste ... Brasil... Quem poderia mi dizer de quem é o adjetivo pátrio
de quem nasce em Alagoas? .. Aratubano ou Aratubense ... é mas ... como termina em
BAR. .. então a terminação é o que? .. BANO ... tá certo? .. quem nasce no Ceará é o que? ..
qllCl1I lIa.')ce /l0 Nordeste é o que? .. c no Brasil? .. brasileiro ... brasileiro ou Brasil... tá
certo? .. (barulho) Anderson ... por favor... não ... e o Jailson ... ele é Aratubano? .. ele é
cearense? .. ele é brasileiro? .. aqui está todos os adjetivos pátrios que eu posso usar pra dar
a origem de quem? .. do Jailson e a nossa também ... porque eu nasci em Aratuba ... que está
localizado no estado do Ceará ... Ceará fica na região nordeste ... situada em que? .. no país
Brasil... então eu sou o que?.. aratubana... cearense... nordestina... brasileira... e
americana ... porque nós somos do continente ... todos ... todos que nascem no continente ou
América do sul ou norte ou central... eles são americanos ... certo? .. porque o pessoal da
Europa eles só são chamados de americanos ... a única diferença somos nós sul americano ...
que mora nos Estados Unidos britânicos ... todos eles são chamados de que? ..
americano ... é a primeira palavra depois é que eles se dividem ... em britânicos ... certo? ..
a diferença é essa ... é a mesma coisa da África ... é sul americano ... porque? .. porque ele
está no continente americano ...localizado na América do sul... se eu colocasse aqui ...
(refere-se à lousa) comida chinesa? .. qual é a origem da comida? .. ahn? .. china né? .. se
eu colocasse ... papagaio sul africano? .. se eu colocasse ... roupa ...irlandesa ... viria de
onde? ... da Irlanda presta atenção ... se eu colocasse sapato americano? .. viria de onde? ...
da América ... né? roupa tailandesa? a Evelise se ela tivesse nascido no Rio de Janeiro
ela seria o que? FLUMI. .. FLUMI NENSE ... né? ... a Samara você nasceu ...em São
Paulo.. na cidade... outra estado? .. Ilha Grande ... então ela é o que? .. paulista ou
paulistano? .. paulista ... certo? ... se o Diego tivesse nascido em Fortaleza ... o que é que ele
era? ... Fortalezense ... han? ... O Jerfeson ... se ele tivesse nascido em Alagoas ... ele era o
que? .. alagoano ... se a Sabrina tivesse nascida na escócia? .. escocesa ... tudo isso é o que? ...
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os adjetivos ... os adjetivos pátrios ... que vão mi dar a oklgem daquela pessoa ou daquele
objeto ...vai mim indicar a origem do subsTANtivo ... presta atenção ... se eu tivesse nascido
na Bahia ... eu seria o que? .. baiana... se eu tivesse nascido no Acre ... eu seria o que? ..
acreana ... se o Ezaquiel tivesse nascido na Espanha? .. espanhol... essa roupa do Diego veio
de Portugal... então ela é o que? .. portuguesa ... né? .. precisa do adjetivo pátrio xou ver...
o Alison ... a camisa dele veio ... xou ver... do Paraguai ... qual a origem? .. não qual é o
adjetivo pátrio? .. se o Lucas ganhasse um cavalo lá do estado ... do Amapá? .. o cavalo é
amaPAENSE ... se o Jailson ... se o pai do Jailson fosse de origem é:: italiana? ele seria
italiano... porque ele nasceria aonde? .. na Itália ... ahn? .. os primeiros colonizadores de
Aratuba foram os ... não ... em relação ao adjetivo pátrio? .. quem poderia mi dizer? ..
portugueses ... porque eles vieram de onde? ..Portugal... será que todo índio ele veio da
índia? .. porque que eles receberam esse adjetivo? .. certo ... mas quem nasce na índia é o
que? .. indiano muito bem ... alguém gostaria de fazer uma pergunta pra classe? .. o que
é? .. ucraniano outra? .. em relação a pássaros ... a outros bichos? .. ahn? .. sim um peixe
de onde? .. um peixe oriental... ele veio de onde? .. do oriente ... (barulho) ham? .. oriental...
outra ... outra frase .... vou fazer a primeira pergunta ... quem nasce no Belém ... quem poderia

. di '? b IAm?nu izer o que e. ... e enense ... quem nasce na azonas .... amazonense ... quem nasce em
Brasília? .. brasiliense ... ou então brasiliano ... quem nasce em Cuiabá? .. cuiabaense ... isso ...
pelo BAR ... né ... dá pra saber. .. quem nasce em Curitiba? .. quem nasce no Espírito
Santo? .. capixaba ... quem nasce em Goiás ... é o que? .. e em Maceió? .. maceioENSE .
bota o ENSE ... quem nasce em Minas? ... essa é muito fácil... quem nasce no Maranhão? .
quem nasce no Pará'?... e em Natal? ... quem nasce em Pernambuco? Quem nasce no rio
Branco? ... beleza ... quem nasce no Rio Grande do Norte? ... ahn? ... norte rio GRANdense ...
norte rio grandense ... ou potiguar ... quem nasce em Roraima? roraimense ... quem nasce
em Salvador? ... será que é?... (barulho) soneopolitano tá certo? quem nasce em Vitória? ...
vitoriense ... quem nasce na Alemanha? ... alemão ... quem em lsrael? ... israelita ... quem
nasce é:: no ocidente é o que? ... nós somos ocidentais ou orientais? ... nós somos
ocidentais... quem nasce na França é o que?... então todas essas palavras são o que
pessoal? ... porque? ... porque vai mi dar a nacionalidade ... a pátria ... a origem daquela
pessoa ... certo? ... do meu subsTANtivo ... quem não entendeu? ... (barulho) todo mundo
entendeu? ... agora é o seguinte ... quem sabe aquela música ... que fala sobre a china? ... não
essa daí não ... aquela ... fui fazer... nu sei o que na China ... aquela que fala de um monte de
país? ... sabe Mayra?... pois vem cantar aqui pra gente ... fala dos adjetivos pátrios ...
(barulho) então todo mundo faz silêncio que a Mayra vai cantar ... Anderson ... por favor ... (a
aluna canta) pronto ... agora vamus fazer o exercício ... (barulho) o nome das cidades é com
inicial maiúscula ... tem gente que escreve do quadro com inicial minúscula na Itália é
italiano ... vocês já conhecem vários adjeti vos pátrios ... não olha pelo dicionário só no que
tiver mesmo em dúvida ... é melhor... certo? ...

Aula 4
Tema: Pronome
Data do registro: 29/08
Duração: SOminutos

Hoje nós vamus estudar os pronomes ... certo? ... na comunicação existe três tipos de
sujeito ... que o emissor quem está falando ... o receptor que a pessoa com quem está se
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falando ... né e o assunto de quem está falando ... por exemplo ... eu gosto de chocolate ...
por exemplo na minha ... você gosta de estudar? .. eu tôu conversando com você ... então
você ta sendo o que?.. a receptora com quem eu estou falando é tu ... certo? .. agora
quando eu Diogo assim ... a Gislaine eu tôu falando com a Nayane é estudiosa ... nosso
quem é? ..a Gislaine é de quem nós cstamus falando ... então existe ... o emissor... o
reccptor.. e o assunto não ... não precisa ... receptor. .. quem fala receptor. .. com qu~m se
fala ... c aqui ... (refere-se à lousa) de quem se fala ... quem poderia mi dizer uma frase ...
qualquer frase ... Uhll'?", pronto." a boneca é bonita ... quem e que é bonita? ... «VOz. do
ouvinte» então a boneca é o que? ... o assunto e outra coisa substanTIVO esse
substantivo ele pode ser trocado por um pronome e qual é? ... ela ela é bonita essa
frase aí ... (refere-se à lousa) tem o emissor o receptor ou o assunto? o assunto né? ...
poderia você está dizendo assim pra Gislaine ... Gislaine ... a boneca é bonita ... então é o
que? ... de quem si ... fala ... agora ... não ... não pode ... eu gostaria uma frase com quem se
fala". que é o receptor... como que você estivesse conversando com alguém quem poderia
mi dar uma frase? ... pronto ...quem é o substantivo? com quem SE ... fala certo? ... esse .
substantivo ... ele pode ser substituído ... pode ser? pode ser num pode? ... por quê? .
porque aqui já existe o que? ... um PROnome ... esse pronome é de que? ... quem poderia mi
dizer? ... se é pessoal... se é de tratamento ... TRATAmento ... quando eu falo VOCÊ ... é o
pronome o que? ... tratamento de intimidade.. quando eu digo". SENHORA já é o que? ...
de respeito ... quando eu falo VOCÊ ... é porque vocês são o que? ... colegas ou grandes
amigos ... ou tem intimidades". como poderia ficar assim ... como você vai? .. então o
pronome... ele serve pra substituir o substantivo ou então pra acomPAnhar o
substantivo". tá certo? ... aqui oh ... (refere-se à lousa) a Maria é muito inteligente ... Maria é
o que pessoal?". esse substantivo ele pode ser substituído por um pronome ... qual é? ...
ela ... agora." a Mayara e a Sâmara são dançarinas ... eu já não posso colocar ela são
dançarinas ... por quê? ... porque o pronome ele vai ter que concordar com o verbo ... então ...
elas ... muito bem ... elas são dançarinas tá dando pra entender? ... então aqui ... (refere-se à
lousa) o emissor é quem fala ... então é eu e nós ... com quem se fala ... é tu e vós ... e de
quem se fala ... ele ... eles ela e elas ... certo? ... esses pronomes eles são divididos em
singular e plural... lógico né? aqui ... (refere-se à lousa) Maria ... só é uma única pessoa ...
então eu tenho o pronome o que? ... nu singular. .. aqui (refere-se à lousa) eujá tenho duas
pessoas ... então já é o que? .. PLUral... por isso que é elas... então ... eu ... tu ... ele ... e ela ...
são pronomes nu singular ... agora nós vós eles e elas ... são pronomes no PLUral...
certo? .. agora eu vou dividir tu ... ele nós vós eles ... como esse a é aqui (refere-se à
lousa) é o primeiro ... então primeira." pessoa ... do ... singular. .. essa daqui ... vai ser o
que? ... segunda pessoa do ... singular... o ele? .. será que o nós vai ser quarta pessoa do
singular? .. porque nós é o que? ... então vai ser... muito bem ... primeira ...pessoa ... do
plural... certo? ... entra aqui oh ... (refere-se à lousa) o ela vai ser o que? terceira pessoa
do ... singular... aqui do mesmo jeito ... tem o eles pode ser também elas então vai ser o
que pessoal? ... terceira pessoa do plural... voz? eu ... tu ... ele ... ela ... nós ... vós ... eles e
elas ... são pronomes pessoas ... muito bem mas do caso o que? ... são pronomes retos ...
certo? ... o pronome ... eu posso substitui-lo? posso substituir o substantivo ... só que existe
vários pronomes ... hoje nós varnus estudar só os pronomes retos ... tá certo? aí tem os
pronomes de tratamento ... oblíquos ... então esses aqui são os pronomes o que? eu tu ele
nós vós eles eu tu ele ou ela são o que pessoal? ...pronomes retos do singular... e já nós
vós e eles? como é essa frase? ... emissor receptor ou assunto? ... Uiuly gostaste do
assunto? ... é o que?... receptor. .. porque é o que? ... com quem se fala ... eu que estou
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perguntando ... pra elas ... Ully é o substantivo ... eu posso trocar por TU ... é pronome
pessoal.. que está nu plural ou singular ? .. então TU TU gostaste do assunto? .. então o
substantivo foi trocado por um pronome do caso reto certo? .. leiam ... «refere-se à lousa))
quem são agitados? .. eles estão em quem fala? .. com quem se fala? .. ou de quem se
fala? .. como é de quem se fala '" então eu posso trocar por ele eles ... ela ou elas ... então o
Jailson e o Anderson é masculino ou feminino? .. masculino ... existe só uma pessoa ou
várias pessoas? .. então vai ser o que? .. PLUral... então qual é o pronome no plural que eu
vou substituir o Jailson e Anderson? .. Naiane e eu fomos ao baile Naiane e eu são os
substantivos ... eu posso trocar por um pronome ... qual é ... muito bem por quê? ..certo ... e
também ... por causa por causa do verbo que tem que se concordar com o pronome ... então
como é que fica? .. quem gostaria de dizer uma frase? .. (barulho) pra gente avaliar... o
Diego é danado ... quem é danado? .. está nu plural Ou nu singular? .. então eu vou trocar
por... ELE ... ele é danado ... outra ... diferente? .. (barulho) Diego ... agora você vai mi dar
uma frase em que você é o emissor... uma frase onde você é o emissor... é quem fala...
(barulho) ... psiu ... Anderson mi diga a frase ... onde você é o emissor? .. pronto ... o
Alberto Junior vai falar. .. psiu onde você é o emissor... Sabrina pode mi dizer uma frase
onde você é o emissor? .. coloque o pronome eu... o Alison me diga uma frase com o
pronome TU pode ... evelise mi diga uma com ELE ... Evelise ... os outros só escuta ...
diga ... Evelise ele gosta muito de passear? .. Diego ... eu vou pedir pra você sair... você
está mi atrapalhando ... Naiane ... uma com ELA? .. ELA é linda ... Ezequiel... mi diga uma
com NÓS? .. enquanto você pensa eu apago (refere-se à apagar o quadro) uma com ELE? ..
han? .. não ... ELES ... ELES foram à escola hoje ... Talita ... com ELAS? .. ELAS foram ...
então... aqui estão todos os pronomes que eu posso substituir ou acompanhar o
substantivo ... esses pronomes ... eles podems estar no singular ou no plural... quais são
eles? ... os do singular? ... os do plural? ... CERTO ... esses pronomes ... são pessoais no caso o
que pessoal? ... correspondente ao pronome certo? ... ou do singular ou do plural ... só o
nome ... certo? .. vamos pra primeira questão primeira questão ... vamus completar com os
pronomes pessoais ... a primeira ... resolvi todos os problemas ... quem resolveu? ... EU ... eu
resolvi ... choraste muito? ... (barulho) deixa eu terminar de ler... aí depois você pensa e

d ?' . I? TU h . ,.respon e certo .... quem e o pronome aqui. .. pessoa .... ... tu c oraste muito ... esta muito
triste ... quem está muito triste? ... ele ou ela ... tanto ou faz ele ou ela ... ele está muito triste .
ela está muito triste ... precisamos de você aqui ... quem precisa? ... NÓS ... nós precisamos .
tentastes resolver o exercício? ... VÓS ... algumas pessoas confundiram o complemento do
TU com o do VÓS ... TU só é uma pessoa tá certo? ... então ... então em TU .. o verbo fica no
singular ... agora VÓS ... sempre vai ter o verbo 110 plural... então significa o que? ... mais de
uma pessoa ... presta atenção ... estudaram muito ... quem estudou? ..ELES ou ELAS ... eles
estudaram muito ... NÓS ... primeira pessoa do plural... onde é que está o número? ... quatro ...
ELE 0\1 ELA. .. terceira pessoa do singular... onde é que está a numeração? ... três ELES
ou ELAS ... terceira pessoa do plural? ... três ... TU .. segunda pessoa do singular? dois .
EU .. primeira pessoa do singular? ... um... VÓS segunda pessoa do plural? .. cinco .
quem respondeu dessa forma ... está de parabéns um minuto pra copiar... e cinco pra
responder...

Aula 5
Tema: Pronomes de tratamento e pessoais oblíquo
'Data do registro: 08/09/03
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Na aula passada nós estudamus os pronomes pessoais do caso reto ... hoje nós vamus
estudar a segunda parte ... que é os pronomes de tratamento e os pronomes pessoais do caso
oblíquo ... certo? ... cada pronome pessoal do caso oblíquo corresponde a um pronome
pessoal do caso reto ... tá certo? ... também os pronomes vão ter a primeira pessoa do
singular... depois a segunda do singular... depois a terceira... depois vem novamente a
primeira pessoa do plural depois a segunda e terceira ... nas primeiras pessoas tem o ME .
Ml...COMlGO ... sou eu certo? ... você vai comigo? ... essas flores são para mim? .
certo? ... então na segunda pessoa ... TE TI... CONTIGO ... SE... O A .. SE... SI...
CONSIGO da primeira pessoa do plural? NOS... CONOSCO ... VOS CONVOSCO ...
da terceira? CONSIGO ... a primeira pessoa do singular corresponde a quantas? só uma
pessoa né? só uma pessoa ... sou eu ... a segunda? a uma também ... né? ... isso aqui eu
sou o que? o eMIssor relembrando ... e aqui? receptor.. e aqui? ... alguma pessoa
também ... só que é o que? o assunto ... né? ... e aqui? ... isso ... e aqui? também ... e aqui? ...
várias pessoas ... oh aqui (refere-se à lousa) mamãe levou a bolsa como eu poderia
substituir? ... aqui são quantas pessoas? ... uma né? ... quantos objetos? ... um também como
ficaria? ... mamãe ... mamãe levou ... como eu poderia substituir isso aqui? ... a bolsa? não ...
não ... vá pra terceira pessoa ... do singular ... consigo a bolsa só que eu quero substituir a
bolsa ... não quero mais colocar ... será que mamãe levou-se? não ... não daria certo ... não
daria a idéia de bolsa ... será que ... mamãe levou? ... não ... mamãe levou-a? ... será que é .
mamãe levou-se? ... ou mamãe levou consigo? ... aqui ... bolsa é masculino ou feminino? .
feminino ... qual é o artigo? A então mamãe levou o que? levou-a ... pronto ... substitui
a bolsa só por um pronome A mamãe levou-a ... aqui (refere-se à lousa» papai comprou
um cama ... repetindo ... papai comprou-o ... comprei as flores ... aqui (refere-se à lousa) já
está o que? ... no plural... né? ... são varias flores ... e como é que eu colocaria? ... aqui ...
(refere-se à lousa) vou chamar as meninas? ... corno é que diz? ... vou chamá-Ias entreguei
ao paciente o exame ... a outra ... vovó vendeu a blusa? ... como é que fica? isso ... eu
esqueci de falar que também os pronomes podem ser substituído por ... NO ...LA .. NOS ...
LAS ... tá certo? .. quem poderia me dizer uma frase com o pronome COMlGO ... que é o
mais fácil? com Ml? ... a outra ... essa daqui (refere-se à lousa) empreste-me o seu
dicionário? aqui ... comprei um carro para mim aqui ... aí já seria ... não ... mas a frase que
ela falou é esse ... agora eu quero com esse ... CONTIGO ... pois me der uma CONTIGO? ...
hoje irei contigo ... é muito mais fácil... e agora com esse ... (refere-se à lousa) «voz do
ouvinte» isso ... TE entregarei as flores amanhã ... que a maioria das vezes esse aqui (refere-
se à lousa) vem na maioria das frases ... e esse aqui não ... com SI? ... ahn? ... pronto ... com
O?... não aí não daria certo ... olhe pra cá... (barulho) sua dona levou-o para o
veterinário ok... com A?... substituindo ... o objeto ... não ... tamus agora nu singular .
pronto o Lucas disse ... e com LHE? ... empreste-lhe o caderno outra ... não agora não .
vamus vamus ... tô esperando ... ela já lhes deram as respostas e com SI? isso aqui .
(refere-se à lousa) é como se fosse um pronome ... que representasse de certa forma o
egoísmo de uma pessoa ... ela quer tudo para SI... ela só pensa em SI... ahn?... não .
preocupou-SE ... certo? ... esse aqui não ... é como se fosse um pronome de egoísmo .
certo? ... vamus para os pronomes de tratamento... por exemplo ... como tratar as
autoridades ... os ministros ... os cardeais ... da igreja católica certo? .. as freiras os
padres ... os sacerdotes ... os frades .... os cadeais ... e tem o que? o papa ... Jeferson se
você fosse escrever uma carta para o João Paulo Segundo ... o papa lá em Roma? ... como
você iria se referi a ele? ... na carta? ... você iria colocar. .. senhor ... você ... ou outra coisa? ...
não ... você iria colocar. .. vossa sanTIdade ... se você fosse escrever pra Sabrina ... você iria
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colocar senhorita ... ou você? .. han? .. você? .. se você fosse escrever uma carta para o
prefeito ... você iria colocar o que? .. se você fosse escrever para a rainha Elisabete ... você
iria colocar o que? .. lá na Inglaterra? .. vossa majestade ... Lorena ... se você fosse escrever
pra o filho da Dayane ... que é o príncipe Williams ... você escreveria a ele como? .. heim? ..
le é ,. - A • • c: .,} - ? Ie e e um pnncipe ... então ... como voce ma se retert .... nao ... vossa o que ....vossa a teza ...

se você escrever para ajuíza Gislaine ... como você iria escrever? .. não ... meritíssima ... e se
fosse masculino ... seria o que? .. quais são os primeiros pronomes do caso oblíquo? ..
ME ... MIM ... COMIGO ... TE ... TL.. CONTIGO ... SE ... O... A ..TE SI... CONSIGO ... a
primeira pessoa do plural? .. porque ... porque que o conosco está nu plural? .. são várias
pessoas... esse conosco ele está nu lugar ... Diego ... esse conosco está substituindo um
pronome do caso reto ... qual é? .. nós ... e o convosco? .. e o OS AS SE SI CONSIGO? ..
terceira pessoa do plural... então é o que? .. eles?.. elas ... o ME MI COMIGO está
substituindo também um pronome qual é? .. eu ... e o TE TI CONTIGO? .. e o SE O A
LHE SI CONSIGO? .. muito bem (alguém bate na porta) só um instante ... vamus prestar
atenção ... Jailson ... sente aqui perto da Naiane ... por favor... vou fazer um exercício agora
ora... e vocês vão me dizer como fica ... em relação aos pronomes de tratamento ... como
ficaria? .. o presidente decidiu pela guerra ... a outra o papa deu sua benção diária? .. sua
santidade ... diária o diretor entregou o diploma aos alunos? .. vossa ... não ... é senhor. ..
senhor... senhoria sua senhoria ... sim ... num é não autoridade? .. não ... mas é altas
autoridades ... eu falei prefeito ... certo? ... agora ... o rei assinou os documentos em seu o
palácio.. como ficaria? ... a princesa se casou com o plebeu? ... sua ... sua alteza se casou
com o plebeu ... agora presta atenção ... o prefeito inaugurou novas escolas na cidade ... como
é que fica? ... o sacerdote celebrou a missa dominical? ... sua o que? ... reveRENdíssima ... o
juiz assinou a sentença ... como ficaria? ... sua ... será que é sua? ... o meritíssimo assinou a
sentença ... depende do contexto ... você vai colocar vossa ou sua mas na maioria das
vezes o vosso é colocado quando você está falando certo? agora ... examinei o
doente como é que fica pra eliminar o doente? pronto vou colher as rosas como é
que fica? ... não ... vou colhê-Ias ... certo? ... agora preciso devolver os lápis? preciso
devolvê-los ... mamãe vai parti o bolo ... como é que fica? ... mamãe vai parti-los eles vão
cantar uma música? ... cantá-lo né? ... porque só é uma música ... depois ... vou vender aquele
animal? ... vou vendê-lo ... né? ... dei um bonito presente para minha namorada? ... dei um
bonito presente para minha namorada ... como é que fica? dei-lhe um bonito presente para
minha namorada quero dar a você um bonito presente como ficaria? ... quero dar-lhe um
bonito presente completem agora com Eu ou MIM MIM ... vocês estão falando para
MIM este dinheiro é para... para eu gastar.. quando for embora todos vão pensar em
mim certo ... vocês trouxeram o aviso para ... à professora gosta de ... papai emprestou o
carro para ... esta caminhada é para ... vocês prestaram atenção como o mim sempre vai ser a
última palavra? ... e o eu sempre vai está no meio da frase ... eu me esqueci de você ... agora
aqui (refere-se à lousa) vi as duas na festa ... como é que eu falo? ... vi-as na festa ... encontrei
os dois no cinema? ... encontrei-os no cinema ... conheço tua pessoa não sei de onde ... vai ser
ou oTE ou TI .. como é que fica? ... conheço-te não sei de onde ... vou guardar o carro na
garagem ... ok. .. preciso vender meu rádio ... pronto ....

Aula 6
Terna: Pronome indefinido e pronome possessivo
Data do registro: 15/09/03
Duração: 45 minutos
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Observem aqui no quadro ... leiam aí pra mim ... a palavra que está grifada ... ninguém ...
certo? .. ninguém fez ... a lição .... esse ninguém trata do pronome indefinido ... quem poderia
mim dizer porque que ele é indefinido? .. indefinido Uly... dê um conceito de pronome ...
está definindo quem? .. João ...né ... quem fez a lição então ele é pronome indefinido ...não
está definindo? .. né? ... está dando uma idéia clara então ... oh ... ninguém é um pronome
indefinido... citem outros exemplos de pronomes indefinidos... não... exemplo de
pronome indefinido ... algum ... nenhum ... alguém ... vários outros ... vamos colocar só o
conceito pra ajudar né? ... tão os pronomes indefinidos porque se referem a terceira
pessoa de modo vago ... impreciso .... quem ...eu não tôu definindo ... então é sem definição .
então nós temos alguns pronomes dados por vocês ... alguns pronomes ... como ... algum .
nenhum .... alguém ... mais ... muito pouco vários certo? ... então eu quero que vocês façam
essa atividade aqui (refere-se à lousa) certo? com cada um você vai construir um
número possivel.. de rases que vocês quiserem alguém e outro ... certo? ... (barulho) é só
substituir. .. certo? ... você não precisa escrever não ... evidentemente que é só substituir...
vamos lá... como é que fica? ... você aí. .. isso ... como é que é a outra aqui... (refere-se à
lousa) substitua o quadradinho pelo pronome indefinido ... tudo nenhum ... nada ...
Mauricio ... precisa de ... para pagar suas dívidas como é qüe fica? isso quem mais
fez? ... Sandra é inteligente ... como é que fica? certo ... mais exemplos olhem ... o
pronome indefinido ... ele se refere a algo vago ... não podemos determinar. .. sempre vai se
referi obrigatoriamente a algo vago não esqueçam disso ... eu digo assim ... a menina saiu ...
eu sei quem saiu ... mais se eu digo alguém saiu ... eu não sei quem exatamente quem saiu ..
só sei que alguém saiu ... certo? .. Fabiana ... me der uma frase com pronome indefinido .
você sabe quem fez a tarefa? então ... esse alguém é um pronome indefinido certo? .
vamus lá... nessa questão aqui (refere-se à lousa) ligue os nomes aos pronomes só que
aqui está todos os pronomes certo? .. Paulo e José são amigos ... com é que fica? .
certo eles são amigos ... minha amiga estudou muito para prova ... Roberto passou de ano .
agora a segunda questão... preencha os espaços vazios pelo pronome que achar
conveniente carro é meu? isso bolsa se rasgou? isso sua bolsa se rasgou .
vestido parece com o meu certo muito bem ... estou confiante que vocês farão boa
prova ... Uly... sente aqui ... está fácil.. é só sobre esse assunto vamus lá falta mais uma
questão ... quem fez as frases? ... (barulho) Márcia ... diga a sua? muito bem ... Filipe ... a
sua... isso ... outra (barulho) Araceli ... a sua ... certo ... (barulho) só mais essa ... diga a
sua? ... pronto ... não não ... só depois do feriado é que eu vou saber... mais eu tenho ... oi? ..
não sei ... eu tenho a impressão que vai dar certo ... (barulho) mais isso vai depender do
resultado da prova... (barulho) é.. então estudem... vamos ver só os pronomes
possessivos ... quem lembra o que é um pronome possessivo? ... (barulho) um de cada vez ...
isso ... substitui o nome ... vamos ver aqui (refere-se á lousa) quais são os pronomes
possessivos que tem aqui? ... meu ... sua ... dela ... nossa ... delas ... minha ... ok? ... agora vocês
vão ... cada um vai escrever uma frase... com dois pronomes possessivos e depois a gente
vai ler... certo? ... êi ... Paulo ... cada qual faz o seu ... vamus ... pode mais só no seu
caderno Paulo... eu já falei com você uma vez... pare de conversar... e faça a tarefa .
Rivania como ficou a sua? ... muito bem ... sua atitude está errada ... a sua Uly?... certo .
(b lh) ? Má' I' ? . b . ?' .aru. o outra ... a sua.... rCla... ela a sua .... murto em... malS uma .... so malS uma ...
leia a sua Rafaela? .. isso ... ok ... gente ... na próxima aula será a nossa provinha ... eu tenho
impressão que vocês vão ao passeio ... (barulho) agora atenção ... (barulho) estudem muito ...
certo? ...
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PROFESSORA DO ENSINO MÉDIO

Aula 1
Tema: Fonética
Data da aula: - 05/05/03
Duração - 45 minutos

o que é fonética? .. é a parte da gramática que estuda os sons ... os sons ... isso é... todos os
sons pronunciados ...ok? .. muitas das vezes ... nós emitimos o som e não nos damos conta
do som... do som pronunciado... então.. por exemplo...... quando dizemos
BOLA ..(refere-se à lousa) BOLA na verdade ... você pensa que é o som de BOLA é o
som de BO ... LA .. você não faz essa relação e não vê todos os sons que podemos emitir
no vocábulo ... quando pronunciamos o vocábulo BOLA ..certo? .. mas na realidade
quando dizemos BOLA .. pronunciamos esses sons aqui ....(refere-se à lousa) ... entende
que os sons são esses aqui ... que estão aqui ... (refere-se à lousa) que estão é... em caixa ...
ok? .. então quando dizemos BO LA .. antes de dizer o O...se diz bê ...bo ... é tão rápido
que não dá pra você perceber ... mas é... BO ...LÊ ...LE ... LA .. temos que falar que falar
assim ... pra você entender ... pra você não perceber ...então ... dizemos BÊ ... BO ... LE ...
LA ... antes de dizer o A. .. se diz lê... então o que interessa na fonética são os sons que
pronunciamos ... os sons pronunciados ...ok? .. então ... aí essa correspondência ... podemos
fazer com a letra ... então podemos fazer a correspondência do som e a letra ... letra é
uma coisa ... e som é outra então observe ... o mesmo vocábulo ... os sons pronunciados e
as letras ... na realidade ... quando você diz BOLA. .. você pronuncia esse som de bê... esse
som de bê aqui (refere-se à lousa) esse som de bê você pronuncia bê ... o som de O na
realidade é claramente o ê e o lê... o som dele é lê lê... o som dele é esse aqui ... (refere-
se à lousa) o som que você pronuncia ... da mesma forma que o som de bê ... é esse som de
bê que você pronuncia ... certo? .. e o som de a que é o som de a mesmo ... o som que você
pronuncia ... da mesma forma que o som de bê ... é esse som de bê que você pronuncia .
certo? .. e o som de a que é o som de a mesmo ...então são quatro sons pronunciados .
então temos o que? .. quatro letras não é isso? .. quatro letras e quatro sons ... quatro letras
e quatro sons ...OS sons são esses aqui (refere-se à lousa) que estão em caixa alta certo? ..
estão em colchetes o som que você pronuncia ... da mesma forma que o som de bê é esse
som de bê que você pronuncia ... certo? .. e o som de a que é o som de a mesmo então
observe aqui (refere-se à lousa)essa correspondência entre sons e letras ... nós temos sons
que se pronuncia de uma forma ...né? .. e na realidade escreve de outra ... observe aqui
(refere-se à lousa) a mesma letra representando sons diferentes ... por exemplo ... é... a letra
xis ... a letra xis ... tem o som de ci... tem o som de zi e tem o som de .... não coloquei o
outro som ... só coloquei dois ...vamos lá... o som de xis em próximo ... se você observar ...
como é que fica? .. observe aqui (refere-se à lousa) oh ... esse som de ... esse som de xis
aqui é representado dessa forma ...si ... pro ...xii mo o xis com som de si... O mesmo
xis ... eu não coloquei aqui ...(refere-se à lousa) zi zi em ... ê •.• êzãã ••• me ... certo? ..então
a mesma letra representando dois sons diferentes outro exemplo a letra essi eu posso
representar por dois sons o som de si em sapato ... si sapaato né? .. sapato antes de
dizermos o a... dizemos si si ...sapato e o som de zi em casa caa ...sa ... então temos
o que? .. temos quatro ... quatro letras né isso? .. e quantos sons pronunciados ? .. antes
de dizermos o a... dizemos si ... si...sapato ... e o som de zi ... em casa ... caa ...sa ... então
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? I" ? . d ?temos o que .... temos quatro ... quatro etras ... ne ISSO .... e quantos sons pronunCia os ....
esse som aqui (refere-se à lousa) de casa tem o som de zii ... ok? ... o que nós tamos vendo
aqui é a representação do som ... a representação do som que é estudado na fonética .
existe uma parte da gramática que estuda somente os sons ... que é o que estamos vendo .
certo? ... temos também letras diferentes que representam um mesmo som ... letras
diferentes ... então nós temos o som de essi ... aliás ... a letra essi ... cê ... cedilha e seis que
representam um único som ... o som de ci em sereno ... o som de cedo ... cê... o som de
laço ... qual é o som que eu digo? eu digo esse som aqui ... si... LA...ÇU. .. e o som SI...
que representa seis em próximo pró ...Xlmo então temos o que? quatro letras que
representa um único som ... o som de SI... certo? nós temos também é sons que ora são
representados por duas letras ... com uma letra nós temos xícara ... com duas letras nós

? h' I de xi ? -, . (fi 'temos o que .... c Ine o ... o som e XI... XI... certo .... então nos temos aquI re ere-se a
lousa) a letra xis ... a letra xis por exemplo em XÍcara ... não é isso? ... e temos também
oh ... em em...nelo ... não é isso? ... sons que são representados por uma só letra ... uma só
letra né? .. e ora por duas letras oh (refere-se à lousa) uma letra e duas letras .
então com uma letra nós temos xícara ... com duas letras nós temos chinelo ... tão esse
mesmo som ... o som de xi temos também ... é... letras que sozinhas representam duas
unidades de sons ... certo? uma só letra que representa duas unidades de sons ... por
exemplo o xis em táxi táxi a palavras táxi vamos dizer taquisi quisi esse xis
aqui (refere-se à lousa) tem esse som aqui ... quisi ... então o som que você pronuncia é
taquisi ... esses dois sons ... o som de xis ... da mesma forma em tóxico ... tóxico ... então os
sons pronunciados são os sons que na realidade o que interessam ... certo? ... então aqui
nós pronunciamos dois sons xis uma letra só... representando o que? ... duas ... o que? ...
duas unidades mínimas de sons ou seja ... dois sons ... nós lemos também letra que não
representa nenhum som... o caso do Agar.. por exemplo... em hora... o Agar não
representa nenhum som ... da mesma forma que honra ... nenhum som ... da mesma forma
que humilde ... nenhum som ... então é uma letra muda ... né? não pronunciamos ... na
realidade você não pronuncia você usa apenas na escrita ou seja ... não representa
som ... então a fonética ... gente ela se preocupa com essa parte da gramática ... estudar
somente os sons das palavras ... os sons pronunciados ... certo? ... esses sons pronunciados
são chamados de que? .. de unidades mínimas .... atenção ... os sons pronunciados são
chamados de unidades mínimas certo? ...

Aula 2
Tema: Fonema
Data do registro: 06/05/03
Duração: 55 minutos

o fonema é a menor unidade capaz de estabelecer distinção entre duas palavras não é
isso? ... exemplo ... em PATA. .. nos temos o que? ... quatro sons ... na realidade ... nós temos
quatro sons ... e duas sílabas ... não é isso? ... duas sílabas ... PA... TA. .. pronunciamos o som
de pê ... o som de a o som de tê ... e o som de a... certo? ... bom o fonema ... ele se
classifica em vogais consoantes ... e semivogais ... o que são vogais? são fonemas ... são
sons ...né? cuja corrente de ar não encontra obstáculo ao passar pela boca ... então quando
dizemos á você vai observar ... o ar sai livremente pela boca ... não encontra obstáculo ...
por exemplo dizemos ... à ... então o ar vai saindo livremente pela boca sem encontrar
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obstáculo ... certo? .. então as vogais são o que? .. fonemas cuja comente de ar não encontra
obstáculo ao passar pela boca ... da mesma forma ... é... ê ••• i... o... ô •••• u... ã... e... se
dissermos ... à... Õ... você vai observar que ... mesmo ora ou nasal o ar vai sair livremente
pela boca sem encontrar obstáculo ... já as consoantes diferentemente ... o ar vai encontrar
obstáculo ao passar pela boca ... quando dissemos bê rê... o ar vai o que? .. encontrar
obstáculo bem aqui ... (refere-se à boca) nos lábios né? .. nos lábios oh ... bê ... bê ... oh .....
o ar sai mas sai com dificuldade ... ou seja ... encontra obstáculo oh pê quando
dissemos PETECA. .. PE. .. TE. .. CA. .. então o som de PE. .. e o som de TE sai mas sai
com dificuldade... né... oh... em PE... o som articulado em pê toca os lábios... é
labiodental.... aliás ... é bilabial... lábio superior e lábio inferior... quando dizemos TE .
TE o que acontece? .. labiodental... tocamos o que? .. a língua nos dentes e nos lábios .
oh Te ... a ponta da língua vai bater nos dentes ... TE .... certo? .. então que processo é
esse? ... o ar sai ... mas sai com dificuldade ... eis aí a diferença entre vogais e consoantes ...
você aprendeu desde pequeno ... que vogais né... são a... e... i... o...u... e as consoantes são
b... c.. d... f... g... etc... mas não aprenderam porque que é vogaL. e porque que é
consoante ... a diferença é essa é porque nas vogais ... o ar sai livremente pela boca sem
encontrar obstáculo ... a... e... i o ... u ã ••• já as consoantes ... o ar sai .. mas ao sair.. ao
passar pela boca encontra obstáculo por isso é que há essa diferença entre vogais e
consoantes .... você aprendeu quem são vogais e quem são consoantes ...mas na verdade .
não aprendeu porque que é vogal e porque que é consoante ... está aprendendo agora .
consoantes ... o ar sai ... mas sai com dificuldade .... a ponta da língua toca os dentes ... o céu
da boca ... isso aí é obstáculo ... quando há obstáculo ... vai ser chamado consoante ... quando
não há obstáculo vai ser chamado de que? vogais certo? nós temos também a
semivogal.. SEMI ... significa metade .... metade certo? então metade de uma vogal....
a sernivogal é uma vogal.. digamos que seja uma vogal fraca certo? ... quem são
chamados de semivogais? são chamados de sernivogais o 1e o U o L. e o U... que são
chamados de semivogais quando vierem ao lado de uma vogal... por exemplo ... em PAI...
PAI... temos o que? ... temos uma vogal... aqui (refere-se à lousa) uma semivogal., porque
sernivogal? ... olha a diferença oh ... quando dizemos «barulho» quando dizemos PAL. o
A...pronunciamos claramente ... PAI... abertamente ... livremente ... mas o L. ele é mais
fraco quase não dá para perceber... muito rápido oh ... PAl... PAl... é o que? .... de forma
fraca por isso que ele é semivogal... em SERlE ... temos aqui oh (refere-se à lousa)
temos uma vogal.. certo? ... já aqui (refere-se à lousa) temos oh ... SÉ RIE. .. SÉ RlE ...
você pode perceber que o É... é mais forte do que o L oh ... SÉ...RIE ... SÉ...RIE o I é
muito fraco ... então vai ser o que? ... SEMTVOGAL. .. e o E vai ser vogal... além do mais só
entre o 1 e o É...só o 1 pode ser SEMIVIGAL. .. quem podem ser SEMIVOGAlS? .... o 1 e o
0. .. quando vierem ao lado ... por exemplo .. SAUDADE ... temos SAU. .. DA. .. DE. ..então
esse aqui (refere-se ao lJ) está ao lado de lima vogal.. não é isso: .. logo ele é muito fraco ..,
o li ... oh .... SAU...DA. ..DE ... SAL. .. DA. .. DE ... então o A vai ser vogal... esse U (refere-se
à lousa) vai ser SEMIVOGAL ... esse A (refere-se à lousa) é vogal... e esse A quer está só ...
vogal... já quando dizemos SAÚDE ... SA... ú...DE ... não está ao lado de uma vogal., o
U... quer ver... oh... SA .. U... DE... o A está só na sílaba ... quando ele vier ao lado ... na
mesma sílaba ... ao lado ... na mesma sílaba ... o A está só... então vai ser o que? vogal.. ...
aqui ... esse ...(refere-se ao U no quadro) aqui que está só .... vai ser o que? vogal...
certo? .... só quando vier na mesma sílaba, .. só podem ser semivogais ... o I e o U quando
vierem ao lado de uma vogal.. ou seja ... na mes ...ma sílaba .... entenderam? .... gente? ....

I d' ida? - '? b b - " I cuidad Ia guma UVl a.... nao ne........ om... o servaçao ... a sermvogai,.. cut o... o
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semivogal.. pode aparecer representado pela letra E....e a letra U pode aparecer
representado pela letra O... por exemplo ... em... MÃE .... com é... mas se pronuncia .... o som

., . ~ - ,. ? . -, d?que eu digo e esse aqur.. MAl ...nao e ISSO .... o som que eu digo nao e o som e I ..... num
é? .... então esse aqui ( refere-se à lousa) ele vai funcionar como semivogal... porque tem
som de 1... da mesma forma PÃO ... pronunciamos assim ... (refere-se à lousa) PÃU ... a
minha pronuncia é essa aqui PÃU .. então o O... ele está funcionando como semivogal ...
certo? ... então eu tenho o que? ... vogal e semivogal... somente o U e o I podem ser
semivogais.... mas cuidado... tem casos em que o é e o O não funcionam como
semivogais .... quando? .... quando eles tiverem o som de 1 e U....vamos classificar aqui os
fonemas de acordo com as letras ... certo? .. vamos lá... em ... CIDADE ... vamos contar as
vogais e as sernivogais ... 1...vogal., A. .. vogal., e É...vogal.. eu tenho o que? ... C1.. DA ..
DE ... então cada sílaba tem uma vogal ... TREP ADETRA temos aqui ... oh ... nessa silaba .
(refere-se à lousa) temos uma vogal... nessa sílaba temos outra vogal... e urna .
semivogal... em... RA... temos o que? ... uma vogal... «ruído)) porque aqui ... em DEI...
temos o que? uma sílaba ... temos uma vogal.. e uma SEMl ...vogal... em... CANETA? ..
temos o que? uma ... vogal... né? ... uma outra vogal... e TA .. uma vogal... ok? ... em .
MESA .. nessa sílaba ME ... temos o que? ... uma vogal.. e ZA .. outra vogal.... em .
MANElRA? ... temos o que? ... temos uma vogal... em ... NEl... esse E... vai ser. .. vogal..
NEl... esse 1 vai ser semivogal., oh ... MA .. NE1... NE1... RA. ..o I e o U vão ser
sernivogais quando vierem ao lado de uma vogal... então ta aqui... oh... o 1... como
semivogal,.. vem ao lado de uma vogal... como em NE1... certo? ... em... VIDRO ... temos o
que? .. nessa sílaba ... VI... temos uma vogal.. e temos uma outra vogal... em DRO ... em
COPO? ... O... vogal.. .. e outra vogal.. QUASE? ... vamos lá... oi? qual é a vogal? ..
QUA .. SE... qual é a vogal mais forte? .. é o U ou o A? .. mais forte? o A .. além do mais
o U e o 1... quando vem ao lado de uma vogal.. vão ser sempre semivogais ... então .
QUA. .. QUA .. se o A é vogal., o I só pode ser SEMl ... vogal... então é o que? .
SEMlVOGAL ... e o que é um dígrafo? ... dígrafo? .. muito bem ... duas letras que
representam um só fonema ... vamos agora identificar os dígrafos nessas palavras ... ALHO ...
cadê o dígrafo? ... EU e AGAR ... em DESENHO? ... cadê o digrafo? ENI e AGAR. .. em
PALHA? ... EU e AGAR ... xíCARA? ... cadê o digrafo em XíCARA? não tem.. aí é uma
letra .. certo? ... o que é dígrafo? .. duas letras que representa um só fonema ... certo? ... em
CRESÇO?.. ESSI... CÊ... EXCITAR?.. XIS... CÊ... em DESCER?... ESSI... CÊ .
ASSADO? ... ESSI... ESSI... falem... gente... em QUEDO?... QUÊ... U .. falem .
FOGUETE? .. GÊ U... CORRIDA? .. «voz do ouvinte» ERRl ERRI... em .
CANTORIA?... Ã muito bem ... dígrafo nasal... TAMPA? ... Ã dígrafo nasal..
ANDORINHA? .. Ã e ENI e AGAR .. muito bem ... dígrafo nasal e dígrafo oral ... e os
fonemas? ... como se classificam? .. VOGAIS ... CONSOANTES e SEMIVOGAIS ... quem é
que sabe a diferença que há ... que ocorre ... a diferença básica ... na produção da vogal e da
consoante? ... muito bem ... na vogaL.. o ar sai livremente ... na consoante ... o ar sai com
obstáculo ... com dificuldade ... essa é a resposta muito bem ... SEMlVOGAL é sempre
pronunciada com uma ... com uma vogal... agora nas palavras CAI e cAÍ? ... os fonemas
representados pelas letras I são iguais 011 diferentes? .. em CAI e CAi?... diferentes ... por
quê? em CAL. SEMIVOGAL. .. e em CAÍ... são duas vogais oh ... em CAT... olhem pra
cá (refere-se à lousa) quando eu digo CAI... eu tenho uma VOGAL e uma
SEMIVUGAL ... o L.. quase não pronuncia oh ... CAl ... CAL o A e mais forte ... então o
1... de CAI.. é o que? ... SEMlVOGAL agora em CAÍ... quando dizemos cAÍ ...
pronunciamos as duas vogais ... oh ... CA t. então temos vogal... mais vogal ... ta aqui
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(refere-se à lousa) a diferença ... você pode dizer assim ... em CAl ... o L.. funciona como
SEMIVOGAL ... já em cAÍ...o L. passa a ser uma vogal ao lado de outra vogal.. que é o
A... ou então você pode dizer simplesmente ... em cAÍ o A funciona como VOGAL ...
certo? .. ok? .. «ruído)) Passemos adiante ... vamos vê se essas letras L e u... estão
representando VOGAIS ou CONSOANTES ... em RUA .. o U... é o que? .. VO... GAL ...
em possUÍA? .. o u... é o que? .. VO ...GAL ... POS ... SU .. L.A .. eu tenho o que? ..
VOGAL... e outra VOGAL... em SAÚDE?.. outra vogal.. em RUl?.. temos uma
VOGAL. .. U .. e o L SEMTVOGAL. .. CACAU? .. já esse U .. vai ser o que? ..
SEMIVOGAL ... RÉU? .. esse U .. vai ser o que? .. SEMIVOGAL ... SAUDADE? .. esse
U.. vai ser SEMIVOGAL... MAIS?.. I... SEMIVOGAL... LEITE?.. esse 1...
SEMlVOGAL POEiRA? .. SEMlVOGAL ... GRATÚlTO? .. o u... VOGAL ... e o 1...
SEMIVOGAL AMIGO? .. VOGAL ... SAIA? .. SEMIVOGAL ... é só o L ou o U .. nada
de A .. ok? .. entenderam? .. muito bem ...

Aula 3
Tema: Sílaba
Data do registro: 07/05/03
Duração: 50 minutos

O que é sílaba? .. é um confUfvto de sons ... né? .. que podem ser formados por apenas um
fonema ou UM grupo um conjunto de fonemas emitidos numa só expiRAção ... você já
sabe o que é fonema é o som. .. o som pronunciado ... por exemplo ... quando digo ... a
palavra ... AGORA ... na realidade ... eu tenho aqui TRÊS sílabas ... três sílabas ... três sílabas
né? .. eu tenho o que? .. um conjunto ... embora com uma vogal. .. eu tenho o que? .. um
conjunto de sons que podem ser formado por APENAS um fonema ... então é uma sílaba ...
se sílaba é isso aqui (refere-se à lousa) então eu tenho o que? .. uma sílaba certo? .. ou
apenas um grupo de fonemas emitidos numa só expiração ... por exemplo ...A... uma só
expiração ... GO...RA... então eu tenho o que? .. três expirações ... logo eu tenho três
sílabas ... certo? .. bom ... a SíLABA .. a estrutura da sílaba ... a formação da sílaba ... o que
você tem que saber de básico é isso aqui ... (refere-se à lousa) na estrutura da sílaba existe ...
tem que ter necessariamente uma vogal... essa vogal vai se juntar ou não a semivogais ou
consoantes ... ENTÃO ... toda sílaba tem que ter necessariamente uma VO... GAL. .. essa
vogal... ela pode se juntar a uma semivogal ou a consoante ... então observe aqui ... (refere-
se à lousa) na palavra AMEIXA ... eu tenho o que? .. uma VOGAL logo é o que? .. uma
sílaba ... uma vogal.... MEL eu tenho o que? .. eu tenho uma vogal e uma semivogal., e
outra vogal.. logo é outra sílaba ... ENTÃO ... numa sílaba tem que ter necessariamente uma
vogal... duas três.. mas tem que ter basicamente uma vogal... certo?.. e não
necessariamente consoantes ou semivogais ... por exemplo ... eu tenho aqui uma sílaba
formada só por vogal..; eu posso ter semivogal ou CONSOANTES .... mas
necessariamente uma vogal.... certo? .. essa vogal... ela pode se juntar a uma semivogal... e
pode se juntar a uma consoante ... MAS ... basicamente tem que ter uma vogal numa sílaba ...
toda sílaba tem que ter uma vogal.. no mínimo uma vogal... certo? ... o FONEMA base da
sílaba .... é a vogal.... então .... sílaba ... ela tem a capacidade de sozinha formar uma sílaba
certo? .. o que vai determinar uma sílaba ... é a existência de uma vogal.... CERTO? .. ela é
o único fonema que sozinho forma o que? .. uma silaba ... é o único fonema que sozinho
forma uma? .. em cada sílaba há somente uma vogal... uma vogal... em cada sílaba ... por
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exemplo... na palavra SAARA ... então se numa sílaba tem que ter no mmuno uma
VOGAL ... quando eu digo SAARA ... eu tenho ... SA .. A .. RA ... eu tenho TRÊS sílabas ...
você pode observar que 3... que a vogal ... ficou numa sílaba sozinha ... e a vogal com
consoante em seguida ... o A na outra sílaba ficou sozinho ... formando uma única sílaba ....
CERTO? .. então ... há numa palavra tantas sílabas quantas forem as vogais então por
exemplo ... na palavra ... PAPAl ... eu tenho o que? .. se eu tenho duas vogais eu tenho
DUAS sílabas .... se eu tiver três vogais ... então ... eu tenho TRÊS sílabas ... porque em cada
sílaba vai permanecer uma vogal.. certo? .. aqui no caso ( refere-se à lousa) vamos ter uma
semívogal aliada a uma vogal.. .nessa sílaba ...aqui ... (refere-se à lousa) temos uma vogal e
uma consoante... aqui também ....(refere-se à lousa) uma consoante... certo? ..
NECESSARiAMENTE ... numa sílaba tem que ter uma vogal... pelo menos uma vogal..
certo? ... então ... quantas vogais eu tiver... será quantas sílabas eu terei ... então deve ter
numa sílaba pelo menos uma vogal... certo? .. bom ... as palavras também se classificam
quanto ao número de SÍLABAS ... uma hora elas podem ser MONOSSILABOS ... quando
tivermos uma única sílaba ... em .PÃO ... por exemplo ... em. .. PÁ certo? ... DISSÍLABOS ...
duas sílabas FADA. .. MATA .. TRIS sÍLAB OS ... três sílabas CADEIRA. .. CABEÇA ..
três sílabas POLI... várias sílabas ... POLISSÍLABOS ... CAR ... TO ... LI... NA .. em .
PON TU A .. LI.. DA .. DE. .. temos quantas sílabas aqui ... (refere-se à lousa) uma .
duas três quatro ... cinco ... seis ... então ... POLI... várias sílabas ... CERTO? .. então .
entenderam? .. alguma dúvida? .. bom ... quanto ao acento tônico ... é.... a intensidade da
sílaba .... pode ser tônica e átona .... ela vai se TÔNICA quando for pronunciada com maior
imensidade .... TÔNICA. .. se dissermos ... AMOR. .. onde está a sílaba tônica? .. MOR. ..
porque é a sílaba que pronunciamos com MAIOR intensidade ... A ..MOR. .. observe que
essa sílaba (refere-se à lousa) MOR. ..essa é de maior intensidade ... certo? .. BELO .
BELO ... BE. .. vai ser a TÔNICA. .. porque é a sílaba pronunciada com maior intensidade .
em ESTÚPIDO? .. TU ... é a sílaba pronunciada com maior intensidade ... quando você tiver
uma palavra acentuada ... ela vai ser sempre a TÔNICA .. certo? .. agora CUIDADO ...
porque nem sempre a palavra vem acentuada .... por exemplo ... em CADEIRA .. qual é a
sílaba tônica? .. DEI... ela não é acentuada e é uma tônica ... DEI? .. ÁTONA .. vai ser a
sílaba pronunciada com menor intensidade... ao contrário... então... se você tem uma
TÔNICA. .. as outras vão ser ÁTONAS ... então se temos aqui ( refere-se à lousa) em
ESTÚPIDO ...é... es ...TÚ. .. aqui ( refere-se à sílaba) vamos ter a sílaba TÔNICA .. a sílaba
forte ... a sílaba pronunciada com maior intensidade as outras vão ser o que? .. ÁTONAS ...
as sílabas pronunciadas com menor intensidade certo? .. temos então o que? .. uma
TÔNICA e TRÊS átonas ... em BELO? .. temos uma tônica e uma átona ... em AMOR? ..
temos uma tônica e uma átona ... a TÔNICA é MOR. .. nem sempre a sílaba tônica é
acentuada vocês já sabem disso muito BEM ... MAS todas as sílabas acentuadas são
TÔNICAS deu pra entender? .. bom ... quanto a posição da sílaba tônica ... elas podem ser
OXÍTONAS ... PAROXÍTONAS ... e PROPAROXÍTONAS ... OXÍTONAS ... é quando a
sílaba tônica é a ÚLTiMA .. então contamos assim ... de trás pra frente ... SEMPRE assim ...
em FUNTL. .. por exemplo .. Nll , vai ser a sílaba tônica não é? .. não é a última? .. NTL. ..
então vai ser o que') ... OXÍTONA. .. em ... CORAÇÃO? .. a sílaba tônica é a acentuada ...
aqui çÃO (refere-se à lousa) é a última? .. então vai ser OXÍTONA .. da mesma forma
em CAFÉ oh ... já é acentuada ... qual é a tônica? .. FÉ ... acentuada ... é a ÚLTIMA? ..
é... portanto vai ser'o que? .. OxTTONA. .. certo? .. observe aqui ... (refere-se à lousa) em
ESCOLA? Lé '1 b ~. ') CO ' '1' ') ~, r ltima? •.,.... qua e a SI a a t0111ca... , ... e a u nrna .... nao ... e a penu Ima .... enu'lO
contamos... última... penúltima e antepenúltima... certo?.. sempre assim ... a última ...
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penúltima ... a PENÚLTIMA é antes da última ... e antepeNÚLTlMA ... antes da última ...
então temos aqui em CO. (refere-se fi lousa) é a última? .. NÃO ... é a penúltima? ... então
vai ser o que?... PAROXÍTONA... a sílaba tônica é a última?... NÃO... é a
PENÚLTIMA? logo vai ser o que? ... PAROXÍTONA ... em...CADERNO? qual é a
sílaba tônica? DER é a última? ... não ... não é a última ... é a penúltima? logo é o
que? ... PAROXÍTONA .. certo'> .. bom em ÁRVORE? ... qual é a sílaba tônica? ... é a
última? ... não ... é a penúltima? ... não é a ANTIPENÚLTIMA. .. logo vai ser o que? ...
PROPAROXÍTONA ... TODA. .. a regra diz que ... TODA proparoxítona é acentuada ... toda
proparoxitona é acentuada... como por exemplo... REPÚB1LCA.. EXÉRCITO ...
MÉDICO ... CHÁCARA .. vejam ... em EXÉRCITO ... temos uma sílaba ... a última temos
ainda o que? .. a outra sílaba ... que é a PENÚLTIMA ... e temos a última sílaba XÉR. ..
que é a sílaba tônica ... então a que está acentuada não é a última ... não é a penúltima ... é a
anti ...PENÚLTlMA ..logo vai ser o que? ... se fosse aqui ... (refere-se à lousa) seria
PAROXÍTONA .. como é aqui ... (refere-se à lousa) vai ser o que? ... PROPAROXTTONA ..
entenderam?.. gente?... então... você conta de trás pra frente... última... penúltima e
antepenúltirna onde estiver a sílaba tônica ... aí vai estar a classificação quanto à posição
da sílaba tônica CERTO? ... por exemplo ... vamos ver aqui ... (refere-se à lousa) na palavra
CHÁCARA pra você saber ... você já sabe que a sílaba tônica está AQUI... (refere-se à
lousa) última penúltima e antePENÚLTlMA ... se é a ANTEPENÚLTlMA ... então vai ser
o que? ... PROPAROXÍTONA. .. CERTO? ... na palavra ... MENINO ... onde podemos
encontrar a sílaba tônica? ... a TÔNICA? .. «voz do ouvinte» muito bem ... em NI... é a
antepenúltima então vai ser o que? PAROXÍTONA. .. em BAÚ? ... onde é que está a
tônica? ... no U separe as sílabas dela BA ..Ú... onde que está a tônica? ... em... no U... é
a última? .. é... então vai ser o que? .. OXíTONA .. CERTO? ... agora ... CUIDADO ... vocês
já sabem disso ... NEM SEMPRE a sílaba tônica vem acentuada ... CERTO? ... em CAFÉ ...
'por exemplo ... CA ..FÉ ... a sílaba tônica é a última ... logo vai ser o que? ... OXÍTONA .. em
AMElXA? ... onde é que está a sílaba tônica? ... porque ela não está acentuada .... MEL
portanto é o que? muito bem ... PAROx.lTONA .. CERTO? ... em FELICIDADE? ... FE ...
LI... Cl.. DA ..DE onde está a sílaba tônica? ... em DA .. não é isso? ...então vamos
contar... última ... penúltima ... logo ... vai ser o que? ... PAROXÍTONA. .. entenderam? ... se
você tiver DÚVIDA onde está a sílaba tônica ... porque como vimos ... se ela tiver
acentuada ... muito bem ... você já sabe qual é a tônica ... qual a posição ... se é a ÚLTlMA. ..
PENUL TIMA ou ANTEPENUL TIMA .. mas nem sempre as palavras vêm acentuadas
né? ... então você chama a palavra por exemplo ... em ci...to ... 10... GI... a
onde está a tônica? em GI... logo ela vai ser o que? vai ser o que? ... PAROXÍTONA ..
se você tiver dúvida é só separar as sílabas aí fica muito fácil você encontrar a... saber a
posição da sílaba tônica ... entenderam gente? .

Au124
Tema: Substantivo
Data do registro: 08/05/03
Duração: 55 minutos

SUBSTANTIVO é a parte da gramática que estuda a palavra ... a PALAVRA. .. TODA e
qualquer palavra... CERTO? TODA e qualquer palavra que existe no universo ... é
classificada como substantivo CERTO? ... o SUBSTANTIVO tem uma classificação ...
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outra subdivisão .... o substantivo é classificado dessa forma... (refere-se à lousa) então a
primeira classificação do substantivo é SIMPLES... mas o que é um substantivo
SlMPLES? .. um substantivo SiMPLES é aquele formado por apenas um radical... UM
RADICAL ... ou seja ... UM ELEMENTO ... UM ELEMENTO ... então nós temos aqui .
COUVE ... esse é um elemento da mesma forma que temos GUARDA. .. um elemento .
certo? .. então aqui (refere-se à lousa) deverá ser o que? .. um substantivo SIMPLES .
temos também substantivo COMPOSTO ... O que é um substantivo COMPOSTO? .. é
aquele formado com mais de um radical... ou seja ... mais de um elemento ... não temos um
elemento ... temos DOIS ... dois elementos ... então temos COUVE mais FLOR. .. vai dar o
que? .. COUVE FLOR .. ambos são separados por hífen ... HÍFEN ... esse tracinho aqui ...
(refere-se à lousa) é chamado de HÍFEN ... CERTO? .. Pegamos GUARDA .. que é um
radical... um elemento ... e juntamos a outro radical. .. CHUV A... vamos ter o que? ..
GUARDA CHUVA .. então temos um substantivo comPOSTO ... CERTO? .. então ... um
substantivo ... ele pode ser SIMPLES OU COMPOSTO ... CERTO? .. ou poderá ser
SIMPLES ou vai ser COMPOSTO ... se você disser que o substantivo é SIMPLES ... você
não poderá dizer que ele é COMPOSTO ... ou poderá ser SIMPLES ou COMPOSTO ... por
exemplo ... em ÁGUA ARDENTE ... é formado de ÁGUA mais ARDENTE ... GIRA SOL. ..
é formado de GIRA ... um verbo mais SOL. .. substantivo ... temos dois elementos ... não é
isso?.. então isso é o substantivo SIMPLES ou COMPOSTO?.. muito bem ...
COMPOSTO ... então ... ou vai ser simples ... se você disser... é... SOL. .. é SIMPLES ou
COMPOSTO? .. SIMPLES ... entenderam? .. ou vai ser simples ou vai ser composto ...
CERTO? .. então ... SIMPLES é aquele formado por apenas um elemento ... COMPOSTO é
aquele formado por mais de um elemento ... nós temos também o substantivo PRÓPRIO ... o
que é o substantivo PRÓPRIO? .. é aquele que particulariza o ser da mesma espécie ... por
exemplo SANDRA.... é o que? .. um substantivo PRÓPRIO ... particulariza ... já quando
temos ... é GAROTA., , GAROTA é comum a qualquer menina ... já quando dissemos
SANDRA estamos particularizando ... estamos chamando só quem é SANDRA. .. então
isso é o que? ... PARTICULARIZAR ... o ser da mesma espécie então quando
particularizamos... vamos ter o que?... um substantivo PRÓPRIO quando eu não
particularizo ou seja ... quando é comum a todos os seres vamos ter o que? .. vocês já
sabem disso um substantivo comum a todos os seres .., COMUM ... comum a todos os
seres ... por exemplo ... FORTALEZA .. estamos nos referindo a cidade de Fortaleza ... mas
se dissermos simplesmente CIDADE ... pode ser qualquer cidade ... PENEDO ... SOBRAL ...
NATAL SÃO PAULO ... entenderam? ... é comum a todas as cidades ... então vai ser
COMUM já quando citamos o nome da cidade ... o nome do local... aí vai ser o que? .
PRÓPRIO da mesma forma ... quando dissemos por exemplo colégio FARlA.Ç;BRITO .
estamos PARTICULARIZANDO o nome do colégio ... então subtende-se que é o que? .
um substantivo PRÓPRIO ... mas quando se diz COLEGIO ... não PARTICill..ARIZA. .. está
se referindo a que? ... a um substantivo COMUM a todos os seres pode ser qualquer
COLEGIO CERTO? ... colégio FRANCISCO JOSE DE FRElTAS é um substantivo
PRÓPRIO estamos PARTICUL,ARIZANDO", se você disser simplesmente COLEGIO .
aí vai ser COMUM ... porque é comum a todos os outros colégios ... entenderam gente? .
agora se você disser que é PRÓPRIO ... você não pode dizer que é COMUM por
exemplo ... é:: ... vamos ver... SUEL Y... é PRÓPRIO ou COMUM? ... PRÓPRIO mas
quando dissemos MENlNA. é o que? .. COMUM .., entenderam a diferença?" ou é
PRÓPRIO ou COMUM" da mesma forma.. temos substantivo PRIMITIVO e
DERN ADO ... o que é urn substantivo PRIMlTIVO? .., segundo a gramática", um
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substantivo PRlMlTIVO é aquele que dá origem a outras palavras ... a outras palavras ... por
exemplo ... em PEDRA ... PEDRA é a origem ... através dela vamos sugeri outras palavras .
PEDRARlA .. PEDREGULHO ... não é isso? ... então PEDRA ... vai ser o que? .
PRIMITN A.. já PEDREGULHO... DERN ADO... FERRO? PRIMITNO .
FERRAGEM? ... DERlV ADO... CERTO?... PÃO?... PRlMlTIVO... PADEIRO? .
DERN ADO ... CERTO? ... bom É claro que se você disser que é PRIMITIVO ... você não
pode dizer que é DERlV ADO ou é DERlV ADO ou é PRlMlTlVO ... nunca os dois
juntos... perceberam?... nós temos também outra classificação.. que é o substantivo
CONCRETO ... CONCRETO e ABSTRATO ... o que vem a ser o CONCRETO? ... aqueles
que indicam seres reais ou imaginários ... ou seja ... reais ou imaginamos existir... REAIS ...
CASA... URUGUAI... SACI... é imaginário.. não é isso?... imaginamos existir... por
exemplo ... DEUS é o que? ... conCREto ... sabemos que ele existe ... não tocamos ... não
vimos ... mas sabemos que ele existe um ser conCREto ... já o substantivo ABSTRATO ...
são seres diferentes de outros seres por exemplo ... eh:: seres não palpáveis o ódio ... o
sentimento TERNURA ... AMOR SOLIDÃO ... FRAQUEZA .. ALEGRIA CERTO? ...
são o que? SubstanTIvos ABStratos ... se você disser que é abstrato ... você não pode dizer
que é CONCRETO então ... o conCREto é o REAL ... que existe ... Abstratos são aqueles
seres não TÃO reais são reais mas não são palPÁveis ... alcanÇÁveis ... CERTO? bom ...
COLETIVO ... coletivo indica uma multiplicidade de seres da MESMA espécie embora
no singular... mas indica uma multiplicidade ... por exemplo ... temos várias estrelas ... então
vamos ter o que? uma consteLAção ... e a constelação vai ser o coletivo ... temos uma
reuniào de peixes então dizemos que temos o que? ... CARdume ... embora no singular .
mas é reunião de peixes.. temos vários aviões.. ternos esquaDRilha... não é? .
esquadrilha ... da ITIt!SIlUl forma que vários cachorros .... logo ... lemos o que? .. alcaTÉIA .
vanos livros? .. Icmos o que". IJvraH1H muitos diSCOS? .. ternos o que? ... DIScoteca .
CERTO? ... então aí o substantivo se classifica ... ou é SIMples ou COMposto ... ou é
PRÓprio ou COmum ... ou é PRIMITIvo ou DERivado ... ou é CONCREto ou ABSTRAto .
ou é COLETIVO ... por exemplo ... em MENlNO ... menino é simples ou composto? .... oi? .
muito bem ... SIMples ... é comum a todos os meninos ... gente ... próprio ou comum? .
COMUM ... primitivo ou derivado? ... primi'Tlvo ... concreto ou abstrato? é coletivo? .
não ... eh:: PORTA? ... é simples ou composto? ... próprio ou comum? primitivo ou
derivado? ... muito bem ... primitivo ... concreto ou abstrato? ... é coletivo? muito bem .
ÁGUA ARDENTE? ... é simples ou composto? ... comPOSto ... próprio ou comum? .
COMUM ... primitivo ou derivado? ... primiTlvo ... concreto ou abstrato? ... conCREto ... é
coletivo?.. não... perceberam aí a classificação'i.. pegamos uma palavra e saímos
classificando ... ou é simples ou composto depois ou é próprio ou comum ... ou vai ser
primitivo ou vai ser derivado ... em seguida ou vai ser concreto ou abstrato ... ou coletivo ...
entenderam? ... alguma dúvida? ... bom ... acontece que o substantivo sofre flexão ... o que é
FLEXÃO? flexão é VARIAçÃO ... o substantivo sofre essa variação ...por exemplo .
MENlNO é substantivo? .. ((voz do ouvinte» então podemos colocar no feminino? .
posso? ... logo temos ... MENTNA. .. flexionou num flexionou? ... sofreu variação não foi? .
então temos MASCLINO e FEMININO ... não é? ... então tem flexão ... :ME... NI ... NO .
podemos colocar no plural? ... podemos ... MENINOS ... podemos colocar no grau
diminutivo? ... MENLNOZINHO? ... então sofre variação o substantivo ... ele sofre flexão
quanto ao gênero ... quanto ao número e quanto ao grau certo? .. O que é o substantivo
sofrer variação quanto ao gênero? ... o que é gênero? MASCULINO e FEMINlNO ... por
exemplo ... meniNO ... meniNA. .. eU ... eLA ... certo? quanto ao número ... o substantivo
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sofre flexão quanto ao NÚmero ... o que é o substantivo sofrer flexão quanto ao Número? ..
SlNGULAR ou PLURAL. .. por exemplo meniNO ... meniNOS ... e quanto ao grau? ..
AUMENTATIVO ... DIMINUTNO ... e NORMAL ... CASINHA? .. DIMINUTNO .
CASARÂO? .. AUMENTATTVO ... certo? .. isso é sofrer flexão quanto ao NÚMERO .
então ... quanto ao GÊNERO? .. masculino e feminino .... quanto ao NÚMERO? .. singular e
plural... quanto ao GRAU? .. aumentativo diminutivo e normal... perceberam pelos os
exemplos? .. substantivo quanto ao gênero gênero é o que? .. muito bem ... MASCULiNO
e... FEMlNINO ... então vamos estudar o substantivo quanto ao gênero ... já sabem o que é
o feminino e masculino.. quanto ao gênero o substantivo pode ser BIFORME e
lHnFORME .. BI rgrufica dois . subtcndc ·se 4UC são duas Iounus .. uma para o masculino
c outra para o feminino ... por exemplo ... substantivo BIFORME ... HOMEM ... MULHER ...
BARÃO ... BARONESA. .. CAVALHEIRO ... DAMA ... observou aí? ... uma forma para o
masculino e outra para o feminino... BIFORME ... já o UNIFORME ... tem uma outra
classificação ... ele pode ser EPTCEnos... SOBREcomuns e comuns de DOTS Gêneros ... o
que é um substantivo EPICEnos? .. são aqueles substantivos que indicam o nome de certos
animais ... pra você se referi a um substantivo EPICEnos tem que dizer a palavra MACHO e
FÊMEA antes ... por exemplo ... JACARÉ ... pra você saber o sexo ... se é macho ou fêmea .
você deverá colocar JACARÉ MACHO... JACARÉ FÊMEA. .. MOSCA. .. MACHO .
MOSCA FÊMEA... CROCODILO MACHO... CROCODILO FÊMEA... então isso é
substantivo EPICEnos ... todos os EPICEnos você atribui a palavra MACHO e FEMEA. ..
antes do animal... certo? .. temos o substantivos SOBREcomuns ... são substantivos que se
atribuem a um só gênero ... tanto para o sexo masculino quanto para o sexo feminino ... por
exemplo... A CRIANÇA... pode se referi tanto a CRIANÇA MENINO... quanto
MENl.J.~A... não é isso? .. então ... em INDIVÍDUO ... tanto pode ser o homem como a
mulher... CO J UGE... que é o esposo ou esposa ... pode se referi tanto ao homem quanto a
mulher... certo? .. então ... você só vai saber se é homem ou mulher ... no contexto ... no
contexto do texto é que você vai saber se está se referindo a homem ou mulher... por
exemplo ... vejamos ontem à noite ... em plena avenida treze de maio ... é:: foi atropelado
um individuo ... ele José da Silva Pereira ... como se chamava ... então já se sabe que o
indivíduo era do sexo masculino ... certo? .. veja ... ontem quando atravessava a avenida
Tristão Gonçalves ... deparei-me com uma criatura ... a criatura era excessivamente alta ...
pele morena e meia envelhecida ... aproximei-me e percebi que se tratava de um homem
sujo e faminto ... logo já sabemos que a criatura é do sexo masculino ... logo ... é no contexto
do texto que saberemos se é do sexo masculino ou feminino ... mas observe que é um único
gênero pode ser atribuído tanto para o sexo masculino quanto feminino ... nós temos
também o substantivo comum de DOIS GÊNEROS que é uma só forma para o masculino
e feminino ... O ESTUDANTE ... ESTUDANTE como é que você vais saber se é
masculino ou feminino? ... se você colocar o artigo antes do substantivo ... O estudante ... A
estudante CLIENTE? .. O cliente ... A cliente ... COLEGA? ... O colega ... A colega ... certo? ...
mas você observa aqui (refere-se à lousa) que é uma só forma ... tanto para o masculino
como feminino ... o que deverá designar se é do sexo masculino ou feminino é a presença do
artigo ou do pronome ... não é isso? ... oh!... ESSE estudante ... ou ESSA estudante .
entenderam? ... bom ... com isso a gente está vendo o gênero do substantivo ... ou seja .
masculino e feminino substantivo quanto ao gênero ... então ... quanto a flexão ... gêneros
U'Nlformes e Blformes oh!... ESSE estudante ... oU ESSA estudante ... entenderam? já os
UNlformes ... é que você deverá ter o cuidado ... pois segue uma classificação ... podendo ser
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EP1CENOS ... SOBRECOMUNS e COMUNS DE DOIS GÊNEROS ... certo? .. alguma
dúvida gente? .. entenderam? .. muito bem ...

Aula 5
Tema: Adjetivo
l)ú'~ do registro. 09/05/03
Duração: 50 minutos

Vocês já devem conhecer o adjetivo ... O adjetivo é a segunda classe gramatical... não é
isso? .. ele é estudado em qual parte da gramática? .. em qual parte da gramática o adjetivo
é visto? .. na MORFOLOGIA .. lembram? .. é a segunda classe gramatical... creio que
vocês já devem conhecer o adjetivo ... certo? .. é aquela palavra que caracteriza ... qualifica o
substantivo ... o adjetivo existe para caracterizar o substantivo ... ou seja ... qualificar o
substantivo... ele se refere obrigatoriamente ao substantivo... se é para caracterizar o
substantivo ... ele vai se referi sempre ao substantivo ... e pode indicar o que? .. qual.Idade ...
estado ... e lugar de origem ... por exemplo ... em O HOMEM DELICADO ... estamos
caracterizando o homem ... ou seja ... QUALIFICANDO ... qualificando O HOMEM ... em O
MENINO PARECE TRISTE... isso aqui (refere-se à lousa) é o que?. . ESTADO ...
ESTADO do menino ... ESTADO APARENTE ... um ESTADO ... uma passagem ... e
também lugar de origem. .. por exemplo ... em CIDADÃO BRASILEIRO ... a origem do
cidadão ... de onde o cidadão é? .. do Brasil ... isso aqui ... (refere-se à lousa) é o que? .. um
ADJETNO ... certo? .. da mesma forma o adjetivo ... da mesma forma que o substantivo ... o
adjetivo ... ele pode ser PRIMITNO ... primitivo é o que? .. é a palavra origem ... por
exemplo... em PEQUENO EMBRULHO... EMBRULHO é a palavra origem... em
MENINO PREGUlÇOSO... deriado... PREGUIÇOSO... derivado de que?.. do
substantivo ... PREGUIÇA .. por isso que é derivado ... em PROBLEMAS BRASILEIROS ...
adjetivo SIMPLES é aquele formado por um elemento ... lembram lembram quando nós
vimos substantivo? .. exemplo ... PROBLEMAS BRASLLElROS e também o adjetivo
pode ser COMPOSTO ... que você já sabe que é aquele formado por dois elementos ...
PROBLEMAS ... SUBST ANTlVO ... LUSO BRASILElRO ... adjetivo COMPOSTO ... está
aqui (refere-se à lousa) para caracterizar o substantivo ... temos então dois elementos ...
certo? .. bom ... o adjetivo assim como o substantivo ... ele pode se flexionar. .. se flexionar...
o que é isso? .. ele varia quanto ao grau ... ao gênero ... e ao número ... como no
substantivo ... certo? .. então o adjetivo quanto ao gênero ... se classifica em UNIformes e
Biformes ... assim como no substantivo ... UNiformes? .. formado de um elemento ... uma
única forma tanto para o masculino como para o feminino ... por exemplo um moço
FELIZ uma única forma ... tanto para o masculino como para o feminino UNI... uma
forma Biforme ... BI... duas ... duas formas ... uma forma para o masculino e outra para o
feminino por exemplo ... menino BRINCALHÃO menina BRINCALHONA. .. isso é
Biforme certo? .. quanto ao número ... o adjetivo a regra geral diz o que? .. que o
adjetivo varia em número para concordar com o substantivo a que se refere... você
aprendeu isso desde de pequenininho... quando você começou a estudar... em garota
BELA o substantivo feminino concordando com o adjetivo no feminino então ... garotas
BELAS substantivo no plural feminino ... adjetivo no plural feminino concordando ...
regra geral... certo? .. acontece que quando chega no plural dos adjetivos compostos ... dos
adjetivos compostos ... adjetivos formados de dois elementos ... como você viu nos
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substantivos ... aí deve ter cuidado ... CERTO? .. por exemplo ... apenas o ÚLTIMO elemento
do adjetivo composto é tlexionado ... a REGRA DTZ... por exemplo ... em olhos castanho
escuro... tá aqui (refere-se à lousa) o adjetivo composto... CASTANHO ESCURO ...
OLHOS ... substantivo ... aqui (refere-se à lousa) temos o adjetivo composto formado de
DOIS elementos ... o que a regra diz? que APENAS o segundo elemento vai para o plural...
então ... no singular.. olhos, castanho escuro ... no plural ... olhos C~T ANHO ESCUROS ...
em escola MEDICO ClRURGICA? .. ESCOLAS MEDICO ClRURGICAS ... o primeiro
elemento do adjetivo permanece intacto e o SEGUNDO elemento vai para o PLURAL ...
em POEMAS LÍRICO DRAMÁTICO? .. fica... POEMAS LÍRICO DRAMÁTICOS ... por
exemplo ... no singular ... POEMAS LÍRICO DRAMÁTICO ... no plural ... aí você coloca ...
POEMAS LÍRICO DRAMÁTICOS... apenas o segundo elemento vai para o plural...
certo?.. essa é a regra dos adjetivos compostos... ATENÇÃO ... EXCEÇÃO ....
EXCEÇÃO... AZUL MARiNHO e AZUL CELESTE... são lNV ARlÁ VEIS... por
exemplo ... eu digo ... o temo AZUL MARINHO ... se eu tenho dois ou mais temos ... então
digo ... temos AZUL MARINHO se eu tenho duas calças ... eu digo ... calças AZUL
CELESTE ... pode ter dez ... vinte vinte calças ... fica ... calças AZUL MARINHO ... então ...
AZUL MARINHO e AZUL CELESTE são lNV ARlÁ VEIS... não importa a quantidade de
coisas ... objetos ... você tem. .. vai ser sempre lNV ARlÁ VElS ... não vai para o plural
NUNCA. .. CERTO? .. em SURDO MUDO? .. flexiona os dois elementos ... por exemplo ...
menino SURDO MUDO ... como fica no PLURAL? ... meninos SURDOS MUDOS ... pode
ter dez ... vinte... vinte calças... fica... calças AZUL MARINHO... então ... AZUL
MARINHO e AZUL CELESTE são lNV ARlÁ VEIS em... menina SURDA MUDA? ...
plural? ... meninas SURDAS MUDAS ... por exemplo dizemos assim ... eu vi três meninas
SUDAS MUDAS ... não é o certo falarmos ... eu vi três meninas SURDA MUDA .. e sim ...
eu vi três meninas SURDAS MUDAS ... certo? ... os dois elementos vão para o plural... são
lNVARlÁ VEIS ... ou seja ... NÃO variam ... ficam sempre no SINGULAR ... os adjetivos
compostos também referentes à cores quando o segundo elemento da composição é um
substantivo ... fica no singular ... então temos BLUSAS AMARELO LIMÃO ... observe
que esse adjetivo AMARELO LIMÃO... se refere a cor num é?.. não é a cor? ...
AMARELO LIMÃO? ... então ... o segundo elemento da composição num é o substantivo
lIMÃO? ' . I ?? -J ••••• que por sua vez e slmp es concreto e comum num e então se
refere a cor? ... se refere ... blusas AMARELO LIMÃO ... temos também calças AMARELO
LIMÃO calças AZUL PAVÃO ... está no plural... AZUL num é cor? ... é cor ... e
PAVÃO num é substantivo simples? ... então é lNV ARlÁ VEL ... por exemplo ... se você
diz ... eu tenho uma bolsa BRANCO GELO ... no plural... eu tenho uma bolsa três bolsas
BRANCO GELO ... certo? ... eu tenho três bolsas BRANCO GELO ... BRANCO num é
cor? .. GELO ... num é substantivo? .. simples? .. então ... BRANCO GELO ... em eu tenho
duas calças VERDE OLlV A .. calças ... no PLURAL ... e VERDE? ... não é cor? ... continua
no singular... OLIVA .. num é substantivo simples? .. pronto ... o certo é eu tenho dois
tamancos BRANCO GELO ... eu tenho três calças AZUL ÁGUA .. certo? observe outros
exemplos ... em ... saias AZUL TURQUESA .. AZUL num é cor? TURQUESA ..
substantivo simples ... camisas VERDE MUSGO ... gravatas VERDE GARRAFA. .. tecidos
VERDE OLIVA .. estão entendendo? .. gente? .. então o que é que você tem que abstrair a
partir do que viram? .. quando se tratar de substantivo composto ... aliás ... de adjetivo
composto ... o que é que diz a regra? dos adjetivos compostos? .. que apenas o ultimo
elemento vai para o plural... pronto agora qual é a exceção? ... AZUL MARINHO e
AZUL CELESTE ...que são INV ARIÁVETS depois ... em SURDO MUDO? ... os dois
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elementos vão para o plural... e depois ... é.: adjetivos compostos referentes à cores ...
quando o segundo elemento da composição for um substantivo ... pronto ... você deve ter
cuidado é com essas exceções ... certo? ... que daí... dizer que os adjetivos compostos ...
apenas o segundo elemento vai para o plural... fica fácil.. abstraindo isso aqui ... (refere-se à
lousa) você não erra ... certo? ... então vocês devem ter cuidado porque é isso aí que se
pede em concurso ... são as exceções eles não perguntam o que vocês já sabem ... por
exemplo ... coloque no plural...MENINO FElO ... porque vocês já sabem disso ... eles não
vão perguntar o ÓBVIO ... ou seja ... o que você já sabe ... eles vão perguntar aquilo que
porventura não sabem ou porventura ...esqueceram ... ou porventura ... não dominam .
como as EXCEÇÕES você deve ter cuidado ... certo? ... deve dominar as exceções .
porque o óbvio ... o ÓBVIO ... você já sabe ... CERTO? ... com relação ao grau ... o adjetivo
varia quanto ao GRAU... em comparativo e superlativo.. o próprio nome ...
COMPARATIVO ... já diz ... COMPARATIVO ... compara ... compara um ser em relação
outro... por exemplo... em Sandra é esforçada.. estamos afirmando... mas quando
dizemos... Sandra é tão esforçada quanto sua irmã... estam os comparando Sandra em
relação a sua irmã... então ... pra comparar... deve que ter dois seres ... o grau comparativo ...
ele chama atenção pra dois seres ... tem que ter dois seres pra comparar ... que pode ser de
igualdade... superioridade.. e inferioridade.. então... por exemplo... em Sandra é tão
inteligente quanto sua irmã ... observem aqui ... (refere-se à lousa) que ... tão quanto toma a
oração comparativa... então... Sandra em relação a sua irmã... grau comparativo de
lGULDADE ... em Sandra é MAiS inteligente do que sua irmã ... então ... estam os
superiorizando Sandra em relação a sua irmã ... quando dizemos ... Sandra é MENOS
inteligente do que sua irmã.. estamos inferiorizando Sandra em relação a sua irmã ...
então ... pra ser comparativo ... tem que ter dois seres pra comparar ... que pode ser... ora
superioridade ... ora ... inferioridade ... ou igualdade ... não é isso? ... até aí tudo bem não é
isso? ... acontece que nós temos também o grau superlativo ... o grau superlativo ... eh:: não
é um grau que vai mais comparar... ele não compara ... certo? ... ele relaciona o ser... ou
seja ... qualifica o ser em relação ao todo ... ao todo ... CERTO? ... que pode ser comparativo ...
grau superlativo relativo e absoluto.. o grau superlativo pode ser RELA TlVO e
ABSOLUTO ... o que é um grau relativo? ... é um grau que qualifica o ser em relação ao
todo... em relação ao todo ... então ... por exemplo ... o garoto é o MAiS inteligente da
classe ... eu estou o que? ... QUALlFICANDO o garoto em relação a classe ... a turma toda ...
CERTO? da mesma forma que podemos INFERIORIZAR .. em o garoto é o MENOS
inteligente estamos qualificando o garoto em relação a classe certo? ... já o grau
ABSOLUTO ... ele qualifica o ser sem relacionar a nada ... a ninguém CERTO? ... então ...
em o secretário é MUlTO inteligente ... eu não estou qualificando aí em relação a ser
nenhum .... estamos simplesmente a firmando até aí tudo bem ... não é isso? ... a diferença
entre grau relativo e absoluto ... o relativo qualifica o ser em relação ao todo ... por
exemplo ... ela é a MAIS caprichosa em relação as irmãs ... ELA.. em relação as irmãs ... a
todas as irmãs dela ... ela em relação ao TODO ele é o MAlS esforçado da sala de
aula ELE ... em relação a turma ... ela é a MAIS atenciosa das funcionárias ... então .
ela em relação a TODAS as funcionárias ... a TODAS isso aí é o que? ...o grau relativo .
já o superlativo ... o superlativo ABSOLUTO não ele qualifica ... ((barulho)) sem
relacionar a ser nenhum ... CERTO? ... então ... o grau relauvo ... «chama atenção do barulho)
o grau relativo ... ele pode ser de superioridade e inferioridade SUPERIORIDADE ... o
garoto é o MAiS inteligente da classe ... lNFERlOR.!OADE o garoto é o MENOS
inteligente da classe ... já o absoluto... pode ser ANALÍTICO e SINTÉTICO ...
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.ANALÍTlCO ... o secretário é MUITO inteligente ... já o SINTÉTiCO? .. o secretário é
inteligenTÍSSTMO... analítico?.. ele é MUlTO esforçado.. sintético... ele é
esforçaDÍSSIMO ... ele é MUITO bom. .. sintético? .. ele é boNÍSSIMO ... ele é MUITO
cruel ... sintético? .. ele é crudeLTSSTMO... ele é MUlTO notável. .. ele é notabiLTSSTMO...
ele é l\1UITO magro ele é maGÉRRIMO ... ou maCÉRRIMO ele é MUITO livre ... ele é
liBÉRRIMO ... então estamos vendo o analítico e o sintético ele é MUlTO ágil... ele é
aGÍLlMO ... ele é MUlTO agradável.. ele é agradaBlLjSSlMO .. ele é MUITO amigo ...
ele é amiCÍSSTh10... CERTO?.. o analítico e o sintético... bom ... nós temos ainda a
locução adjetiva ... o que é a LOCUÇÃO ADJETIV A? .. duas palavras com valor de
adjetivo ... então temos aqui ... (refere-se à lousa) amor... MATERNO ... substantivo? .
amor... MATERNO? .. adjetivo ... eu vou pegar o adjetivo e vou transformar em locução .
DE MÃE ... amor DE MÃE ... o que é LOCUÇÂO? ... duas palavras uma e duas (refere-se
à lousa) com o valor de ADJETIVO ...então amor... DE MÃE DE MÃE ... vai ser a
locução adjetiva eh:: período da manhã? período vesPERTINO DA MANHÃ .
locução adjetiva eh:: amor de pai? ... DE PAI? locução adjetiva amor PAterno .
amor de mãe? ... amor Materno ... amor de irmão? amor FRAterno ... amor. .. de anjo? .
amor ANGELlCAL... então... as duas palavras... a locução adjetiva... ela vem
obrigatoriamente com a preposição ... DE MÃE ... DE ANJO ... DE AMIGO ... DE
IRMÃO ... DE NOITE ... DE TARDE ... CERTO? ... temos ainda os adjetivos PÁTRlOS ...
que indicam lugar de origem ... por exemplo ... quem é do Acre ... é acreano ... acreano é
adjetivo PÁTRIO... Natal?... NATALENSE... Piauí?... PIAUIENSE... Ceará? ...
CEARENSE ... então cearense ... natalense ... piauiense ...eh:: pernambucano ... quem nasce
em São Paulo é o que? ... (voz do ouvinte)) PAULlSTANO então ... podemos dizer que
PAULlSTANO é o que? ... um adjetivo PÁTRlO ... CERTO GENTE? ... entenderam? ..
alguma pergunta? ...

Aula 6
Tema: Encontro Vocálico
Data do registro: 12/05/03
Duração: 50 minutos

o que é o encontro vocálico? ... o próprio nome já diz ... é o encontro de duas vogais ... ou
seja ... a seqüência de sons vocálicos ... vogais e ou semivogais que ocorrem em muitas
palavras ... na língua portuguesa ... CERTO? ... bom ... os encontros vocálicos ... encontro de
vogais na mesma sílaba vogais e ou semivogais numa única seqüência ... isso quer dizer
o que? na mesma sílaba quando se diz ... numa única seqüência ... subtende-se que é na
mesma sílaba ... CERTO? bom ... os encontros vocálicos se classificam em ditongos ...
tritongos e hiatos bom ... essa é a classificação dos encontros vocálicos ... CERTO? ... mas
o que é o ditongo? é o encontro de uma vogal com uma semivogal na mesma sílaba ... na
mesma sílaba ... você já deve saber o que é vogal.. você aprendeu desde pequeno quais são
as vogais ... não é isso? ... mas na realidade nào sabem exatamente porque são chamadas de
vogais ... em outras aulas ... vimos que as vogais são assim chamadas porque o ar ao sair pela
boca nao ellCOIILUtobstaculo.. não c IS!>U? ... o ar sal livremente sem encontrar
dificuldades já as semivogais ... são vogais fraquinhas ... que quase não são pronunciadas ...
por exemplo na palavra QUASE... QUA. .. SE... observem que na sílaba QUA. .. onde tem
o encontro das vogais UA. .. o U quase não é pronunciado ... QUA. .. QUA. .. se pronuncia de
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forma muito fraca ... pergunta ... quem podem ser semivogais? .. quem lembra? .. muito
bem o I e o U quando vierem ao lado de uma vogal... CERTO? ... a vogal é letra mais
forte já a semivogal., vai ser a letra mais fraca ... CERTO? .. então ... por exemplo ... na
palavra ... PAI ... se você já sabe ... que ... só podem ser semivogais o I e o U..então .. de
imediato você diz que o A vai ser o que? .. VOGAL ... só pode ser VOGAL ... não é isso? ..
não há dúvida quanto a isso ... então ... o A vai ser VOGAL ... e o 1... no caso ... que está ao
lado da vogal... SEMlvogal... observem ... em PAl... PAl veja que o A é mais forte do que
o L e logo ... o A nunca pode ser SEMlvogal... então ele vai ser vogal e o I vais ser o
que? .. SEMlvogal... CERTO? .. então ... ternos o encontro de uma VOGAL e uma
SEMIvogal... na mesma sílaba logo ... dizemos que isso é um ... DI...TONGO ... DI... vem
de dois ... DOIS ... Di.. DOIS DUAS vogais na MESMA sílaba ... ok? ..vamos ver aqui .
(refere-se à lousa) em ... SÉRIE ... onde é que está o encontro vocálico? .. onde é que está .
em RlE ... né? .. está aqui ... (refere-se à lousa) não é isso? .. então isso aqui (refere-se ao A
na lousa) é uma vogal... a vogal forte ... pronunciada com maior intensidade ... CERTO? .. e
o I?... vai ser o que? .. muito bem ... SEMlvogal... porque se trata de uma vogal fraca... que
quase não é pronunciada ... então podemos dizer que ternos um encontro vocálico chamado
de Ditongo ... não é isso? .. temos também o encontro de três vogais na mesma sílaba ... três
vogais na MESMA sílaba ... por exemplo ... ern... Paraguai ... Para ...GUAl ... onde está o
encontro vocálico? .. em GUAl... muito bem ... ternos urna SEMlvogal... U... uma
VOGAL... A e urna SEMlvogal I... trêsvogais na mesma sílaba ... TRÊS ... temos portanto
um TRltongo ... TRI .. três vogais .. três vogaIs na mesma sílaba ... CERTO? .. por exemplo ...
temos TRItongo em URUGUAl GUAJ. em SAGUÃO ... GUÃO ... esse O (refere-se à
lousa) funciona como SEMIvogal tem som de U .. sagUÃU .. ATENÇÃO ... o O e o E
também podem funcionar como SEMIvogais ... sabem porque? .. gente ... na FONÉTICA ..
o que interessa é o som pronunciado... então.. em MÃE e PAo.. os sons que
pronunciamos são MÃl e PÂu. .. o sons de I no lugar de E e o som de U no lugar de O...
CERTO? .. então quem podem ser SEMIvogais? .. o I e o U .. quando vierem ao lado de
uma vogal... mas ATENÇÃO ... o O e o E também podem funcionar como SEMIvogais
em alguns caso CERTO? .. é provável isso acontecer em alguns casos ... ok? .. alguma
dúvida? .. vamos lá acontece que os Ditongos podem ser DEcrescentes e CREScentes ...
ORAiS e NASAlS bom ...um Ditongo Decrescente é aquele formado de uma vogal e
semivogal.. em PAi... temos uma vogal A e uma semivogal l... logo ... temos um Ditongo
Decrescente ... da mesma forma que em ... séRIO ... coraçÃO... ok? .. e um Ditongo
CKEscente? .. um Ditongo CREScente é Aquele formado de SEmlvogal e ... vogal.. por
e«mplo em cru Iro QI. IA ternos o lI func ronando corno SPMlvoeal e em seguida o A
funcionando como vogal... CERTO? .. por exemplo ... em GÊNIO ... ESPÉCIE ... ÁGUA ..
primeiro vem a SEMlvogal e depois a vogal... entenderam? .. você só precisa observar
quem vem primeiro ... se a VOGAL ou a SEMlvogal ok? .. muito bem ... e o que é um
Ditongo oral? .. um Ditongo pra ser oral... o ar deverá sair livremente pela boca ... sem
passar pelas fossas nasais ... CERTO? .. então ... por exemplo ... na palavra ... TAIPA. ..
observem que quando pronunciamos a seqüência TAI ... o ar sai livremente sem passar
pelas fossas nasais ... já em palavras como ... PAo...MUITO ... QUANTO o ar ao sair
pela boca passa pelas fossas nasais sendo portanto uma seqüência nasalizada ... não é
isso?.. os TRItongos também podem se ORAIS E NASAIS... ORAL... se o ar sair
totalmente pela boca ... como em QUAIS ... IGUAIS ... e NASAIS ... se parte do ar sai pelas
fossas nasais ... como em SAGUÃo ... QUÃO CERTO? .. finalmente temos os HIATOS ...
o que vem a ser o HIATO? .. CERTO muito bem ... seqüência de duas vogais
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pronunciadas em sílabas diferentes .... em sílabas DIFERENTES .... exemplo SAÚDE ...
RUIM ... COOPERAR .. veja que se separarmos as sílaba de SAÚDE ... teremos SA... ú...
DE. .. ficando portanto duas vogais em sílabas diferentes ... em ... COOPERAR temos ...
(,O ... O PE... RAR .. uma vogal em cada sílaba viram? ... olhe ... se você separar as
sílabas você poderá perceber direitinho onde está o encontro vocálico ... e fica mais fácil
identificar o tipo de encontro vocálico se é Ditongo ... TRItongo ou mATO .... CERTO? ..
há ainda o encontro CONSONANT AL que é a seq Üência de duas consoantes na palavra
sem vogal intermediária ... veja ... (refere-se à lousa) por exemplo em ... PLANTAR .. na
seqüência PLAN'" P e L é o encontro consonantal... bom ... eh:: ... o encontro consonantal
pode ocorrer na mesma sílaba e... em sílabas diferentes... por exemplo ... em PEDRA ..
DRA ... D...R é o encontro consonantal... em PLANO ... PLA. .. P...L ... está o encontro de
consoantes ... na MESMA sílaba ... CERTO? ... já em PORTA. .. RITMO ... LISTA .. temos
encontro consonantal... só que em sílabas diferentes ... veja POR ..TA... o R e T estão em
sílabas diferentes ... viram? ... da mesma forma em RITMO RII. .. MO o T e o M estão
em sílabas diferentes ... e assim por diante entenderam? ... então vimos todas as
possibilidade de encontro vocálico ... o que vocês devem fazer agora é exercitar... ver a
ocorrência dessas possibilidades ocorreram ... classificando uma a uma ... CERTO?


