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0 – Objectivos 

O presente texto pretende tornar explícita a prática de formação adoptada em disciplinas do 

âmbito da Linguística no Instituto de Estudos da Criança (IEC), seja na formação inicial de 

Educadores de Infância e Professores do 1º Ciclo do Ensino Básico, seja na Formação 

Complementar destes profissionais. Decorrente desta explicitação, surge, naturalmente, o objectivo 

de promover a reflexão sobre os fundamentos teóricos e metodológicos dessa prática – e a 

pertinência de evocar esses fundamentos para esta prática específica – e o de incentivar à crítica, no 

sentido de a tornar cada vez mais adequada às exigências de formação dos Educadores e 

Professores que contactam com as crianças na sua fase de entrada no sistema de ensino, período de 

reconhecida importância em todo o percurso escolar dos indivíduos. Traça-se, desta forma, o 

desenho da actual realidade de ensino e esboçam-se projectos de futuro. 

Assim, divide-se esta reflexão em três segmentos: o primeiro apresenta esquematicamente a 

presença da formação na área da Linguística nos curricula dos cursos ministrados no IEC; o 

segundo aborda o papel do texto e da sua análise no ensino da Língua Materna, apontando 

essencialmente uma atitude pedagógica fundamental (mas não um método, no sentido técnico-

didáctico do termo); o terceiro elenca alguns princípios da esfera dos estudos linguísticos dos quais 

decorrem as considerações de carácter pedagógico apontadas. 

 

1 – A presença da formação em Linguística nos curricula 

1.1 – Nos cursos de Licenciatura em Educação de Infância e Licenciatura em Ensino Básico 

(1º Ciclo) actualmente ministrados no IEC, com uma duração de 4 anos lectivos, a presença das 

disciplinas do âmbito da Linguística é a seguinte: 

 

Licenciatura em Educação de Infância 

 

1º ano, 1º sem.: Linguagem e Sistemas Linguísticos (3 horas) 

3º ano, 2º sem.: Aquisição, Desenvolvimento e Ensino Precoce da Língua Materna (4 horas) 

4º ano, 1º sem.: Seminário de Língua Materna (2 horas) 
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Licenciatura em Ensino Básico (1º Ciclo) 

 

1º ano, 1º sem.: Linguagem e Sistemas Linguísticos (3 horas) 

2º ano, 2º sem.: Análise Gramatical e Pragmática do Discurso (3 horas) 

3º ano, 1º sem.: Didáctica do Texto (4 horas) 

4º ano, anual: Oficina de Ensino de Língua Materna (1 hora) 

 

1.1.1 – Objectivos da disciplina "Linguagem e Sistemas Linguísticos" 

Esta disciplina é comum às duas licenciaturas. Assume objectivos gerais de introdução aos 

estudos linguísticos, como desenvolver a capacidade de observação do fenómeno linguístico e 

aprofundar a capacidade de explicitação e controlo das observações efectuadas, dominar a 

metalinguagem específica da área disciplinar, etc. O facto de se desenvolver em um só semestre 

lectivo com uma carga horária de três horas semanais é limitador das ambições da disciplina, 

sobretudo se se atentar que nem todos os alunos que ingressam nestes cursos têm uma formação 

anterior sólida em termos de conhecimento do funcionamento da língua (podem ser oriundos de 

várias áreas diferenciadas no Ensino Secundário, nomeadamente daquelas que comummente se 

designam como científico-tecnológicas, tendo dedicado ao assunto uma menor atenção) e, por isso, 

a primeira abordagem deve ser consideravelmente abrangente. 

 

1.1.2 – Objectivos da disciplina "Aquisição, Desenvolvimento e Ensino Precoce da 

Língua Materna" 

Abordam-se nesta disciplina tópicos relacionados com o processo de aquisição da língua 

materna, reconhecendo as várias dimensões do saber linguístico envolvidas e analisando 

criticamente as várias teorias explicativas do processo. Além disso, são estudadas as investigações 

recentes sobre a aprendizagem da leitura e da escrita em idade pré-escolar e treinada a capacidade 

reflexiva e crítica sobre os materiais didácticos para o desenvolvimento das competências 

linguísticas de crianças no grupo etário referido. 

 

1.1.3 – Objectivos da disciplina "Seminário de Língua Materna" 

Esta disciplina só parcialmente aborda aspectos enquadráveis no âmbito dos estudos 

linguísticos, nomeadamente a atenção dada, numa perspectiva aplicada ao ensino, de 

particularidades da vertente escrita da linguagem verbal, ou da emergência de competência leitora 
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em crianças do ensino pré-escolar, reservando uma maior atenção a dimensões tipicamente 

enquadráveis no âmbito dos estudos literários e suas implicações pedagógico-didácticas. 

 

1.1.4 – Objectivos da disciplina "Análise Gramatical e Pragmática do Discurso" 

Pretendendo estabelecer uma ligação evidente com a disciplina Linguagem e Sistemas 

Linguísticos, leccionada no 1º ano lectivo do curso, dos objectivos desta destacam-se a 

consolidação do conhecimento metalinguístico das dimensões formais do sistema linguístico e a 

reflexão sobre dimensões do uso do sistema (pragmáticas). São ainda analisadas as orientações 

curriculares oficiais para o ensino do funcionamento da língua / conhecimento explícito no 1º Ciclo 

do Ensino Básico. 

 

1.1.5 – Objectivos da disciplina "Didáctica do Texto" 

Esta disciplina visa congregar os saberes de várias áreas associadas ao ensino da língua para 

os articular num conjunto de práticas que permitam ao futuro docente ser eficaz na actividade 

lectiva que levará à aquisição, pelos seus alunos, de uma adequada competência discursiva e 

textual. Assim, é abordado o texto nas suas dimensões organizacionais e comunicativas, na sua 

edificação de instâncias e locução e de alocução, no seu recurso às potencialidades da língua, que 

actualiza e recria. 

Esta disciplina apresenta alguma oscilação entre um pendor mais tipicamente dos estudos 

literários e um pendor mas tipicamente dos estudos linguísticos, oscilação que se manifesta em 

particular pela primazia de adopção de textos literários ou não literários como material de 

exemplificação e aplicação nas aulas. 

 

1.1.6 – Objectivos da disciplina "Oficina de Ensino de Língua Materna" 

Entre os seus objectivos, esta disciplina privilegia a reflexão sobre o Programa do 1º Ciclo, o 

desenvolvimento de aplicações dos resultados de investigações recentes acerca da aprendizagem 

inicial da leitura e da escrita e o de exercícios que promovam a explicitação do conhecimento 

linguístico. 

Decorre em forte interacção com as necessidades concretas sentidas pelos formandos, que são 

convidados a trazer para as aulas as dúvidas, as dificuldades e as propostas de soluções encontradas 

na sua actividade de estágio. 

A limitada disponibilidade de tempo destinada a esta disciplina (1 hora anual) condiciona 

visivelmente o trabalho a desenvolver. 
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1.2 – A Formação Complementar concretizou-se, entre 19941 e 1999, em cursos de Estudos 

Superiores Especializados (CESE), destinados indistintamente a Educadores e a Professores do 1º 

Ciclo; no passado recente, a formação foi alterada e surgiram, em sua substituição, cursos de 

Complemento de Formação Científica e Pedagógica (CCF), diferenciados para Educadores e 

Professores. No IEC, funciona, entre outros, o CCF em Ensino Básico (1º Ciclo) - Domínio de 

Língua Portuguesa. Ambos os modelos foram definidos para ter uma duração de dois anos lectivos, 

incorporando o último período lectivo (semestre) tempo e orientação para o desenvolvimento de um 

Projecto, que, no caso dos cursos referidos, se desenvolve em torno de temáticas ligadas à Língua 

Materna ou à Literatura Infantil. Estes cursos integravam/integram no seu plano de estudos as 

seguintes disciplinas do âmbito da Linguística: 

 

CESE em Língua Portuguesa e Literatura Infantil (1994-1999) 

 

1º ano, anual: Língua Portuguesa: Sistema e Uso (3 horas) 

 

CCF em Ensino Básico (1º Ciclo) - Domínio de Língua Portuguesa (1999-2002) 

 

2º ano, 1º sem.: Língua Portuguesa: Sistema e Uso I (3 horas) 

2º ano, 2º sem.: Língua Portuguesa: Sistema e Uso II (3 horas)  

 

1.2.1 – Objectivos das disciplinas 

Apesar das alterações entre um curso e o outro, os objectivos gerais mantiveram-se, no 

essencial, inalterados: num primeiro momento, a disciplina visa a abordagem de questões de 

Linguística Geral e do sistema linguístico português, numa perspectiva descritiva e aplicada; num 

segundo momento, visa o estudo da língua materna no prisma do discurso, procurando promover o 

acesso dos formandos a modelos teóricos e explicativos do efectivo funcionamento da língua nas 

interacções que a concretizam, por forma a potenciar práticas lectivas (destes) mais fundamentadas 

e produtivas. 

 

1.2.2 – Os Projectos 

Os Projectos finais de curso, por serem individuais e de definição específica de cada 

formando, podem dar conta das tendências que têm sido seguidas nos últimos anos. Por isso, com 

um intuito meramente exemplificativo, apresentam-se em seguida alguns títulos: 

                                                 
1 Estes cursos ganharam existência antes de 1994 mas, na área de Língua Portuguesa e Literatura Infantil, só a partir 
desta data foi foram oferecidos pelo IEC. 
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"A competência ortográfica ao nível da pontuação no final do 1º Ciclo do Ensino Básico" 

"A Língua Materna: da consciência silábica ao metaconhecimento silábico" 

"O papel das histórias no desenvolvimento do vocabulário das crianças" 

"O acto ilocutório de convite no discurso oral infantil" 

"A alternância de vez no discurso oral infantil" 

"Dimensões da interacção verbal entre crianças" 

"As partículas discursivas em discursos orais de crianças" 

"As partículas modais em textos para a infância" 

"A ilusão do ponto de interrogação. Análise e classificação de enunciados interrogativos em 

manuais do 1º Ciclo do Ensino Básico" 

"Estratégias argumentativas no discurso infantil" 

 

2 – O texto no ensino da Língua Materna  

2.1 – Na aula de Língua Materna, todas as actividades giram em volta do texto: é 

frequentemente dele que partem e é frequentemente a ele que chegam. 

A tradição escolar apresenta o texto literário como objecto de estudo fundamental, como 

concretização e cristalização da norma, como exemplo de boa e elevada prática de uso da língua. 

Contudo, o texto literário constitui somente uma das possibilidades de concretização da língua em 

discurso, com um estatuto reconhecidamente elevado, é certo, mas com representatividade reduzida 

no seio da constelação de tipos de discurso que produzimos e interpretamos diariamente.  

Provavelmente, desta constatação resultou que o texto literário tenha vindo a ver reduzido o 

seu estatuto de privilégio (poderemos mesmo dizer de exclusividade) enquanto objecto de análise 

nas aulas de Língua Materna – processo iniciado nos níveis mais avançados de escolaridade, para 

posterior e progressivamente ser adoptado pelos anos iniciais da formação escolar. Contudo, esta 

visibilidade que a escola vem dando à pluralidade de discursos e, consequentemente, a atenção ao 

estudo e descrição das situações reais de comunicação e de interacção verbal, à dinâmica 

interpessoal, não se traduzem necessariamente em práticas linguísticas de abordagem textual 

adequadas e produtivas, capazes de dar conta da estrutura interna e do funcionamento na interacção 

discursiva daqueles textos que não se inscrevem no paradigma literário. Com alguma facilidade 

podem ser encontrados planos de actividades que prevêem, por exemplo, os debates em sala de aula 

em torno de temáticas que envolvem os alunos e os levam a querer apresentar os seus pontos de 

vista, e a querer sobrepor esses pontos de vista aos dos seus interlocutores, mas o tratamento que é 

feito dessas actividades nem sempre se apresenta adequado, no sentido de explicitar os mecanismos 
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e recursos linguísticos envolvidos, os papéis dos intervenientes, a adequação dos argumentos a cada 

público, o modo de intervenção, etc.  

 

2.2 – Num artigo datado de 1984, Joaquim Fonseca afirma que «a frase é ainda hoje o objecto 

se não exclusivo pelo menos largamente privilegiado na reflexão linguística praticada na aula» 

(Fonseca, J., 1992: 228). Apesar de esta ser uma descrição de um estado de coisas de há quase duas 

décadas, e de não se referir em particular à reflexão linguística realizada no 1º Ciclo do Ensino 

Básico, aquilo que ela significa em termos de adopção de pontos de vista teóricos e metodológicos é 

ainda, provavelmente, verdadeiro nos dias de hoje nos primeiros anos de escolarização: uma 

abordagem exclusiva das componentes (de algumas componentes) morfossintácticas da língua e um 

tratamento da realidade "texto" mais ou menos intuitiva, como intuitiva é a análise das componentes 

ideológicas e da identificação das categorias da narrativa (porque se trata em particular de texto 

narrativo) que passa ao lado de uma abordagem fundamentada da materialidade linguística que 

constrói o edifício textual. 

Uma abordagem do texto como unidade semântico-pragmática global, que não ignore os 

mecanismos de coesão/coerência macroestrutural (global) e de coesão/coerência microestrutural 

(local) iria, naturalmente, também ela, assumir a frase como objecto de reflexão. Já não a frase 

descontextualizada, mas como «segmento particular de um todo em cuja configuração participa e do 

qual resultam incidências específicas no seu próprio desenho» (idem, ibidem: 229). Esta postura 

permite o estudo adequado dos instrumentos de combinação entre frases, de elementos de co-

referência, das opções entre passiva e activa, dos índices de coesão e da manifestação dos princípios 

de coerência, por exemplo. 

 

2.3 – Por outro lado, a actualização da língua em discurso dá a ver os jogos de linguagem que 

os falantes realizam, pelos quais assumem um papel e estatuto na praxis social, no relacionamento 

de cada indivíduo com outros indivíduos. Este é um relacionamento entre discursos, que se evocam, 

expandem ou contestam, aproximam ou afastam, neles se concretizando as experiências de vida e as 

interpretações do real de cada indivíduo, neles se criando e recriando relações intersubjectivas. 

Considerando esta dimensão social e esta dinâmica interactiva que domina os discursos, e que 

está já configurada na estrutura profunda da língua, compreende-se que a pedagogia da língua não é 

outra coisa que uma «pedagogia dos discursos, visando a que cada indivíduo tenha, tanto como 

produtor quanto como receptor-intérprete, acesso efectivo à palavra como raiz/instrumento da 

descoberta e fruição de si mesmo, dos outros e do mundo, e como condição para uma intervenção 

na realidade social» (Fonseca, J., 1992a: 236).  
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A frequente excessiva preocupação com o domínio informativo dos discursos é fruto de uma 

visão que ignora a sua natureza interactiva, que os trata como objectos neutros. Ora, os discursos 

são marcados por uma orientação factitiva, assumindo o locutor um papel influenciador, quase 

sempre estrategicamente ocultado. Do uso da língua decorre sempre uma função de 

persuasão/manipulação, mesmo naqueles textos/discursos que não apresentam uma estruturação 

argumentativa explícita. Por isso, é na descoberta e desconstrução dos mecanismos de manipulação 

que um dos vectores do ensino da língua materna pode (deve?) incidir, assim como no 

correspondente domínio das estruturas e processos linguísticos para interagir e se inserir consciente 

e proficuamente na praxis social. 

E se a língua constitui um sistema modelizante do mundo, i. e., se cada falante dá sentido às 

suas percepções dentro dos limites e potencialidades da sua língua, dentro da memória cultural que 

ela constitui e continuamente, no discurso, se re-constitui, a aquisição de uma língua materna 

representa «uma "forma de vida", ou seja, realizar o conhecimento de si mesmo, dos outros e das 

"coisas", dominar o sistema de normas, de valores e de crenças vivos na comunidade, integrar-se e 

intervir activamente na dinâmica das relações interindividuais» (Fonseca, J., 1992a: 235). Assim, 

ensinar uma língua, sem deixar de ser uma actividade técnica específica, é igualmente educar (no 

seu sentido mais pleno) o indivíduo/cidadão. 

O alargamento da gramática da palavra à gramática do texto e da comunicação levar-nos-á a 

assumir como unidade fundamental do ensino da língua o discurso, onde vozes plurais se 

entrecruzam, onde se criam relações interpessoais entre sujeitos social/culturalmente 

contextualizados, onde a interacção surge como elemento edificador da prática discursiva.  

Por outro lado, nos seus objectivos mais latos de promoção do conhecimento de si próprio e 

do mundo, de fruição estética e intelectual e de integração realizadora na práxis social, o ensino 

globalmente considerado - e em particular o ensino da língua materna - deve abranger, em devida 

proporção da capacidade de reflexão e experiência vital dos alunos, os modos de comunicação 

intersubjectiva, de representação e de acção do/sobre os estados de coisas e o Outro, realizados da 

única forma possível ao ser humano: discursivamente. 

 

3 – A fundamentação linguística da abordagem 

3.1 – São hoje reconhecidos dois paradigmas dominantes nos estudos linguísticos. J. Fonseca 

(1994) define-os como Linguística do Sistema e Linguística do Uso / Funcionamento do Sistema.  

 

3.1.1 – Para este autor, a Linguística do Sistema descreve-se essencialmente pelos seguintes 

traços: 
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a) assume como referência central a noção de langue (de Saussure) ou de competência 

linguística (de Chomski); 

b) toma os signos como tipos, num processo de idealização ou modelização dos dados 

linguísticos concretos, caracterizando-os nas suas relações paradigmáticas e nas possibilidades 

sintagmáticas que encerram; 

c) as unidades são consideradas na sua boa formação até ao limite da frase; 

d) verifica-se o domínio do princípio da imanência e o correspondente abandono dos 

contextos e da enunciação, com o privilégio do estudo das regularidades internas do sistema 

linguístico; 

e) estuda o significado como configuração estável de índole informativa-representativa-

descritiva; 

f) secundariza / abandona a realização discursiva efectiva, onde intervêm factores de extrema 

heterogeneidade – o que permite às abordagens inscritas neste paradigma apresentarem uma 

apreciável unidade, pela definição de um campo científico autónomo, aspecto a que concedem uma 

atenção particular. 

 

3.1.2 – Por outro lado, o paradigma da Linguística do Uso / Funcionamento do Sistema 

apresenta como marcas identificadoras essenciais: 

a) é tomada como referência central a de competência de comunicação (de Hymes) (onde 

intervêm recursos linguísticos e outros recursos operantes na produção e recepção-interpretação dos 

discursos); 

b) as unidades linguísticas são consideradas na sua boa formação, do sintagma ao texto, e na 

sua adequação aos contextos, pelo que são tomadas como ocorrências; 

c) verifica-se a recusa do princípio da imanência, pela consideração dos contextos e da 

enunciação; 

d) é estudado o significado, mas distinguem-se os de índole representativa dos de índole 

accional; ocupa-se sobretudo do sentido projectado em discurso; 

e) é minimizada a questão da autonomia da reflexão linguística e são privilegiadas conexões 

relevantes com realidades exteriores à língua, pelo que se assume como interdisciplinar ou mesmo 

transdisciplinar; 

f) visa uma efectiva aproximação aos fenómenos comunicativos, considerando a linguagem 

em contexto - dimensões linguísticas, cognitivas, psicológicas, sociais e culturais do uso da língua. 

 

3.2 – J. Moeschler e A. Reboul (1994) traçam um quadro em tudo semelhante a este, 

sintetizando-o no esquema que a seguir se apresenta: 
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<forma de superfície,

regras de
boa formação

sintaxe

(significado,

forma lógica>

regras de
composição

semântica

sistema

interpretação)

leis do discurso

pragmática

uso do sistema

língua

 
 

3.2.1 – Quanto às unidades de análise, a frase é a unidade máxima da análise da Língua. É 

considerada nos morfemas (lexicais e gramaticais) que a constituem e o seu significado resulta 

directamente dos significados destes.  

O enunciado corresponde, para Moeschler e Reboul, à informação básica da frase em 

contexto é a unidade típica da análise do Discurso, que, por sua vez, pode ser descrito, numa 

definição algo minimalista, como uma sequência não arbitrária de enunciados. 

Apesar de poder afirmar-se que o significado da frase decorre da conjugação dos significados 

dos morfemas que a constituem, a mesma análise composicional não pode ser aplicada na 

determinação absoluta do sentido do discurso, pois este não é redutível ao somatório dos sentidos 

possíveis dos enunciados que o compõem (ver ponto seguinte). 

 

3.2.2 – Ambas as descrições acima esboçadas (de Fonseca e de Moeschler / Reboul) assentam 

na proposta clássica de Morris, que desenha três níveis no processo semiósico: o sintáctico 

(ocupando-se das relações entre os signos, com as suas regras de boa formação das unidades 

linguísticas), o semântico (ocupando-se das relações entre os signos e o mundo, com as suas regras 

lógicas de composição) e o pragmático (ocupando-se das relações entre os signos e os falantes e 

com as circunstâncias da interacção verbal, estabelecendo leis do discurso ou regras que assistem às 

trocas comunicativas). 

Na referência que fazem aos níveis de análise, Moeschler e Reboul (1994) consideram, na 

linha da proposta de Morris, que a análise composicional (da ordem da Língua) dá origem a uma 

primeira interpretação, incompleta, da frase enunciada; a análise pragmática (contextual, da ordem 
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do Discurso) completa e expande o nível anterior de interpretação, de acordo com a forma 

proposicional, a força ilocutória, a atitude proposicional do locutor e os implícitos activados (não 

consideram que o objecto da Pragmática seja independente do da análise linguística do Sistema da 

língua, somente configuram uma separação / continuidade entre os dois tipos de interpretação). 

Contudo, J. Fonseca apresenta uma atitude crítica face ao carácter linear, aditivo, da sintaxe, 

semântica e pragmática (e, em consequência, a uma concepção da interpretação segmentada em 

dois momentos), denunciando a sua relativa autonomia nesta descrição: «segundo esta proposta, os 

três níveis são considerados autónomos, devendo ser sucessivamente encarados na descrição: a 

sintaxe “precede”, e é independente de, a semântica, esta “precede”, e é independente de, a 

pragmática» (1994: 99). Em consequência, aponta uma alternativa bem mais pertinente: configura 

um quadro onde a pragmática se integra na semântica, salientando que «as dimensões pragmáticas 

da significação se inscrevem de raiz tanto no funcionamento dos discursos como na própria 

estrutura interna da língua» (idem, ibidem). Vinculando-se, no essencial, as dimensões pragmáticas 

da linguagem à enunciação, esta surge como força organizadora não só da actividade discursiva, 

mas da própria matriz da língua – até porque, como salienta o investigador, «nada de essencial está 

no discurso que não esteja na língua» (idem: 100). 

Estes dois pontos de vista ilustram aquilo que é designado como “teorias lineares” e “teorias 

em Y”. 

 

3.2.3 – A dimensão pragmática da interpretação envolve, como acima foi referido, os 

seguintes parâmetros: 

 

A - a forma proposicional 

Em princípio, a forma dos enunciados integra uma informação quanto ao modo como os actos 

de fala são intendidos e devem ser entendidos. Mas isso nem sempre é tão linear... Nos quatro 

enunciados seguintes, parece haver elementos que apontam tendencialmente para a realização de 

um acto assertivo (uma asserção acerca de um determinado estado de coisas inscrito no passado, 

marcado pelo uso do Pretérito Perfeito, passível de ser avaliado no seu valor de verdade), de um 

acto promissivo (uma promessa do locutor, que assume perante o seu alocutário o compromisso de 

realizar um acto futuro, bem evidente pela presença do verbo performativo explícito), de um acto 

directivo de resposta verbal (uma pergunta de carácter cognitivo, aparentemente visando o 

preenchimento de uma lacuna no saber do locutor, que considera que o alocutário poderá colmatar, 

respondendo a propósito) e um acto expressivo (a manifestação de um determinado estado de alma, 

não sujeito à verificação do seu valor de verdade), respectivamente. 

i. O João comeu o bolo. 
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ii. Prometo-te que volto cedo. 

iii. Como te chamas? 

iiii. Bom dia! 

 

B -  a força ilocutória 

É relativa à função do enunciado e à sua capacidade de, em diferentes graus, comprometer o 

Locutor ou impor a vontade deste ao Alocutário, por exemplo. Pode ser exemplificada nas 

diferenças verificáveis nos enunciados seguintes: 

a) Talvez passe por cá amanhã. 

a') Garanto-te que passo por cá amanhã. 

 

b) Não queres vir comigo à fábrica? [convite, benefício do Alocutário] 

b') Importas-te de vir comigo à fábrica? [pedido, benefício do Locutor] 

b'') Ordeno-te que venhas comigo à fábrica. [ordem] 

 

A diferença entre a) e a') é óbvia: no segundo caso, o locutor assume um compromisso forte 

de realizar um acto futuro, pelo menos de forma mais marcada do que no primeiro caso, onde se 

verifica mesmo um elemento de sentido oposto, que permite a distanciação face à promessa de 

realização do acto. A força ilocutória é maior no segundo caso: o locutor sentir-se-á mais 

comprometido a realizar o acto que enuncia e, em princípio, uma falha afectará mais intensamente a 

sua face. 

O segundo grupo de exemplos apresenta igualmente diferenças evidentes: considerando que o 

enunciado b) traduz um convite (cujo beneficiário será, em primeira instância, o alocutário) e que o 

enunciado b') corresponde a um pedido (cujo beneficiário será, naturalmente, e por força da sua 

definição como pedido, o locutor), percebe-se que a força ilocutória é maior em b') do que em b): da 

diferença entre os beneficiários decorre que é mais impositivo um pedido do que um convite, apesar 

dos pontos em comum que os dois actos ilocutórios manifestam. O enunciado b''), apesar de poder 

ser sentido como altamente improvável (mas não inaceitável) nas interacções verbais mais comuns, 

é o que apresenta, por força da presença explícita do verbo performativo, a maior força ilocutória. 

Note-se, contudo, que esta explicação e esta apresentação de exemplos é claramente 

deficitária, pois uma descrição efectivamente completa deveria ter em conta a interacção real entre 

os interlocutores, o seu posicionamento físico, as suas atitudes, os seus papéis relativos e o 

correspondente jogo de ascendência / influência de um sobre o outro, o co-texto / contexto em que 

se realiza a troca comunicativa, a consideração das vertentes sequenciais dos actos de fala, etc. Só 

por questões de operacionalização prática desta exposição se reduz os exemplos a segmentos tão 
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breves. E se, no caso de b''), a própria estrutura formal do enunciado pode traduzir algo da sua força 

ilocutória, nos dois primeiros casos não serão dessa ordem os elementos diferenciadores quanto à 

força ilocutória dos enunciados ou à sua interpretação. Nesses casos, teria de se procurar as 

informações necessárias para a descodificação adequada destes enunciados não na sua 

configuração, mas no co-texto / contexto. 

 

C – a atitude proposicional do locutor 

Trata-se do estado psicológico que o locutor manifesta por meio do discurso face àquilo que 

enuncia: um desejo, uma ordem, um pedido, etc. Isso pode ser feito de forma explícita, através de 

um verbo de atitude proposicional, como pensar, desejar, imaginar, sonhar, prometer, etc., por 

outros elementos da superfície linguística ou pode ser manifestado por elementos não directamente 

expressos (ver parágrafo anterior). 

 

D – os implícitos activados 

O uso da linguagem verbal revela-se em todas as situações um processo económico, 

dispensando a constante explicitação extensiva de tudo quanto os interlocutores pretendem 

significar. Para isso, recorre-se constantemente à activação, como produtores e como receptores de 

discursos, de implícitos. 

 

Exemplo: 

Locutor 1: João, vai lavar os dentes. 

Locutor 2: Mas, pai, ainda não tenho sono! 

 

Aparentemente, há aqui uma violação do princípio de cooperação entre os falantes: a réplica 

de L2 parece não ter nada a ver com o enunciado de L1. Este compreende que o seu filho não quer 

ir dormir recorrendo a uma inferência, segundo o raciocínio: 

Hipótese contextual 1: vamos dormir quando temos sono. 

Hipótese contextual 2: lavamos os dentes antes de ir dormir. 

Conclusão 1: B não quer ir dormir imediatamente. 

Conclusão 2: B não quer lavar os dentes imediatamente. 

 

3.3 – Linguagem e comunicação 

3.3.1 – A linguagem verbal encerra uma função social: é um poderoso instrumento de 

comunicação entre os indivíduos, permite-lhes estabelecer laços de cooperação e está na base da 

construção de grupos sociais. 
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Note-se, contudo, que a linguagem verbal não é um instrumento no sentido material do termo: 

não é um utensílio produzido pelo homem para comunicar. Ela é tão natural como o homem, porque 

surgiu e evoluiu com ele, está na sua natureza. Nunca se encontram separados, nunca se vê o 

homem, pessoa consciente, a inventar a linguagem como se estivesse a produzir um objecto desses 

que o cercam. É uma ficção infantil imaginar-se dois homens primitivos que se encontram pela 

primeira vez e inventam a linguagem a partir do nada, como salienta Benveniste (1966 (1975)). Pela 

sua própria definição, ela não é um produto humano, é uma faculdade. 

Como tal, colabora naquilo que se entende ser a definição de homem. Se a essa entidade 

homem se retirar a característica linguagem, resultará uma entidade diferente – já não é o homem 

como é actualmente concebido. Na verdade, «c'est un homme parlant que nous trouvons dans le 

monde, un homme parlant à un autre homme, et le langage enseigne la définition même de 

l'homme» (Benveniste, 1966 (1975): 259). O que o homem construiu foi um código (uma série de 

códigos) com base nessa faculdade essencial à sua própria definição, e que tem um valor social, 

enquanto comum a um grupo de indivíduos. 

Assim, homem e língua são inseparáveis, como o são o sistema formal da língua, que une 

cada homem aos outros, e o uso que cada sujeito falante faz desse sistema, que o individualiza (a 

langue e a parole de Saussure); «a língua, enquanto sistema formal, conserva as marcas da sua 

origem, coincidente com as origens do homem como ser cultural, isto é, um ser capaz de construir 

elos comunitários (comunicativos) com outros seres» (Fonseca, F. I., 1992: 123).  

 

3.3.2 – A linguagem verbal apresenta igualmente uma função cognitiva, na medida em que se 

constitui como meio de armazenar, aceder e transmitir informação. O seu domínio adequado torna-

se, assim, de importância capital nos processos cognitivos do ser humano. 

 

3.3.3 – A linguagem verbal permite um modo particular de interacção: a comunicação 

ostensivo-inferencial, que explica que há um mecanismo duplo nos processos comunicativos. 

Assim, pode identificar-se uma intenção informativa (a intenção de informar o interlocutor de 

alguma coisa) e uma intenção comunicativa (a intenção de informar o interlocutor da intenção 

informativa). 

 

3.4 – A dimensão accional da linguagem 

Foi referido acima (ver ponto 3.1.2) o significado de índole accional. Esta expressão evoca 

uma concepção que recusa uma dimensão estritamente referencial da linguagem e que reconhece as 

múltiplas funções que os enunciados assumem na actividade manifestativa do homem e na 

interacção verbal: pelo uso da linguagem verbal, o homem não se limita a descrever o mundo, ele 
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age sobre o mundo e os outros, sendo a actividade discursiva uma condicionante e um meio, para 

além da simples manifestação, da sua presença na sociedade; é ainda a forma de afirmação básica 

de todo o ser humano, enquanto ser individual e ser social. 

Torna-se pertinente e necessário estudar os princípios reguladores da actividade verbal (o 

objecto de estudo da Pragmática Linguística) – na sequência das propostas de Austin e Searle, com 

reformulações mais recentes, em particular as que desenham abordagens sequenciais e interactivas 

das teorias dos actos de discurso (ver Fonseca, J., 1994a). 

 

3.5 – Argumentação 

3.5.1 – Para J. Fonseca (1992a), pode afirmar-se que os discursos testemunham 

essencialmente uma visão do mundo marcada pela subjectividade do locutor – ou seja, que os 

sistemas de referência que no discurso se constróem e manifestam não são neutros, mas são 

percorridos por linhas de força ou orientações argumentativas mais ou menos evidentes, de acordo 

com o objectivo ilocutório do locutor, o tipo de comunicação instaurado, as características do 

alocutário, etc. Assim, os jogos de influência constituem-se como uma orientação fundamental dos 

discursos, ligada à dinâmica interactiva que caracteriza o uso da linguagem verbal: «os discursos 

testemunham (...) uma generalizada orientação causativa ou factitiva: neles será de surpreender um 

mais ou menos subtil mas sempre operante papel de influenciador assumido, quase sempre 

veladamente, pelo locutor – papel que vai do instituir o alocutário em testemunha e/ou juiz das suas 

crenças, atitudes ou propósitos às alterações de natureza cognitiva, emotiva ou comportamental 

desse mesmo alocutário» (Fonseca, J.: 1992a: 238). 

Estas dimensões projectam no discurso uma forte orientação dialógica (ver ponto 2.3) e, deste 

ponto de vista, apesar de nem todos apresentarem uma organização marcadamente argumentativa, 

os discursos «cumprem generalizadamente uma função de persuasão/manipulação, quase sempre 

estrategicamente ocultada, mas, até por isso mesmo e pela perversidade que essa ocultação não 

deixa de conter, adequadamente potencializada» (idem, ibidem: 239).  

 

3.5.2 – Pelo que ficou referido, evidencia-se a pertinência de uma atenção significativa 

dedicada aos mecanismos e funcionamento da argumentação. 

Normalmente, apontam-se duas abordagens principais: 

Argumentação em sentido comum, definindo-a como um conjunto de dispositivos e de 

estratégias discursivas utilizados por um locutor para convencer o seu auditório. Neste sentido, as 

características da argumentação são consideradas efeitos de discurso e não são associadas às 

propriedades das línguas naturais (ver Perelman, C. e Olbrechts-Tyteca, L., 1996). 
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Argumentação em sentido técnico, que designa um tipo específico de relações semânticas 

existentes na língua e concretizadas no discurso. A principal propriedade da relação argumentativa é 

a de ser escalar ou gradativa – e daí decorre a teoria dos topoi argumentativos (ver Ducrot, 1980; 

Anscombre e Ducrot, 1983). 

 

4 – Nota final 

O percurso desenvolvido por esta reflexão, mais do que apontar tópicos das práticas de 

investigação e formação no IEC, traça uma intenção e um rumo. Não é, contudo, um assunto 

fechado – é um processo em constante reavaliação, decorrente da própria formação em curso dos 

docentes / investigadores, dos contributos associados a diferentes lógicas de formação pessoal, de 

interesses, de sensibilidades de cada um deles, da capacidade de interpretação que for possível fazer 

das necessidades manifestadas pelos formandos e pelo sistema de ensino, da conjugação de 

interesses e importâncias relativas numa formação de Educadores de Infância e Professores do 1º 

Ciclo do Ensino Básico que se apresenta extremamente ecléctica. A relevância de uma formação 

adequada e sólida em Língua Materna e na sua Didáctica como pedras angulares do edifício do 

saber e do saber-fazer, ao nível pessoal e ao nível social / profissional, essa, é incontestável. 
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