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O substantivo em Português: 
proposta para sua descrição 

Paulo Mosânio Teixeira Duarte 
(UFC) 

Introdução 

O substantivo foi uma das primeiras classes de palavras a ser 

depreendida no âmbito das chamadas partes do discurso, sob a égide 

da filosofia grega. Platão identificou-o na classe dos onómata ao lado 

da dos rhémata, que abrangia, no domínio da predicação, o verbo e o 

adjetivo. A classe dos onómata foi mantida por Aristóteles. Um e 

outro pensador não tinham como escopo finalidades lingüísticas, pois 

o viés era lógico: estavam interessados na relação da linguagem com 

o mundo e, para tanto, privilegiavam o discurso declarativo, acerca 

do qual se podia afirmar a verdade ou a falsidade, o chamado discur-

so apofântico. 

A gramática só ganhou certa autonomia com a obra de Dionísio 

da Trácia, que nos legou a primeira gramática do Ocidente, cuja in-

fluência sobre as obras gramaticais até a modernidade é irrefutável. 

Entre as classes identificadas, persistia a classe dos onómata, descrita 

com maior apuro, porque se valiam das chamadas propriedades aci-

dentais ou acidentes (parepómena). Constituíam, por exemplo, aci-

dentes nominais o gênero (génos), número (arithmós) e caso (ptósis). 

Semelhantemente aos filósofos estóicos, que deram um grande passo 

na descrição das classes gramaticais através das categorias, Dionísio 

julgava importante transcender o aspecto conceitual para referir as 

marcas acidentais. 

Nome de relevo na descrição das classes gramaticais foi Apolô-

nio Díscolo, que procurou tratar de modo filosófico as classes voca-

bulares, retrocedendo, pois, a um enfoque que evocava aquele 
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estabelecido por Platão e Aristóteles. Naturalmente, tendo por base o 

legado de Dionísio, Apolônio tinha que operar com um maior de 

classes já identificadas. O modelo lingüístico, em si, mesmo, era 

fundamentalmente de natureza sintática. Com base neste, perspecti-

vou o encadeamento das unidades menores nas maiores, ensaiando 

uma hierarquia. Tomou o substantivo e o verbo como classes polares 

no contexto da frase e as dispôs de modo a mostrar que eram a base 

para a formação de uma proposição completa. Como dissemos, man-

teve o essencial do ensinamento de Dionísio, mas repensou as cate-

gorias, sua ordenação e seu conceito, de tal sorte que sua doutrina, de 

extração filosófica, teve repercussão no pensamento lingüístico me-

dieval. 

As considerações filosófico-gramaticais oriundas de Apolônio 

Díscolo nos chegaram através de seu discípulo romano, Prisciano. 

Elas obnubilaram por completo contribuições de cunho mais acentu-

adamente lingüístico, como a de Varrão (1990), que apresentou um 

quadro formal das classes de palavras, baseado em categorias, inclu-

sive a de aspecto, vislumbrada com notável precisão para caracterizar 

a classe verbal. 

O eminente estudioso, em seu livro III, cunhou o termo declina-

tio, que se relaciona não somente com a classe nominal, mas também 

com a verbal (conjugação, no domínio gramatical). Fez distinção 

entre uma declinatio naturalis, a flexão, em termos de lingüística 

moderna, imposta pela natureza da frase, e a declinatio uoluntaria, 

relacionada com a derivação e decorrente da vontade do falante. Ba-

seado na noção de declinatio naturalis, Varrão identificou os seguin-

tes microssistemas de classes: o que comporta palavras com flexão 

de caso (nomes), o que comporta palavras com flexão de tempo (ver-

bo), o que encampa palavras com ambas as flexões retrocitadas (par-

ticípio) e, por fim, palavras sem flexão de caso e de tempo (advérbios 

e conjunções). 
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Varrão foi sem dúvida nenhuma o mais notável dos gramáticos 

latinos. Além de distinguir a categoria aspectual, na qual reconhecia 

a subdistinção perfectivo X imperfectivo, identificou as noções de 

tempo e de voz. Pelo exposto acima, reconheceu as marcas casuais 

como próprias do nome em geral. Porém, apesar de apresentar uma 

proposta formal para identificar as classes, sua proposta foi sobrepu-

jada pela de outro gramático sem originalidade, Prisciano, discípulo 

de Apolônio Díscolo. 

O pensamento de Apolônio influenciou sobremaneira não ape-

nas a doutrina gramatical de Prisciano, que reconheceu o nome (no-

men) e o verbo (verbum) como classes fundamentais, ao lado de 

outras pertinentes ao latim, mas também os filósofos medievais – os 

modistas ou gramáticos especulativos - que julgavam a linguagem 

um reflexo ou espelho (lat. speculum) do pensamento. Chamavam-se 

modistas porque reconheciam as classes vocabulares segundo a dou-

trina dos modos de significar (modi significandi), que são de crucial 

importância na teoria da linguagem que desenvolveram. Cabe desta-

que aos modos de significar passivos (modi significandi passivi), que 

são as qualidades das coisas tais como nos chegam por meio das 

palavras. Por isto, não é de estranhar-se a ênfase no estudo das clas-

ses vocabulares e ao modo como estas se articulam num discurso 

para engendrar sentido completo. 

Os gramáticos especulativos baseavam-se não só em Apolônio 

Díscolo, mas também na filosofia aristotélico-tomista referente à 

tipologia das causas: a material, a formal, a eficiente e a final. Des-

tarte um discurso pressupõe a existência de palavras (causa material), 

a união destas palavras nas mais variadas construções (causa formal), 

o vínculo gramatical entre elas, expressos nas línguas clássicas atra-

vés de mecanismos flexionais (causa eficiente) para culminar na 

expressão de um pensamento completo (causa final). 
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Sendo o substantivo e o verbo as classes primordiais para gerar 

um discurso, era mais que natural que se constituíssem eixos por 

meio dos quais se articulava a produção discursiva. O primeiro, que 

nos interessa de perto, nos moldes da descrição clássica, era tipifica-

do quanto a ser primitivo ou derivado, simples ou composto, isto sem 

mencionar as categorias de gênero e número. 

De especial relevo é distinção entre classes categoremáticas e 

classes sincategoremáticas. As primeiras são assim chamadas por 

serem significativas por si mesmas. Provavelmente a distinção pro-

mana, em parte, dos estudos estóicos, no tocante à distinção entre 

discurso perfeito e discurso imperfeito, a exemplo de Sócrates dis-

cursa e discursa, respectivamente: o primeiro consta de uma proposi-

ção completa fundada no nome e no verbo, enquanto o segundo só 

tem o constituinte verbal, carecendo, portanto, do agente. As segun-

das, por seu turno, dizem respeito àquelas partes do discurso como 

conjunções, preposições, advérbios etc., que não têm significado por 

si mesmas, mas só o adquirem em contacto com outras partes. Em 

português, por exemplo, a marca de definitude do artigo o só se ple-

nifica se projetada num substantivo. A marca de próximo ao falante, 

do demonstrativo este, só tem plenitude quando referente a um subs-

tantivo. 

Assim é nosso entender. Discordamos daqueles que associam os 

significados categoremático e sincategoremático aos significados 

léxico e gramatical respectivamente, bem como o significado léxico 

ao significado extralingüístico. O substantivo livro tem um significa-

do definido no léxico e uma classe de referentes a que se aplica. Já o 

pronome eu tem um significado léxico de 1ª pessoa do singular e, por 

força da intensão diminuta, uma gama potencialmente ilimitada de 

referentes a que se deve aplicar com o traço [+ humano], com a con-

dição pré-estabelecida:” aquele que fala”. 
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Eu tem, pois , significado léxico (e gramatical). Por força de de-

pender da substância, que é indeterminada a priori, e só determinável 

pragmaticamente. Para falarmos em termos modernos, parece razoá-

vel interpretarmos eu como sincategorema (assim como qualquer 

pronome). Classes gramaticais dependentes discursivamente quer do 

nome, quer do verbo, são também sincategoremas. O conceito de 

categorema parece, pois, depender de um viés discursivo-pragmático. 

Mas deixemos para outro momento o alongarmo-nos nesta digressão, 

que merece um tratamento verticalizado. 

Como podemos constatar, o legado clássico permaneceu por to-

do o medievo e as classes gramaticais tiveram um tratamento notori-

amente filosófico norteado pela gramática especulativa. 

Os reflexos da descrição greco-latina chegaram ao Renascimen-

to. Na gramática portuguesa de João de Barros (1957), por exemplo, 

o nome e o verbo eram considerados partes principais da oração. De 

menor importância são as demais: o pronome, o advérbio, além do 

particípio, do artigo, da conjunção e da interjeição. Semelhantemente 

aos mestres gregos e latinos, o gramático português se amparava no 

reconhecimento dos acidentes que, no caso do substantivo, eram: a 

qualidade (próprio ou comum), a espécie (primitivo ou derivado), a 

figura (simples ou composto), o gênero (masculino e feminino), o 

número (singular e plural) e o caso (nominativo, genitivo, dativo, 

acusativo, ablativo e vocativo). A manutenção do sistema de casos 

para a classificação do substantivo é uma prova inequívoca da vigên-

cia da gramática greco-latina como eixo para a descrição das línguas.  

Seguiram-se outras descrições, mas hemos por bem nos deter 

aqui porque é o bastante para circunstanciar a descrição das classes 

gramaticais, em particular do substantivo em português, nos estudos, 

quer descritivos, quer prescritivos, que, em substancial parte, preser-

vam o legado clássico ou tentam reformulá-lo em maior ou menor 

medida. 
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Isto posto, passamos à descrição do substantivo na próxima ses-

são, tomando como base o critério semântico, baseado no significado 

do signo ou da relação deste com a realidade extralingüística. Por 

este motivo, o critério poderia também chamar-se semântico-

pragmático, que tem especial relevo em nossas gramáticas normati-

vas e mesmo em obras de cunho lingüístico-estrutural (cf. 

CARVALHO, 1983, que adota uma orientação nitidamente aristoté-

lica). Em seguida ao critério semântico, analisaremos o critério mór-

fico sob diferentes orientações diferentes, para culminarmos no 

critério sintático. 

Urge esclarecer que a alusão a um dado critério não implica que 

o autor se tenha valido apenas dele. Isto raramente acontece em des-

crição lingüística. A eleição do critério implica apenas ou que ele foi 

tomado como ponto de partida ou que faz parte do repertório de pro-

cedimentos de descoberta. 

 A nossa detença maior no critério semântico é que ele é o mais 

saliente na descrição do substantivo, sob formas mais ou menos se-

melhantes, com diferenças, porém de detalhes a serem destacados, ou 

com uma ou outra acentuada divergência de fundo em relação aos da 

mesma natureza básica, que é o significado. 

1- O substantivo: aspectos conceituais 

A nosso ver, mesmo decorrido tanto tempo da herança greco-

latina, o viés lógico ou semântico persevera em nossa tradição gra-

matical. Cunha (1983, p. 121) define o substantivo como “palavra 

com que designamos ou nomeamos os seres em geral”. Apela, como 

boa parte dos gramáticos, para a noção de ser, sem que seja explici-

tado o que essa noção, de origem filosófica, significa. Na mesma 

senda de Cunha (1983), encontram-se inúmeros gramáticos, como 

Cegalla (1980) e Lima (1976). 
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A noção de ser, tal como se encontra nos referidos compêndios, 

traz mais desvantagens do que proveito. Introduz-se uma noção, no 

caso a de ser, sem que ela tenha sido previamente objeto de definição 

rigorosa, consentânea com os fatos da língua. Além da noção de ser, 

insere-se outra, de natureza filosófico-pragmática, a de designar (e 

suas correlatas: denotar, nomear, referir-se, dentre outras que consti-

tuem repertório terminológico da teoria da referência). As conse-

qüências científico-pedagógicas são consideráveis. Acaba-se, em 

muitos manuais, por fazer longa digressão sobre seres míticos, histó-

ricos, entes abstratos que sempre foram obstáculos para qualquer 

teoria da referência, como bem justifica e argumenta Kempson 

(1980). 

À guisa de exemplo, tomemos a gramática de Pereira (1943, p. 

73). Após definir o substantivo, segundo o cânon tradicional, faz 

uma longa incursão sobre os termos da lógica, compreensão e exten-

são, respectivamente “os caracteres distintivos do ser nomeados pelo 

substantivo” e “todos os seres abrangidos nessa compreensão”. A 

obra se despoja, pois, do mister de ensinar gramática para a árida 

tarefa de ensinar lógica àquele que a compulsa. 

Ribeiro (1893, p. 80) parte da definição já problemática, basea-

da na noção de ser, para complexificá-la ainda mais com uma afir-

mação como a que segue abaixo, de natureza ontológica em que se 

perspectiva o ser sob a ótica da categoria aristotélica da substância 

conjugada à noção de qualidade: 

Tudo que existe na natureza ou no 
entendimento é um substantivo: flor, gloria. 

A noção de ser ou substância só póde resultar 
do conspecto das qualidades, que são 
representadas pelo adjectivos. Assim todo o 
substantivo representa uma synthese de 
atributtos (flor) ou um mesmo atributto 
(brancura). 
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Como vemos, a definição de substantivo como palavra que de-

signa um ser foi se complicando a ponto de tornar-se ininteligível ao 

final. Ao referir-se a tudo que existe no entendimento como substan-

tivo, o autor cometeu uma impropriedade, pois esqueceu outras cate-

gorias, como processo, espaço e tempo. Em seguida, deixa-nos 

confusos, pois se refere ao substantivo como um ente dotado de subs-

tância e qualidade ou apenas de qualidades. Segundo nosso parecer, 

Ribeiro perdeu completamente de vista a definição original. 

Essa mistura de categorias semânticas longe de ser benéfica pa-

ra a descrição da língua, prejudica-a. Exemplo disto se encontra em 

Lima (1976) que ao definir o substantivo não apenas se reporta aos 

seres em geral, mas também às qualidades, ações ou estados, consi-

derados em si mesmos, independentemente dos seres com que se 

relacionam. A dificuldade pedagógica em dar a entender uma defini-

ção multicategorial como esta é procurar emprestar rigor que o autor 

em nenhum momento confere às categorias em jogo. Aliás, sequer 

ensaiou fazê-lo. Outra dificuldade, justamente por causa dessa mes-

cla de categorias, é demarcar no plano da obra em tela o adjetivo e o 

verbo. 

Noutros casos, em vez da complicação teórica e do vazio descri-

tivo dela oriundo, origina-se um empobrecimento definicional, como 

se pode constatar na gramática de Bechara (s/d), que confere à noção 

de ser, enquanto gênero, as espécies semânticas de pessoas, animais 

e coisas. A noção filosófica de respeitável tradição foi extremamente 

simplificada. Perguntamo-nos onde o autor situaria entes abstratos, 

nomes de ação (corrida, jogada) e nomes de qualidade (brancura, 

lealdade). 

Noutra obra, porém (BECHARA, 1999, p. 112), o autor segue 

no mesmo esteio da complexidade filosófica da noção de ser e corre-

latas quando define o substantivo como se segue: 



 

Caderno Seminal Digital, Ano 13, Nº 7, V 7 (Jan/Jun 2007) – ISSN 1806-9142 
 

265 

É a classe de lexema que se caracteriza por 
significar o que convencionalmente chamamos 
objetos substantivos, isto é, em primeiro lugar, 
substâncias (homem, casa, livro) e, em segundo 
lugar, quaisquer outros objetos mentalmente 
apreendidos como substâncias, quais sejam 
qualidades (bondade, brancura), estados (saúde, 
doença), processos (chegada, entrega, 
aceitação). 

O autor fica por explicar o que é ser convencionalmente chama-

do objeto substantivo e o que é apreender qualidades, estados e pro-

cessos como substâncias. Nós, particularmente, não entendemos 

aonde a definição pode nos conduzir com êxito. Um grave problema 

é separar com nitidez estados de qualidades. 

Devido, talvez, à fragilidade da definição, os autores sentem ne-

cessidade de amparar-se em critérios mais tangíveis. Assim, Luft 

(1974, p. 102) apela para um critério complementar de natureza sin-

tática, referindo-se às funções de núcleo do sujeito, predicativo e 

objeto. O mesmo faz, em essência, Cunha (1983, p. 121) e Melo 

(1978, p. 64). 

Muitos autores, que não aqueles de orientação normativa, ado-

tam o critério semântico sobre o qual vimos nos estendendo. Vilela 

(VILELA e KOCH, 2001, p. 184) define o substantivo como a classe 

que “permite a representação lingüística ‘objetivizada’ de coisas, 

processos, relações, propriedades”. O adjetivo objetivizada é uma 

forma indireta de asseverar o mesmo que afirmou Bechara (1999): o 

substantivo teria a possibilidade de apreender como substância uma 

gama de categorias embasadas no mundo extralingüístico, os proces-

sos, as relações e as propriedades. Como que arrefecendo o radica-

lismo da definição, admite que certos substantivos, como os 

abstratos, denotam propriedades similarmente aos adjetivos. Por 

analogia, podemos estender o espectro semântico do substantivo a 

outras noções, como processo (desfile), cognição (aprendizado), 
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afetação (paciência) e ação-processo (matança), que são essencial-

mente as mesmas propriedades semânticas dos verbos, definidas na 

gramática dos casos (cf. CHAFE, 1979). 

Vilela, no entanto, retroage e, no elenco de propriedades atribu-

ídas ao substantivo, aponta a de nomeação: é para ele a classe nome-

adora por excelência, pois exprime um mundo extralingüístico como 

constituído de objetos/ coisas, ou seja, “exprime a ‘objetalidade’/ 

‘coisificação’ extralingüística”. Cremos que o autor expenderia mui-

tas linhas para explicar o que significa os termos básicos da definição 

abraçada. 

No item g, concernente aos aspectos semânticos, afirma que os 

substantivos “detêm a capacidade de designar um objeto ou uma 

classe de objetos”. No item h, estabelece que são autossemânticos 

por conta do que apresentam significado denotativo e valência. 

Todavia, como que se dando conta do caráter intangível das ca-

racterizações de base semântica, apresenta complementarmente pro-

priedades gramaticais, morfológicas e sintáticas para o substantivo: 

flexionam-se em gênero e número; 

são determináveis por meio do artigo e de determinantes; 

são caracterizados e especificados por meio de adjetivos; 

constituem núcleo de um sintagma nominal; 

aliados às preposições, engendram sintagmas preposicionais, 

exercendo neste conjugado uma função equivalente a adjuntos ad-

verbiais ou adjuntos adnominais. 

No tocante aos aspectos sintáticos complementares, convém as-

sinalar que só têm valia se forem previamente definidos e sem tauto-

logia, mas o autor só trata do que chama gramática da frase (por 

oposição à gramática da palavra) após tratar das classes vocabulares. 

No referente ao aspecto morfológico do gênero e do número, não 

assinala uma distintividade em relação à classe dos adjetivos e mes-
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mo à do artigo, já que, segundo o autor, em qualquer caso haveria 

processo flexional. 

Vilela não apresenta, portanto, uma caracterização sólida sobre 

a classe substantival. É o que constatamos da afirmação abaixo, após 

apresentados nove traços de jaez diverso sobre a classe: 

Como afirmamos, a delimitação dos 
substantivos nem sempre é fácil, pois designa 
propriedades como os adjetivos (os abstratos), 
designa atividade processo como os verbos (os 
deverbais), serve para formar adverbiais e 
locuções preposicionais (à base de, por causa 
de, à força de, etc.), aproximando-se assim da 
função adverbial, ou comportam-se como 
verdadeiros advérbios (ele, apesar da idade, 
veste sempre jovem) (VILELA e KOCH, 2001, 
p. 1986). 

Descontados os aspectos semânticos, os de natureza sintática 

merecem reparos. Não vemos por que, com base nos exemplos aci-

ma, considerar os substantivos como locuções adverbiais ou preposi-

cionais. O que ocorre é um processo de encaixe, gerando sintagmas 

preposicionais, constantes de preposição ou locução prepositiva junto 

a sintagmas nominais. 

Neves (2000) tenta estabelecer com precisão o critério semânti-

co, com base no sentimento lingüístico do falante. Os substantivos 

seriam empregados para referir-se às diferentes entidades (coisas, 

pessoas, fatos, etc.) denominando-as. Segundo ela, o senso comum se 

percebe disto, em frases como chamamos amor um sentimento que 

liga pessoas sem interesse, meu amigo se chama Paulo. Paulo e a-

mor, por conta deste teste “natural”, seriam substantivos. Não é ne-

cessário utilizarmo-nos de testes com o verbo chamar. Outras 

expressões podem ser utilizadas, como denominar, nomear, dar o 

nome de e quejandas: denomino dependência um sentimento que 

aprisiona uma pessoa à outra, nomeamos libertinagem o abuso da 
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liberdade, dei o nome de João a meu filho mais velho. Dependência, 

libertinagem e João seriam, assim, substantivos. 

Neves procura, pelo teste supra, afastar o fantasma da filosofia e 

conferir um rigor técnico à definição “palavra que dá nome aos se-

res”. Nós, porém, temos restrições à suposta prova. Nada impede 

proferirmos uma frase como: denomino amar o que muitos chamam 

apaixonar-se, damos o nome de formoso ao que tem somente beleza 

externa. Amar, apaixonar-se e formoso seriam, desta forma, substan-

tivos. Pelo nosso juízo de falante, outras classes, como o verbo e o 

adjetivo se prestam ao teste postulado por Neves. Inclusive sintag-

mas nominais aceitam o teste. Por exemplo: Santo Agostinho cha-

mava douta ignorância o dar-se conta de que nada se sabe. 

Neves, no entanto, adota, o teste como certo e inclusive chega a 

utilizá-lo como ponto de partida para aproximar substantivo próprio 

de substantivo comum, mas não nos deteremos neste pormenor. Os 

pontos de aproximação e divergência entre as duas subclasses, pela 

complexidade, podem ser objeto de outro trabalho. Para nós, o teste 

estabelecido por Neves transcende o substantivo porque a referência 

não se confina a esta classe. Rigorosamente andar e andança nomei-

am, denotam.O teste de Neves mascara a grande confusão que se dá 

no plano filosófico e lingüístico quando lidamos com classes de refe-

rentes, conceitos, nomes abstratos e adjetivos e casos em que não é 

nítida a separação entre o referente e o sentido, que começa quando 

tratamos de classes de entes concretos e se embaralha quando trata-

mos dos abstratos e classe de abstratos. Não podemos encarar como 

de mesmo jaez o denominar um animal como gato, o denominar gato 

como classe dos felinos e o denominar amor como um sentimento de 

aproximação.O verbo denominar não tem a mesma aplicação e a 

mesma problemática. Entra em cena, por mais adiada que seja, a 

questão dos universais e as velhas querelas entre platônicos, aristoté-
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licos e ockhamianos (seguidores do nominalismo de Guilherme de 

Ockham). 

Destoante dos autores acima, pelo critério semântico utilizado, é 

Lenz (1935), que segue um viés conceptualista e psicologicista se-

gundo o qual há palavras que: expressam conceitos; repetem ou subs-

tituem conceitos; relacionam e determinam conceitos ou orações; 

reforçam conceitos ou orações. O critério não se sustenta para definir 

com precisão nem o substantivo nem qualquer outra classe. Os pro-

nomes eu e tu não substituem nem repetem conceitos, mas têm um 

significado léxico; primeira e segunda pessoa do singular respecti-

vamente.Uma preposição como contra relaciona termos e orações, 

mas apresenta idéia de oposição bem marcada, similar à do adjetivo 

contrário. Não temos condição alguma de separar, com base na pro-

posta de Lenz, substantivos, adjetivos e verbos. 

Proposta também destoante da tradição é a de Bröndal (apud 

BIDERMAN, 2001, p. 226-227), que adotou para classificação vo-

cabular um ponto de vista lógico baseado na doutrina de Kant, que 

postulara quatro categorias básicas: a substancia, a qualidade, a 

quantidade e a relação. Estas categorias poderiam sofrer combinação 

ou manifestar-se em sua pureza absoluta. Examinemos o trecho abai-

xo: 

As quatro modalidades, em sua pureza absoluta 
manifestam-se respectivamente no substantivo, 
no numeral e preposição. O verbo, por 
exemplo, expressa uma combinação da relação 
com a qualidade. Embora Bröndal exija que as 
quatro categorias sejam despojadas do caráter 
metafísico e absoluto que lhes deu a tradição 
filosófica, não se pode negar que, em ultima 
instância, seu ponto de partida é de base lógica 
e é a causa dos pontos fracos da doutrina. 
Contudo, o autor, de acordo com sua orientação 
estrutural, afirma que dentro de qualquer 
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sistema lingüístico cada membro adquire seu 
valor por suas relações com os demais. 

De fato, a proposta de Bröndal se nos apresenta abstrusa e de di-

fícil aplicação numa língua natural. Como dizer que vocábulos como 

gato, amor, corrida, amadurecimento possam ser incluídas sem ne-

nhum problema na categoria da substancia, de forma a preservar a 

pureza a pureza absoluta desta? Sob que bases se afirma que o verbo 

reúne relação e qualidade? Afinal de contas, os matizes semânticos 

desta classe são os mais diversos: estado, processo, ação, ação-

processo, para nos valermos aqui da terminologia de Chafe (1979). 

Para não sobrecarregarmos a presente seção, que se vai esten-

dendo muito, vamos nos ater agora ao critério mórfico. 

2- O substantivo: aspectos mórficos 

O aspecto mórfico tem relativa limitação, mas exibe mais van-

tagens que o semântico. No referente a este critério, há que se consi-

derar dois grupos de autores: os que consideram as categorias de 

gênero e número do substantivo da mesma espécie da dos adjetivos e 

de alguns pronomes; os que diferem a manifestação do gênero e do 

número no substantivo de natureza diversa da de outras classes. Na 

primeira posição, encontram-se autores como Camara Jr. (1981), 

Macambira (1978, 1987), Monteiro (2002), entre outros. Na segunda, 

autores como Rocha (1998). 

Segundo os que seguem o ensinamento de Camara Jr. (1981), as 

marcas flexionais não são distintivas: zero do singular, por oposição 

ao –s do plural; zero do masculino por oposição ao –a do feminino. 

Em essência, aconteceria o mesmo com adjetivos, alguns pronomes e 

artigos. Autores há que formulam pequenas variações na proposta de 

Câmara Jr.: Silva e Koch (1986), Khedi (1992) e Carvalho (1974). 

As autoras da primeira obra postulam alomorfia no plural: -is e -es, 
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de países e animais, por exemplo, (estamos desconsiderando, por 

economia descritiva, as transcrições fonológicas e levando em conta 

a grafia, que deve ser, claro, tomada apenas como signo da matéria 

fônica). Os autores da segunda e terceira obra consideram o –o de 

aluno e menino como marca de masculino e ao mesmo tempo vogal 

temática nominal de sorte a termos a descrição: zero~-u~ -o, nos 

exemplos mestre, europeu, menino (isto é, morfe zero, semivogal 

velar e vogal média posterior). A marca típica de feminino continua 

–a. 

Isto posto, resta concluir pelas limitações do critério mórfico-

flexionais para a caracterização do substantivo porque, seja a abor-

dagem de Câmara Jr. ou as abordagens variantes de Silva e Koch 

(1986), de Khedi (1992) e de Carvalho (1974), não temos traços 

distintivos para delimitarmos o substantivo. Só nos sobra o critério 

mórfico-derivacional, adotado com reservas por Macambira (1987). 

Existem sufixos próprios de substantivos como -eza, -ez, -ice, -

ura, -dade, entre outros, de natureza transcategorizadora, formadores 

de substantivos abstratos, como em beleza, estupidez, meninice, feiú-

ra, bondade. Outros ficam a depender do significado que têm: é o 

caso de –al, que pode ser transcategorizador ou não, sendo, neste 

último caso, portador do significado de “coleção, reunião”. Exempli-

ficamos: teatral, bananal. Temos, classes distintas: adjetivo e subs-

tantivo. Certos sufixos são marcadamente dessubstantivais 

produtores de substantivos como -eiro em leiteiro (idéia de profis-

são), cinzeiro ( idéia de recipiente) e nevoeiro ( conjunto). 

Porém, as fronteiras nem sempre são claras nas derivações. Os 

afixos finais gentílicos, os sufixos designadores de tendências ou 

adesão a uma doutrina, por exemplo, tendem a formar vocábulos que 

flutuam entre substantivos e adjetivos, como francês, machadiano, 

budista, cristão, fofoqueiro. A propósito, muitas formas primitivas 

flutuam entre uma classe e outra, como pobre, amigo, companheiro. 
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Trata-se de fenômeno que deve estudar. Não se pode também negli-

genciar a conversão, muitas vezes já consagrada em sincronia, como 

a passagem de adjetivos, pronomes, verbos e advérbios e a substanti-

vos: o belo, o alguém, o querer, o hoje. 

O critério mórfico não deixa der interessante e tangível, tomadas 

as devidas precauções, mas infelizmente sua aplicação é limitada, 

porque, obviamente, não se aplica a palavras primitivas. Macambira 

julga que o teste relacionado aos sufixos -inho e -ão tem validade 

quando os relacionamos às noções dimensionais de pequeno e grande 

respectivamente.Trata-se de uma operação que requer cuidado. Se-

gundo Rosa (1982, p. 19), “pode-se geralmente acrescentar –inho , -

zinho a qualquer substantivo, mas é relativamente diminuto o núme-

ro de vocábulos a que é possível ajuntar –ão ou algumas das varian-

tes” Os sufixos diminutivos podem indicar não apenas dimensão, 

mas também afeto,valores axiológicos positivos ou negativos. Aliás, 

a noção de dimensão pode presentificar-se ou não. Para Rocha (1998, 

p. 198), a questão da afetividade precede a questão dimensional. Em 

sendo assim, o estudo do chamado grau é de domínio estilístico. 

Segundo nosso parecer, pode-se pensar em questões dimensio-

nais, num plano muito abstrato, fora do uso da língua, mas, mesmo 

assim, os resultados seriam muito duvidosos com os abstratos. Outro 

caso a estudar-se seria o valor axiológico de –inho –ão com adjetivo. 

Parece-nos que -ão introduz idéia superlativa, mas –inho/-zinho não 

acarretariam fundamentalmente quantificação, mas matizes predomi-

nantemente afetivos de avaliação positiva ou pejorativa. Isto só é 

intuição. O estudo destes sufixos fica como sugestão para trabalho 

para se analisar em que medida substantivos e adjetivos se aproxi-

mam ou se afastam, mormente através do sufixo -inho-/zinho. No 

caso dos adjetivos, parece que a base pode influir notavelmente na 

interpretação semântica dos sufixos avaliativos. 
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Falemos agora do gênero e do número, que são enfocados de 

modos diverso pelos que não seguem a orientação de Camara Jr. 

(1981). Neste ponto, podemos obter alguma generalidade, fundamen-

talmente quanto à categoria de número. 

A categoria de número, morfologicamente expressa nos substan-

tivos, é, nesta segunda perspectiva, de natureza derivacional, com o 

que concordamos plenamente. Afinal, criam-se novas referências. 

Uma coisa é menino, outra coisa, menina. Não se pode dizer com 

propriedade que menina é forma marcada de menino. Desta forma as 

marcas de feminino são -a/-esa /-essa/-isa. 

Já nos adjetivos e pronomes que aceitam variação de gênero, há 

a chamada deriuatio naturalis porque o processo é imposto pela natu-

reza da frase, pelo substantivo, sendo, pois, de cunho não apenas 

morfológico, mas morfossintático. No substantivo, é mórfico apenas. 

Pode-se dizer apenas menina não chora e menina seria substantivo 

feminino sem necessidade de, na frase, haver imposição externa. Já 

em aquela bela menina, as formas aquela e bela são femininas por 

força do contexto substantival. Eis aí uma boa maneira de diferenci-

ar-se substantivo de adjetivo. No primeiro caso, há derivação; no 

segundo, flexão, do domínio da morfossintaxe. Porém esta diferença 

se pauta em bases frágeis. Segundo estudos empreendidos por Rocha 

(1998:196), 95,5% dos substantivos refere-se a seres assexuados e 

apenas 4,5% a seres sexuados. Ainda assim, entre estes 4,5% , nem 

todos recebem a marca mórfica de gênero, a exemplo de criança, 

cônjuge, jacaré. Prevalece a marca sintática de gênero e, em segundo 

plano, aparece a supleção ou heteronímia. 

Quanto à chamada variação numérica, há uma relativa regulari-

dade (cf. LIMA e DUARTE, 2003, p. 95), sendo desprezíveis os 

casos de substantivos invariáveis, como ônibus, tórax, atlas. Nos 

substantivos, a forma plural é mórfica, enquanto nos adjetivos e pro-

nomes é morfossintática, ditada pela natureza da frase. Por causa da 
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notória regularidade entre os substantivos, o plural seria uma semi-

flexão ou semiderivação para Rocha (1998, p. 195). Para nós, trata-se 

de derivação bem regular em virtude dos ambientes relativamente 

bem delimitados para a recepção da marca básica de plural e de seus 

alomorfes. 

Passemos agora a analisar o enfoque sintático. 

3- O substantivo sob o prisma sintático 

A adoção do critério sintático, vale a pena ressaltarmos não leva 

necessariamente a um tratamento unívoco das classes vocabulares. 

Poderíamos citar diversos autores para ilustrar o referido critério, 

mas nos restringiremos a Jespersen (1951a, 1951b), Hjelmslev (apud 

BIDERMAN, 2001), Lhorach (2000) e Duarte (1983). Um ou outro 

autor que surja adicionalmente não terá o peso significativo destes. 

Jespersen (1951a) considera fundamental o estabelecimento de 

uma ordem hierárquica. Reconhece basicamente três graus: 

o papel primário: representado pelo substantivo; 

o papel secundário: representado pelo adjetivo e pelo verbo; 

o papel terciário: representado pelo advérbio. 

Cabem algumas considerações sobre a proposta do lingüista di-

namarquês. A proposta, fundada no eixo sintagmático, tendo o subs-

tantivo como constituinte primordial da expansão (cremos que o 

estudioso enfoca a função sujeito), merece alguns reparos: um deles 

diz respeito ao fato de que atipicamente advérbios podem ser primá-

rios como em: aqui me faz bem, hoje me recorda um dia triste na 

minha vida. Para casos assim, duas saídas se impõem: ou se leva o 

conceito de primário às ultimas conseqüências e se considera aqui e 

hoje como substantivos ou se atenua a noção de primário, asseveran-

do-se que o substantivo é prototipicamente um primário (posição esta 

assumida em JESPERSEN, 1951b). 
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O mesmo vale para o papel secundário. Em sintagmas como o 

então rei da França, o hoje Presidente do Brasil, as formas então e 

hoje ou são consideradas adjetivos, levada às últimas instâncias a 

noção de secundário, ou se considera o adjetivo (e o verbo) como 

prototipicamente classes secundárias. 

A proposta de Jespersen parece muito viável quando vista criti-

camente (obviamente cabe falar de um papel quaternário, em casos 

de modificadores de advérbios, bem como de adjetivos em papel 

terciário, muito similares ao advérbio). No que concerne ao substan-

tivo, a depender da solução adotada, podemos admitir formas como 

hoje e aqui como substantivos ou não. A variação genérica e numéri-

ca no primeiro caso fica relegada a segundo plano. Não vemos, a 

principio problema em radicalizar a noção de primário. Naturalmen-

te, não julgamos inpertinente assumir como primarias as formas pro-

nominais pessoais, demonstrativas e indefinidas, que ficariam 

inclusas as classes dos substantivos. Isto, todavia, é ponto de vista 

nosso. 

A proposta de Jespersen logrou razoável êxito entre nós. Cama-

ra Jr.(1981) em sua doutrina de classes e funções, admite o substan-

tivo como subdomínio funcional do nome e do pronome ( que 

englobam substantivos, adjetivos e advérbios). A classe é de natureza 

morfossemântica, paradigmática, enquanto a função é de natureza 

sintática, sintagmática. Segundo leituras nossas, Camara Jr. tende a 

adotar a prototopia no domínio das classes e das funções, embora não 

a explicite. Deste modo, aqui e hoje seriam tipicamente pronomes 

adverbiais. Adotada esta solução, gera-se um impasse: um advérbio 

passaria a ter possibilidade de exercer a função de sujeito. 

A proposta do estudioso dinamarquês, encampada por Câmara 

Jr., é rica de conseqüências uma vez que permite estabelecer liames 

entre as funções, tais como entendidas pela tradição e as classes de 

palavras reinterpretada funcionalmente pelo lingüista brasileiro. Por 
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exemplo, a função substantivo se articula com as subfunções sujeito 

e objeto direto (melhor dizendo, núcleo destas funções). A função 

adjetivo por seu turno se traduz por subfunções do tipo adjunto ad-

nominal e predicativo do sujeito. 

Com pequenas variações, a proposta de Jespersen foi adotada 

por outros autores como Hjelmslev (apud BIDERMAN, 2001, p. 

226). Segundo este autor, há cinco classes fundamentais: o substanti-

vo, o adjetivo, o verbo, o advérbio e o pronome. O substantivo é 

claramente definido por sua função primaria, tal como estabelecera 

Jespersen. 

Outro estudioso que admite explicitamente o critério sintático é 

Llorach (2000), que propõe, à semelhança de Jespersen e Hjelmslev, 

um sistema simplificado de classes. Embora a proposta tenha sido 

estabelecida pelo autor para o espanhol, podemos sem dificuldade 

aplicá-la ao português. 

Llorach não faz distinção entre significado lexical e significado 

gramatical à maneira de vários autores. Estes separam, por exemplo, 

substantivo e pronome, estabelecendo para este último um significa-

do de tipo gramatical por oposição ao significado do primeiro, de 

tipo lexical, relacionado à referência ao mundo extralingüístico. Para 

Llorach, o significado lexical diz respeito ao que fixado na língua, 

dicionarialmente. Ele contém, em germe, as potencialidades de item 

léxico no que respeita as suas aplicações discursivas. Assim a forma 

ele tem como significado lexical 3ª pessoa (do singular) e, como tal 

possui o potencial de aplicar-se a itens lexicais como homem, livro, 

amor, entre outros. Alguém e algo têm como marca, além da 3ª pes-

soa do singular, a de [+ personativo] e [- personativo], respectiva-

mente, ao lado da marca de indefinitude, o que torna o campo de 

aplicação das referidas formas menor que de ele. Em termos lógicos, 

podemos dizer que, em virtude de uma maior intensão, a forma ele, 

tem uma extensão maior. Assim, asseveramos que, na língua, o signi-
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ficado lexical de ele é menor do que de alguém e ainda menor que o 

de livro. Todavia eles apresentam em comum o traço de 3ª pessoa. 

Llorach parte do tripé função, forma e sentido para classificar o 

item lexical. O autor não confia no critério semântico para ser um 

critério de base, mas tão somente um critério adjunto, complementar. 

A passagem abaixo, referente aos demonstrativos, é ilustrativa para 

nos darmos conta do tratamento a ser dado aos substantivos: 

Embora se tenha insistido muito em separar as 
palavras destinadas a designar “o campo 
mostrativo” das que aludem ao chamado 
“campo simbólico”, o certo é que a função 
lingüística que uma e outras desempenham não 
é diversa. Ambos os tipos de palavras possuem 
uma significação fixa e constante; a diferença 
reside na diferente realidade extralingüística 
que denotam. Se a denotação levada a efeito 
por um demonstrativo (ou outras unidades da 
língua ) é ocasional, quer dizer variável 
segundo cada ato de fala, sua significação, ou 
seja, seu valor diferencial e sua função, é 
sempre a mesma. As referencias englobadas no 
campo mostrativo não deixam de ser também 
conceituais ou simbólicas. Manifestam-se 
idêntica referência real dizendo-se tanto “nas 
presentes circunstancias”, como nestas 
circunstâncias; apesar disso, ninguém considera 
presentes como um demonstrativo. Por 
conseguinte, interessa determinar que traços 
funcionais justificam a agrupação à parte dos 
demonstrativos (2000, p. 107-108). 

Em resumo, o autor não aceita como abalizada a distinção entre 

campo simbólico e como mostrativo, que norteia o pensamento de 

Camara Jr. (1981) para o reconhecimento das classes vocabulares 

nominais e verbais. Chega a um resultado, por via dia diversa, seme-

lhante ao de Hjelmslev e ao de Jespersen. Identifica as seguintes 

classes funcionais: substantivo, adjetivo, verbo e advérbio. O subs-
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tantivo, que de perto nos interessa, abrange o que tradicionalmente 

que já é consagrado como substantivo, a exemplo de casa, amor, 

amizade e os pronomes de toda natureza, capazes de exercer núcleo 

de função sintática, como sujeito e objeto direto. Quer dizer: a classe 

pronominal deixa de existir e se dissolve por completo na classe 

substantival (PERINI, 1995, apresenta proposta similar para os subs-

tantivos). 

Por fim, para não estendermos demasiadamente a proposta, resta 

aludir à proposta gerativista de Duarte (MATEUS et al., 1983). Se-

gundo ela, existem cinco classes lexicais maiores: o nome, o verbo, o 

adjetivo, o advérbio e a preposição. Estas classes são identificadas 

pela possibilidade de engendrar sintagmas: SN, SV, SDJ, SADV, 

SPREP. A princípio, somos levados a crer que, por nome, se entende 

apenas o substantivo. Ao longo da obra (cf. MATEUS, 1983), cons-

tatamos, todavia, que o nome também encampa o que a tradição 

chama pronome, embora a expansão sintagmática deste seja diversa 

do substantivo típico. Pronomes pessoais, por exemplo, não admitem 

adjetivos. Quando admitem quantificadores, admitem apenas formas 

como alguns de e nenhum de: alguns de nós, nenhum de nós, jamais 

*alguns nós ou *nenhum nós. Os demonstrativos e os indefinidos se 

deixam expandir por adjetivos (acompanhados de preposição, no 

caso dos demonstrativos): algo bom, aquilo de bom. Em suma, mes-

mo como classe isolada dos substantivos, os pronomes constituem-se 

de subclasses bastante heterogêneas. 

Conclusão 

Face ao exposto, chegamos a conclusão que se segue. Para nós, 

enquanto classe estudada em si mesma, o substantivo é muito mais 

bem definido pelo critério sintático, qualquer que seja a proposta que 

abracemos. O ônus a pagar, pela economia descritiva, é o incluir, 
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numa espécie de superclasse, uma ampla gama de itens lexicais, a 

exemplo de casa, Pedro (nome próprio de expansão muito limitada), 

nós, isto, alguém, quem (pronome interrogativo), entre outros. Por 

isto, somos concordes com Llorach (2000) em tipificar os substanti-

vos conforme o comportamento sintagmático: substantivos comuns, 

pessoais (nós, vocês), demonstrativos, indefinidos (alguém, algo), 

interrogativos (quem, o que). O que os irmana é a possibilidade de 

assumirem funções sintáticas, como sujeito e objeto direto. As po-

tencialidades combinatórias limitam a aproximação das subclasses 

substantivais. O adjetivo, por exemplo, se combina com os substanti-

vos comuns, demonstrativos e indefinidos, mas não se combina com 

os pessoais. Os quantificadores definidos e indefinidos, como oito e 

alguns só se combinam com os substantivos comuns. Os exemplos 

de diferença combinatória poderiam se multiplicar ad libitum. Poder-

se-ia se indagar se estas diferenças combinatórias poderiam ser moti-

vo para se criarem novas classes de palavras em base sintática. Nossa 

intuição de falante nos diz que sim, mas o custo seria uma prolifera-

ção categorial. 

O critério mórfico também nos parece de relativa importância 

não tão grande quanto o sintático. Baseado em Rocha (1998), que 

estabelece diferença entre o gênero e o número como categorias mór-

ficas no substantivo, e o gênero e número como categorias morfos-

sintática para os determinantes do substantivo, cremos que o sufixos 

de número, de natureza referencial é relevante. Outras marcas sufi-

xais podem ser aludidas como os sufixos -eza, -ês, -ura, -ice entre 

outros, podem ser evocadas. No entanto a maior parte dos substanti-

vos da língua não ostentam estas marcas. O sufixo de gênero é por 

demais circunscrito e seu valor é muito limitado. Não se aplica a 

grande parte dos substantivos comuns e de outros arrolados por Llo-

rach. 
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A propósito, a flexão numérica não de quase nenhuma serventia 

entre os substantivos pronominais. Eu e tu, bem como isto não apre-

sentam flexão de número. Nós e vós não são plurais de eu e tu, se 

quer por supressão ou heteronímia, uma vez que nós não é eu+eu+eu 

nem vós é igual a tu+tu+tu ..., necessariamente. Também equivale a 

tu + ele (s). 

O critério semântico é o mais frágil. Não vamos aqui recapitular 

a nossa argumentação em favor da fragilidade desse critério uma vez 

que nos debruçamos longamente sobre ele. O lado mais operacional 

do citado critério se encontra em Neves (2000), que se vale da intui-

ção do falante para a noção deve nomear ou denominar, a fim de 

afastar, pelo menos inicialmente, o fantasma da lógica e da referên-

cia. Contudo, embora não seja exagero afirmar com a autora que o 

substantivo seja a classe nomeadora por excelência, duas objeções se 

impõem: o nomear não é circunscrito ao substantivo; com a introdu-

ção do critério sintático em amplitude máxima, o critério semântico 

se torna problemático porque deve dar conta também do que a tradi-

ção chama pronomes, que Neves (2000) reconhece como classe dis-

tinta, nos moldes da gramática normativa, ainda que com maior rigor 

analítico. 

Cremos que outro resultado seria obtido se estabelecemos traços 

semânticos para cotejarmos o que se convencionou chamar substan-

tivo próprio, substantivo comum e pronome para verificarmos um 

continum entre estas categorias lingüísticas. Veríamos, por exemplo, 

que ele está no extremo da escala quanto às marcas intensionais em 

relação a algo (que só possui sema de classe: coisa) e mais ainda em 

relação a livro e a caderno. As marcas intensionais poderiam conju-

gam-se a marcas sintáticas, quer pela função desempenhada no con-

texto frasal quer pela combinatória sintagmática. Isto, porém, 

constituirá objeto de outro trabalho.  
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Leitura em Aula de Língua Portuguesa: 
Uma Abordagem Enunciativa 

Silvana Silva 
(UNISINOS) 

(...) o que eu agradecia a Deus, era ter me 
emprestado essas vantagens, de ser atirador, por 
isso me respeitavam. Mas eu ficava 
imaginando: se fosse eu tivesse tido sina outra, 
sendo só um coitado morador (...) então, 
aqueles que agorinha eram meus companheiros, 
podiam chegar lá, façanhosos, avançar em mim, 
cometer ruindades. Então?”  

(Rosa, G. Grande Sertão: Veredas, 2001 p. 
243) 

Introdução 

Segundo Leffa (1999, p. 16), uma das práticas mais recorrentes 

de leitura, especialmente até os anos 80, era a leitura de extração de 

informações do texto. Em outras palavras: o texto era lido da mesma 

maneira por todo e qualquer leitor. Vejamos: 

a leitura não visava apenas deixar o texto 
transparente para o leitor, mas partia-se, 
também, do pressuposto de que o texto deveria 
ser processado na sua totalidade. A leitura não 
era vista como um processo seletivo, onde o 
leitor busca no texto, de modo ativo, as 
informações que lhe interessam, mas um 
processo passivo, onde tudo é importante, cada 
frase e cada palavra. Devido à transparência do 
texto, que de tão familiar se torna invisível, o 
processamento se dá de modo total e 
inconsciente, já que conscientemente não seria 
possível processar tanta informação. 

A citação ilustra uma das concepções de leitura que circulam no 

ensino de língua, a saber, a de leitura total de um texto. Tal concep-
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ção tem seu corolário na produção de fichas de leitura, ou seja, nos 

registros escritos objetivos de um texto. Assim, a compreensão tex-

tual é estabelecida na base da extração de informações. No entanto, 

como afirma Leffa, o texto torna-se, dessa forma, invisível para o 

aluno. 

A fim de propor uma concepção de leitura que não vise à invisi-

bilidade ou à ausência do texto e sim à densidade ou presença do 

mesmo, investigaremos a Teoria da Enunciação de Émile Benvenis-

te. A leitura não foi tematizada como objeto por Benveniste (1988, 

1989). No entanto, o autor nos autoriza a empreender tal estudo, 

desde que se considere o quadro teórico da enunciação. Apesar do 

autor não se deter nos processos de leitura, ele estabelece alguns 

posicionamentos quanto a esse assunto ao definir conceitos como 

compreensão, tu, co-referência e inversibilidade da relação dialógica 

eu-tu. Com isso, objetivamos explorá-los, de forma a que nos condu-

zam a uma visão o mais clara possível de uma abordagem enunciati-

va da leitura. Objetivamos principalmente melhorar a relação 

professor-aluno, acreditando que, dessa forma, será possível propor 

leituras mais produtivas para os alunos. 

Tal estudo justifica-se não apenas pela precariedade de explora-

ção textual que os livros didáticos trazem, mas também pela atitude 

do professor frente às interpretações textuais em língua portuguesa. 

Ainda é uma novidade para muitos professores, ou um desafio in-

transponível, considerar interpretações textuais muito diferentes das 

suas. 

2. Ancoragem teórica: enunciação e leitura em Benveniste 

Entendendo as noções de enunciação – apropriação do aparelho 

formal da língua e atualização de sua posição de locutor (1989, p. 82) 

– pessoa – relação de reciprocidade e transcendência daquele que diz 
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eu sobre aquele a quem remete como tu (PLG I, p. 286) – diálogo – 

colocação de duas figuras na posição de parceiros alternativamente 

protagonistas da enunciação (1989, p. 87) e não-pessoa – terceira 

pessoa (“ele”) responsável pelas referências de objeto,– como cen-

trais podemos dizer que a leitura caracteriza-se por um processo de 

apropriação simultânea do texto (ELE), do interlocutor (TU) e de si 

mesmo (EU) em um dado momento (AQUI-AGORA) para a atuali-

zação de uma posição de leitor. Assim, a leitura atende, simultanea-

mete, a funções cognitivas e subjetivas. Em outros termos: a leitura 

tem a função de estabelecer uma relação entre informação (ele) e 

pessoa (eu-tu), ou seja, produzir um sentido novo acoplado a um 

sentido existente. Podemos denominar tal processo de leitura enunci-

ativa. É necessário fazer a ressalva de que tu não precisa ser uma 

pessoa real, podendo ser um interlocutor imaginário (1989, p. 87-8). 

Tal ressalva nos faz atentar para o fato de que o tu, assim como o eu, 

nunca equivale a uma pessoa real, quer dizer, é sempre resultado de 

um ponto de vista particular e irrepetível. 

Cabe-nos precisar melhor a relação – ou o diálogo – entre as 

pessoas eu e tu. Como vimos, essa relação é recíproca, uma vez que 

eu e tu são alternativamente protagonistas da enunciação, ou seja, 

ambos têm a mesma importância. Além disso, essa relação é irrepetí-

vel, uma vez que eu e tu são únicos em cada instância espaço-

temporal – o “eu” que enuncia, o “tu” ao qual “eu” se dirige são a 

cada vez únicos (1988, p. 253). 

Ora, se a enunciação é um processo dialógico, a leitura enuncia-

tiva atual é sempre um processo resultante de uma enunciação ante-

rior e projeta uma enunciação posterior. Costa Silva (2000, p. 57) 

lembra que, para Benveniste, a enunciação é constituída não apenas 

na simultaneidade da relação eu-tu, mas também a consecutividade, a 

sucessão de três enunciações. 
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Para Benveniste, compreender ocorre simultaneamente a reco-

nhecer. O autor define esses termos da seguinte forma: reconhecer é 

perceber a identidade entre o anterior e o atual e compreender é per-

ceber a significação de uma enunciação nova, de outra (1989, p. 66). 

Com isso, vemos que, para Benveniste, o leitor reconhece o texto ao 

identificá-lo com leituras anteriores e produz uma interpretação no-

va, única a cada vez que lê um texto. As atividades de reconhecimen-

to e compreensão são o suporte teórico de que a enunciação 

apresenta um duplo eixo da consecutividade e da simultaneidade 

temporal. 

Benveniste descreve ainda a relação eu-tu não apenas como uma 

relação recíproca, mas também como uma relação possível. Veja-

mos: “A condição mesma dessa [relação da língua com o mundo] é, 

para o locutor, a necessidade de referir pelo discurso e, para o outro, 

a possibilidade de co-referir identicamente” (1989, p. 84, grifos nos-

sos). Haveria aí um paradoxo? Como pode toda enunciação, ao 

mesmo tempo, postular obrigatoriamente um tu e esse tu ser possí-

vel? Trata-se, no entanto, de um aparente paradoxo. Toda enunciação 

de eu postula, certamente, um tu, mas o tu, ao tomar a palavra e se 

tornar eu, pode ou não manter o  mesmo sentido, a mesma referência, 

pode ou não co-referir. 

A partir dos conceitos de pessoa, diálogo, tempo-espaço, refe-

rência e co-referência, podemos formular uma definição de leitura 

enunciativa, qual seja, a de apropriação e atualização de um signifi-

cado novo resultante da intersecção de um texto (ELE), da visão de 

um interlocutor (TU), de si mesmo (EU) e de um tempo-espaço 

(AQUI-AGORA) por um sujeito leitor.  

Como é operacionalizado tal significado novo, isto é, como o-

correm as diferenças de leitura? Certamente, como vimos na citação 

de Leffa, esse processo não se dá através de uma leitura total, que 

procura apagar a apropriação individual do texto. Trata-se, em uma 
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primeira aproximação, de uma leitura parcial, que procura dar relevo 

a certas formações lexicais e sintáticas e não outras. Benveniste 

(1989, p. 233-4) apresenta um conceito interessante para descrever 

essas leituras parciais: sintagmatização. Sintagmatização é o signifi-

cado resultante do amálgama do significado de duas palavras. Ben-

veniste exemplifica isso com ir e vir que, em Ele vai vir, não 

significa a soma do significado de duas palavras, nesse caso semioti-

camente opostos, e sim um amálgama: vai indica que o processo de 

vir ainda não começou. Nesse caso, o leitor leu vai vir como uma 

locução verbal. Além disso, pode-se pensar que outro leitor possa 

apropriar-se dessa frase e produzir outro significado como “essa 

frase não é gramatical, devo dizer Ele virá ou Ele irá”. Nesse caso, o 

leitor leu vai vir como dois signos verbais plenos. Assim, cada leitor, 

cada EU, ao se apropriar da leitura, produz uma certa sintagmatiza-

ção de um texto. 

Dado esse conceito, é necessário ver como ele se concretiza na 

situação dialógica da sala de aula. 

3. Análises de leitura enunciativa 

Se, como dissemos, a leitura é o resultado da intersecção de fa-

tores envolvendo a instância de discurso, a saber, eu-tu-este-aqui-

agora, como poderíamos designar tais fatores na situação de discurso 

de sala de aula? 

Em situações de leitura precedidas por uma interpretação do 

professor e realizadas por grupos de alunos, o sujeito aluno (EU), ao 

produzir sua leitura do texto (ESTE), igualmente produz uma visão 

do TU (professor ou colegas com quem compartilha o processo de 

leitura) e do espaço-tempo (presente aula). 

Acreditamos que a análise da leitura enunciativa do aluno é uma 

forma de descrever a relação aluno-professor (eu-tu), podendo servir 
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de instrumento ao professor que procura um meio para comprometer 

seus alunos com as atividades de sala de aula. 

Para isso, faremos o levantamento dos três casos a seguir: 1) co-

referência total de leitura aluno-professor; 2) co-referência parcial de 

leitura aluno-professor; 3) não co-referência de leitura aluno-

professor. Faremos a análise do caso 3, uma vez que nosso objetivo 

inicial é observar casos extremos de falta de coincidência de leitura 

entre professor e alunos. 
3.1 Do objeto de estudo 

Nosso objeto de estudo serão 15 interpretações textuais realiza-

das por alunos do Curso de Ciências Jurídicas e Sociais de uma uni-

versidade do Rio Grande do Sul em uma aula da disciplina de Língua 

Portuguesa, durante o segundo semestre de 2005. Deteremo-nos es-

pecificamente na análise de duas leituras: a do professor e a de um 

aluno apresentando leitura não co-referencial a do professor. 
3.2 Metodologia de análise 

O corpus de análise será descrito de acordo com a seguinte me-

todologia: 

1ª Instauração da relação dialógica (Enunciação anterior): apon-

tamento das diretrizes de leitura do professor; 

2ª Implantação da relação dialógica (Enuciação atual): Classifi-

cação das interpretações em três tipos, a saber, co-referência total, 

co-referência parcial, não co-referência; 

3ª Co-referência da relação dialógica (Enunciação posterior): 

Análise de uma interpretações de co-referência – do professor – e 

uma interpretação de não-co-referência – de um aluno - , procurando 

descobrir uma sintagmatização coerente com a proposta do profes-

sor; 
3.3 Análises dos processos de leitura enunciativa 

1º) Enunciação anterior 
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O professor trabalhou com noções de estrutura argumentantiva 

do texto (ADAM, 1992). Inicialmente, ele apresentou um texto e 

demonstrou sua segmentação em quatro partes para os alunos, fri-

sando que as partes devem ser apresentadas sempre na mesma or-

dem, a saber, tese anterior-tese-comprovação-conclusão, em um 

texto que se pretenda bem argumentado. As quatro partes foram de-

finidas da seguinte forma: tese ou situação anterior – parte textual em 

que o autor contextualiza o assunto de acordo com suas definições 

geralmente aceitas pela sociedade, do senso comum, tradicionais, 

antigas; tese – parte textual em que o autor posiciona-se frente ao 

assunto, geralmente de forma diferente da posição do senso comum, 

ou apresenta um problema; comprovação – parte textual em que o 

autor apresenta provas pertinentes (exemplos, estatísticas, casos da 

realidade) para demonstrar sua tese; conclusão – parte textual em que 

o autor propõe uma solução para o problema ou faz uma generaliza-

ção da tese. 

2º) Enunciação atual 

A partir do texto abaixo, os alunos produziram leituras que co-

incidiram e que não coincidiram com a do professor: 

Consumidor sem garantia. 

Antônio Carlos de Lima (Delegado Titular do Decon/GO/ Dou-

torando em Direito) 

Os denominados shoppings populares, camelódromos ou mes-

mo, os camelôs de rua, estão abarrotados de mercadorias oriundas da 

Cidad del Leste, Paraguai. São aparelhos eletrônicos diversos, brin-

quedos, cosméticos, ferramentas, cds, utensílios etc. Será que estes 

produtos possuem garantias? E se apresentarem defeitos de “fabrica-

ção”, o nosso código de proteção e defesa do consumidor está apto a 

defender este consumidor? 

A Lei n. º 8.078/90 criou o conhecido Código do Consumidor, 

que, em seus artigos 2º e 3º, define o que seja: consumidor, fornece-
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dor, produto e serviço. Equiparando a fornecedor “os entes desperso-

nalizados”, denominação que abarcaria estes comerciantes informais 

e, por conseguinte, esta lei protetiva se aplica a essa modalidade 

ilícita de fornecedores. 

A teoria assim preconiza, mas a pratica é bem outra, senão ve-

jamos: estes produtos não são importados legalmente, pelo contrário, 

trata-se de mercadorias de procedência criminosa, fruto de contra-

bando (artigo 334, do Código Penal). Assim sendo, como estes for-

necedores, denominados pela lei de “entes despersonalizados” vão 

emitir a devida nota fiscal, a qual é obrigatória, em conformidade 

com o artigo 1º, inciso V, da Lei nº 8.137/90 (penaliza com pena de 

reclusão de 2 a 5 anos a não emissão da nota fiscal). 

Seriam então estes consumidores amparados pelo artigo 18 do 

Código do Consumidor, que prevê a garantia obrigatória, não neces-

sitando de nota fiscal. Pois estes “fornecedores” teriam 30 dias para 

reparar os vícios de qualidade dos produtos que comercializaram ou 

devem substituir, este produto por outro da mesma espécie, caso não 

seja possível, restituir a quantia paga ou fazer um abatimento propor-

cional ao preço. 

Em tese, a resposta é afirmativa, mas, sem a nota fiscal, fica di-

fícil fazer prova da data da aquisição e da espécie do produto, o que 

prejudicaria as reclamações administrativas do consumidor. O que, 

necessariamente, remete o consumidor ao Poder Judiciário comum 

ou ao Juizado Especial Cíveis, situação de que nenhum de nós, brasi-

leiros, gostamos, pois é sinônimo de muita demora crônica. 

Vimos que, pelo caminho legal, a vida do consumidor, para es-

tes casos, não é nada fácil. Entretanto, vislumbro que, pela estrada da 

cidadania, ela é perfeitamente possível. Vivemos em um estado de 

direito de um regime democrático, em que cidadania nada mais é de 

que um conjunto de direitos e deveres. Adquirir um produto de um 
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fornecedor legalmente estabelecido, exigir a nota fiscal e o termo de 

garantia devido fazem parte deste contexto. 

Na hipótese de ser o consumidor uma pessoa de poucos recursos 

financeiros, também sugerimos uma conduta legal e de bom senso: 

adquirir seus produtos em lojas populares, conhecidas coloquialmen-

te por “1.99”. Apesar da baixa qualidade dos produtos lá encontra-

dos, o consumidor tem condições de fazer valer seus direitos, pois se 

presume que a importação é legal e a expedição do documento fiscal 

é perfeitamente possível. O que, tanto para o consumidor, quanto 

para o fornecedor e o Estado fica de bom tamanho, havendo o reco-

lhimento do imposto devido, o que é vantajoso para todos. 

Assim, o consumidor deve se conscientizar de que seus direitos 

dificilmente lhe serão ofertados, sendo que ele terá que conquistá-

los, e sua luta e árdua, nestes casos. Porém, fazendo sua parte, que é 

fazer suas compras em lojas estabelecidas. Agindo como cidadão, as 

coisas ficam bem mais facéis para todos, inclusive para os órgãos de 

defesa do consumidor. Portanto, consumidor, faça o seu dever de 

casa, aplique cidadania nos “pirateiros”. (http://www.ambito-

juridico.com.br/aj/dconsu0040.htm, em 20/09/05) 

Referência ou leitura enunciativa do professor: 

Tese anterior: “Os denominados shopping centers... até....essa 

modalidade implícita de fornecedores” (1º e 2º parágrafos); Tese: “A 

teoria assim preconiza.... até... muita demora crônica (3º a 5º parágra-

fos); Comprovação: “Imagine a situação de.. até... “ela é perfeita-

mente possível” (6º e metade do 7º parágrafo); conclusão: “Vivemos 

em um estado de.. até... aplique cidadania nos “pirateiros” (metade 

final do 7º parágrafo até o 9º parágrafo). 

Para o professor, a tese anterior refere-se à contextualização ju-

rídica dos consumidores de produtos piratas. Segundo a lei, tais con-
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sumidores têm garantias. A tese do autor, enunciada também no títu-

lo, ou seja, consumidor (não tem) garantia, começa a ser apresentada 

quando o autor mostra que na prática a realidade é outra. Ou seja, 

para o professor, a tese é marcada pela seguinte expressão “A teoria 

assim preconiza mas a prática é bem outra” (início do 3º parágrafo). 

3º) Enunciação posterior: 

Ao analisar as interpretações de não co-referência que, em outro 

caso, poderiam nos levar a uma desqualificação da leitura, uma in-

terpretação de aluno nos chamou atenção. Vejamos: 

Segmentação do aluno R.G.M: Tese anterior: “Os denominados 

shoppings populares... até ferramentas, cds, utensílios, etc.”; Tese: 

“Será que esses produtos... criou... até... este consumidor?”; Tese 

anterior: “A lei nº 8078/90 criou o conhecido Código do Consumi-

dor... até... nota fiscal); Tese: “Seriam então... até... demora crônica”; 

Comprovação: “Imagine a situação... até... perfeitamente possível”. 

Conclusão: “Vivemos em um estado de direito... até... aplique cida-

dania nos “pirateiros”. Logo, o aluno observa uma descontinuidade 

na estrutura argumentativa desse texto, a saber, tese anterior – tese –

tese anterior-tese- comprovação-conclusão. Ao observar que a tese, 

para esse aluno, começa na pergunta “Será que esses produtos possu-

em garantias?”, passamos a observar que a tese também pode ser 

apresentada através de uma dúvida, primeiro indício de uma contra-

posição ao senso comum e não apenas de uma afirmação. Este fato 

também foi comentado em aula pelo professor na enunciação anteri-

or. Assim, o aluno co-refere a essa parte da enunciação do professor 

e não co-refere à parte de sua enunciação em que ele havia dito haver 

uma ordem rígida na estrutura argumentativa. 
3.4. Discussão dos resultados 

Podemos falar, nesse caso, de uma não co-referência do aluno à 

leitura enunciativa atual do professor e de uma co-referência parcial 

à leitura enunciativa anterior do professor. Portanto, ao invés de des-
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qualificar a leitura dos alunos R. G. M., o professor deve considerar 

sua leitura, uma vez esse sujeito inseriu-se na relação dialógica com 

o professor estabelecida em sala de aula.  Como vimos, se a leitura é 

um processo dialógico único, diferente para cada aluno (o que justi-

ficaria o alto índice de co-referência parcial na tabela 1), isso tam-

bém significa levar em consideração uma dupla temporalidade: a 

enunciação anterior e a enunciação atual do professor. Sem essa du-

pla consideração, o professor pode avaliar as interpretações dos alu-

nos de forma incoerente e, arriscaríamos dizer, injusta. 

Tal interpretação é devida a diferentes sintagmatizações do tex-

to: a) do professor é o fato da referência da tese ser resultado de uma 

afirmação como contraposição explícita ao senso comum; b) do alu-

no R.G.M: a do aluno é o fato da referência da tese ser resultado de 

uma dúvida inicial, contraposição implícita ao senso comum. Essa 

interpretação fez com que constatássemos uma contradição entre 

duas enunciações do professor. 

Considerações finais 

Os alunos sintagmatizam diferentemente a partir das diversas in-

formações dadas pelo professor. Ao promoverem leituras diferentes 

sobre o objeto de estudo, os alunos assumem, ao mesmo tempo, po-

sições diferentes dos professores, os quais devem estar sensíveis a 

essas divergências. 

O professor deve cuidar para tratar os alunos como pessoas sin-

gulares ou estritas (tu – eu) e não como pessoas amplificadas (vocês 

– eu) (Benveniste, 1989, p. 259), isto é, deve evitar conceber uma 

homogeneização de respostas. Isso exige um trabalho de interpreta-

ção diferente do texto por parte do professor. Ainda assim, o profes-

sor deve saber reconhecer os casos em que o “tu” escapa à relação de 

enunciação e quer reinar absoluto, assumindo uma posição cujo sen-
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tido, lógica ou sintagmatização escapam da lógica proposta em aula. 

De qualquer forma, a análise da interpretação do aluno R.G.M con-

duz o professor a uma reconsideração da interpretação do aluno, 

atitude esta esperada para o professor que tomar a leitura como um 

processo enunciativo. 

Além disso, o professor deve estar atento para a abordagem téo-

rica que subjaz à sua exploração da estrutura de um texto. Como 

vimos, no caso estudado, o professor baseia sua análise em Adam, 

autor que, segundo Barbisan (2001, p.131), tem uma visão pragmáti-

ca de argumentação. Caso queira tomar uma abordagem enunciativa 

de leitura, nunca pode tomar suas afirmações, suas palavras, como 

elementos isolados, deve sempre relacioná-las a outras afirmações 

para buscar a lógica (ou a falta de lógica) do aluno. 

Como as conclusões apresentadas são provisórias, questões rela-

tivas à leitura enunciativa devem ser exploradas em artigo futuro, 

como, por exemplo, o estatuto da co-referência parcial na avaliação 

do professor. De qualquer forma, esperamos que o conceito de leitura 

enunciativa, ora apresentado, sirva para auxiliar o professor na avali-

ação das leituras de seus alunos. 
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