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RESUMO 

 

Esta Dissertação, com o suporte teórico-metodológico da Sociolinguística Variacionista, 

descreve e analisa a abordagem da variação linguística no trabalho com adjetivos, nos 

livros didáticos de Português do Ensino Médio, em Guarapuava, Paraná. Para tanto, traz 

o levantamento dos títulos sugeridos pelos docentes e seleciona para análise os dois livros 

didáticos mais indicados nesse levantamento: o primeiro, da coleção “Se liga na língua: 

Literatura, Produção de Texto, Linguagem”, de Ormundo e Siniscalchi (2016); o 

segundo, da coleção “Novas Palavras – Literatura, Gramática, Leitura e Produção de 

Texto”, de Amaral et al (2016). Os materiais didáticos analisados portam os conteúdos 

relacionados à Sociolinguística de maneira coerente com os pressupostos teóricos dessa 

área dos Estudos da Linguagem, apresentando de modo adequado a variação linguística, 

suas variedades e demais abordagens específicas, como a adequação e inadequação 

linguísticas. Quanto aos adjetivos, as análises qualitativas, em separado e em cotejo, 

realizadas neste estudo atestam a pertinência e coerência da aplicação da perspectiva 

sociolinguística nos livros didáticos selecionados, promovendo uma reflexão necessária 

e atual sobre a língua em uso, sem a necessidade de listas de adjetivos, locuções adjetivas 

e nomenclaturas. 

 

Palavras-chave: Sociolinguística Variacionista; Livros Didáticos; Adjetivos. 
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ABSTRACT 

 

This thesis, with the theoretical-methodological support of Variationist Sociolinguistics, 

describes and analyzes the approach of linguistic variation in working with adjectives, in 

the textbooks of Portuguese in High School, in Guarapuava, Paraná. For this purpose, it 

brings up the survey of the titles suggested by the teachers and selects for analysis the 

two most indicated textbooks in this survey: the first one, from the collection “Se liga na 

Língua: Literatura, Produção de Texto, Linguagem”, by Ormundo and Siniscalchi (2016); 

the second one, from the collection “Novas Palavras – Literatura, Gramática, Leitura e 

Produção de Texto”, by Amaral et al (2016). The didactic materials analyzed carry the 

contents related to Sociolinguistics consistently with the theoretical assumptions of this 

area of Language Studies, adequately presenting linguistic variation, its varieties and 

other specific approaches, such as linguistic adequacy and inadequacy. In terms of the 

adjectives, the qualitative analyzes, separately and in comparison, realized in this study 

attest to the pertinence and coherence of the application of the sociolinguistic perspective 

in the selected textbooks, promoting a necessary and current reflection on the language 

in use, without the need for lists of adjectives, adjective phrases and nomenclatures.  

 

Keywords: Variationist Sociolinguistics; Textbooks; Adjectives. 
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INTRODUÇÃO 
 

 A presente dissertação, intitulada “Linguagem, cultura e variação: a abordagem 

dos adjetivos nos livros didáticos do Ensino Médio”, é um aprofundamento do Trabalho 

de Conclusão do Curso de Letras Português e Literaturas de Língua Portuguesa, na 

Universidade Estadual do Centro-Oeste (UNICENTRO), em 2017, quando iniciei o 

estudo bibliográfico sobre os adjetivos. Devido aos poucos estudos descritivos sobre essa 

temática, à necessidade de ir além da pesquisa bibliográfica realizada na Graduação, à 

experiência prática de minha parte com o Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à 

Docência (PIBID), durante três anos, e ao desejo de contribuir com o ensino e a pesquisa, 

na área dos estudos da linguística, em geral, e da sociolinguística, em particular, decidi 

realizar esta pesquisa no Mestrado em Letras e, acima de tudo, o aperfeiçoamento e 

crescimento profissional. 

 Para tanto, perguntamo-nos: como se dá a abordagem da variação linguística e dos 

adjetivos em livros didáticos do Ensino Médio? Para respondermos a esse 

questionamento, pesquisamos quais foram os títulos de livros didáticos mais escolhidos 

pelos colégios da rede pública estadual de Guarapuava/PR. Diante disso, fizemos o 

levantamento dos livros e fomos ao encontro desses materiais. Adotamos aspectos da 

Teoria da Variação e da Mudança Linguística para orientar nossa pesquisa, bem como os 

estudos gramaticais e sociolinguísticos que dessem conta de abordar essa temática. 

 O objetivo geral consiste em analisar, com base na Sociolinguística, de que forma 

são apresentados a variação linguística e os adjetivos em livros didáticos do Ensino 

Médio, selecionados por docentes de colégios da cidade de Guarapuava/PR. 

 Os objetivos específicos são: (i) verificar os pressupostos da Teoria da Variação 

e Mudança Linguística para analisar a variação linguística nos livros didáticos 

selecionados; (ii) analisar como os conceitos de variação e de adequação linguísticas são 

explorados nos livros didáticos selecionados; (iii) analisar se os livros didáticos 

consideram os pressupostos da Sociolinguística no tratamento da classificação, da flexão 

e da variação de grau dos adjetivos. 

 A dissertação está dividida em quatro partes: na primeira, faremos um breve 

panorama dos estudos linguísticos anteriores a Saussure, depois, dos estudos que se 

seguiram ao Curso de Linguística Geral e, finalmente, a partir de William Labov, na 

década de 60, do século passado, dos estudos sociolinguísticos. Na segunda parte, 
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também, apresentaremos quatro compêndios gramaticais1, abordando neles os adjetivos: 

Gramática Metódica da Língua Portuguesa (1978), de Napoleão Mendes de Almeida; 

Gramática Houaiss da Língua Portuguesa (2014), de José Carlos de Azeredo; Nova 

Gramática do Português Brasileiro (2010), de Ataliba Teixeira de Castilho, e Gramática 

Pedagógica do Português Brasileiro (2012), de Marcos Bagno.  

 Na terceira parte, trataremos da seleção dos livros didáticos do Ensino Médio que, 

posteriormente, serão usados na análise. Por fim, na quarta parte, vamos nos concentrar 

na análise de dois livros didáticos, cada um de uma coleção diferente:  “Se Liga na 

Língua: Literatura, Produção de Texto, Linguagem”, de Ormundo e Siniscalchi (2016) e 

“Novas Palavras – Literatura, Gramática, Leitura e Produção de Texto”, de Amaral et al 

(2016). Os livros dessas duas coleções foram os mais indicados pelos docentes das escolas 

públicas do Ensino Médio, em Guarapuava/PR.  

 Comecemos, então, nossa trilha nos estudos da linguagem. Boa viagem! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 A explicação do porquê da escolha destas gramáticas é dada no capítulo 2 desta dissertação. 
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CAPÍTULO I – Fundamentação histórico-teórica 

 

Este capítulo aborda, historicamente, os estudos anteriores à constituição da 

Linguística Moderna, com Ferdinand de Saussure, quando da publicação de seu livro 

póstumo, o Curso de Linguística Geral, em 1916, marco fundamental para os estudos 

linguísticos no século XX. Na sequência, retoma as principais orientações teóricas que 

embasaram os estudos linguísticos após o Curso, para, enfim, chegar à publicação de 

Padrões Sociolinguísticos, na década de 60, início da Sociolinguística Variacionista, e 

seus estudos posteriores, bem como as gramáticas elaboradas com base nas pesquisas 

mais recentes e que serão apresentadas na parte específica (Capítulo II). O propósito é 

fornecer elementos fundamentais do contexto histórico e teórico do objeto de pesquisa, 

variação linguística e adjetivos. Comecemos, então, com os estudos anteriores à fundação 

da Linguística como ciência.  

1.1. Panorama dos estudos da linguagem anteriores à Linguística de Saussure  

Os primeiros estudos acerca da linguagem, segundo afirma Faraco (2008, p. 130), 

remontam por volta do segundo milênio antes de Cristo, a.C., na Babilônia, cujo povo, os 

babilônios, foram responsáveis pela primeira forma de escrever: a escrita cuneiforme. 

Muitos anos mais tarde, cerca do quarto século a.C, na Índia, por motivos religiosos, os 

hindus buscaram preservar os textos sagrados dos Vedas, que tendiam a se modificar no 

momento em que eram proferidos no culto sagrado. Os gramáticos hindus, entre eles, 

Panini, descreveram com minúcias sua língua, o sânscrito; os modelos de análise por eles 

produzidos foram descobertos pelo Ocidente no final do século XVIII. De acordo com 

Faraco (2011, p. 31), “costuma-se localizar o nascimento da linguística nos fins do século 

XVIII. É o tempo em que os intelectuais europeus iniciaram, em meio a uma conjuntura 

de crescente interesse pelas civilizações antigas, o estudo do sânscrito, língua clássica dos 

hindus”. Desse modo, é possível perceber a imbricada relação que a língua estabelece 

com a sociedade da qual ela faz parte e a constitui. 

Mais tarde, os filósofos gregos, entre eles, Platão e Aristóteles, buscaram definir 

as relações entre o conceito e a palavra, questionando a relação entre a palavra e seu 

significado, presente em Crátilo, de Platão. Por sua vez, Aristóteles procede à análise da 

estrutura da língua, elaborando uma teoria da frase, na qual distingue as partes do discurso 

e enumera as categorias gramaticais. Nas palavras de Faraco (2008, p. 132), os filósofos 

gregos elaboraram “uma análise da estrutura sintática das sentenças (a partir de duas 
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grandes funções proposicionais: sujeito e predicado) e das classes gramaticais de palavras 

que poderiam ocupar essas funções (em especial os substantivos e os verbos, mas 

envolvendo também os adjetivos e os pronomes)” (grifo nosso). Assim, é perceptível ver 

o berço no qual nasceram os estudos em relação à língua e os desdobramentos que esses 

teriam séculos mais tarde, principalmente, com a arbitrariedade do signo linguístico e o 

estruturalismo, nos estudos linguísticos. 

Para trabalhar com os adjetivos como parte do objeto de pesquisa dessa 

dissertação, faz-se necessário mencionar a contribuição dos estudiosos da Biblioteca de 

Alexandria para os estudos da linguagem. A Biblioteca de Alexandria, localizada no norte 

do Egito, reuniu uma grande coletânea de manuscritos gregos antigos com textos de 

poetas, dramaturgos, filósofos e historiadores. Segundo aponta Faraco (2008, p. 132), os 

estudiosos alexandrinos se dedicaram “não só a catalogar todo esse precioso acervo, mas 

principalmente a estabelecer, a partir do estudo criterioso dos fragmentos disponíveis, o 

texto que se poderia considerar como definitivo na obra de cada um dos autores 

clássicos”, como, por exemplo, Ilíada e Odisseia, grandes poemas de Homero.  

Para tanto, os estudiosos de Alexandria se dedicaram a fixar uma forma aceitável 

dos textos clássicos, de modo a preservar e nos legar um conjunto de obras consideradas 

fundamentais da cultura humana. Por isso, criaram os métodos que, mesmo aperfeiçoados 

a posteriori, ainda hoje constituem a base de qualquer atividade de edição crítica de textos 

reconhecidos como clássicos da cultura, sejam eles literários, filosóficos ou religiosos.  

O estudo criterioso dos textos levou os eruditos alexandrinos a descrever e 

comentar a língua que ali encontravam: “aspectos de métrica, ortografia e pronúncia; a 

distribuição das palavras por classes”, assim denominadas: “nomes, adjetivos, pronomes, 

verbos advérbios, conjunções etc”; bem como “a estrutura sintática da oração simples 

(sujeito, predicado, complementos, adjuntos) e dos períodos (coordenação e 

subordinação); o uso das figuras de linguagem e assim por diante” (FARACO, 2008, p. 

133, grifo nosso). Mais tarde, esses estudos desenvolvidos na Biblioteca de Alexandria 

constituíram um ramo específico do conhecimento: a gramática. Segundo o autor 

(FARACO, 2008), costuma-se atribuir a um estudioso alexandrino, Dionísio Trácio, do 

século II a.C., a autoria da primeira gramática conhecida. Consolidadas as descrições de 

aspectos da língua grega, a obra de Dionísio Trácio foi tomada como modelo dos estudos 

gramaticais posteriores.  

A constituição da tradição normativa ocidental do estudo da língua que ainda é 

tão forte entre nós nasce a partir desse tipo de pesquisa. Para Faraco (2008, p. 133-134), 
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ela foi, “naquele momento, a solução intelectual para os conflitos gerados pela percepção 

da diversidade linguística”. Essa questão requer entendimento e muito estudo, seja por 

parte dos docentes, seja por parte dos discentes, pois, continua o autor, “além da diferença 

de formas, há uma valoração social diferenciada” que recai sobre essas formas: aquelas 

que são prestigiadas socialmente, “enquanto outras que são menos prestigiadas a até 

ridicularizadas e censuradas”.  

Vale notar que o autor se faz valer da expressão “menos prestigiadas” ao invés de 

usar um prefixo que denota negação: desprestigiada. Essa forma de expressão é 

fundamental para este trabalho quando seu olhar se volta para, principalmente, os “graus 

dos adjetivos”; nesse sentido, de nada valeria estudar morfológica e sintaticamente o grau 

superlativo absoluto sintético, formado por uma palavra intensificadora (menos) + 

adjetivo (prestigiada) se não compreender como o emprego de um adjetivo em um 

determinado grau contribui para o sentido do enunciado.  

Quanto aos estudos gramaticais, e com base naqueles empreendidos pelos gregos, 

o gramático latino Varrão, no século I a.C., define gramática como ciência e como arte. 

Sua definição de “ciência”, no entanto, é diferente daquela que aparecerá no século XX, 

com a publicação do livro póstumo, fundador da ciência que estuda a língua. Gregos e 

romanos foram povos, de modo particular, que se dedicaram às questões de linguagem e, 

por isso, suas reflexões nessa área, afirma Faraco, “duraram mais ou menos mil anos, que 

nasceram de diferentes fontes”, que, ainda segundo o autor, “foram as práticas políticas 

e jurídicas”, na democracia ateniense e na república romana (FARACO, 2008, p. 131).  

Os romanos incorporaram a Grécia a seus domínios no segundo século a.C. e, de 

lá para cá, a cultura helenística passou a ser fortemente valorizada pela elite romana, que 

se dedicou, inclusive, a aprender a língua e a literatura gregas. Mais tarde, de acordo com 

Faraco (2008, p. 137), “quando incorporou Alexandria (século I a.C.), Roma passou a 

absorver também seus estudos gramaticais”. A futura Cidade Eterna, à época, caminhava 

para o Império, centralizando seu poder e, por isso, na leitura do autor (FARACO, 2008, 

p. 137), “recebeu os estudos alexandrinos muito bem, adotou prazerosamente a 

concepção normativista e trabalhou no sentido da fixação e cultivo de um latim modelar 

(afinal, já ia longe o tempo em que o latim era apenas a língua dos camponeses do Lácio)”. 

Em decorrência disso, a linguagem dos poetas e prosadores consagrados e dos modelos 

gregos foram adotados pelos romanos como referência de língua a ser aprendida, 

valorizada e difundida por todos os lugares por onde expandissem suas conquistas 

territoriais. Ainda de acordo com Faraco (2008, p. 137), “o criador da primeira gramática 
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latina foi Varrão, que seguiu os mestres alexandrinos Crates de Malos e definiu seu 

trabalho como ‘a arte de escrever e falar corretamente’; e de compreender os poetas’”. 

Para Faraco (2008, p. 137-138), os romanos, com a finalidade pedagógica de 

“cultivar certos modelos de língua, aproximando seu modo de falar em público e de 

escrever aos usos dos autores consagrados” e de exercitar as “habilidades de falar em 

público e de escrever”, cujo “conhecimento gramatical estava subordinado a este objetivo 

maior, diferentemente do que ocorre hoje entre nós”, produziram, no transcorrer dos 

primeiros séculos da era cristã, várias gramáticas do latim. Dentre essas, destaca-se a de 

Prisciano, gramático que viveu e trabalhou em Constantinopla, cidade que foi capital do 

Império Romano Oriental, durante o governo do Imperador Justiniano, no século da 

queda deste Império, marcando, assim, a transição da Idade Antiga para a Idade Média. 

Vale ressaltar que a gramática de Prisciano, nas considerações de Faraco (2008, 

p. 138), é “uma verdadeira síntese da tradição greco-romana”, foi a última produzida por 

esta cultura e é “o grande modelo de tudo o que se fez daí para frente até hoje em termos 

de gramática escolar” e, por extensão, os materiais didáticos, nos quais se apresenta, em 

sua imensa maioria, o que vem posto nas gramáticas normativas. No entanto, há materiais 

que sinalizam, com menor intensidade, para além das prescrições e modelos de uma única 

e imparcial maneira de conceber e descrever a língua, considerando-a como sendo “a” 

língua e não “parte” dela.  

Quando Prisciano escreveu sua gramática, o Império Romano Ocidental, com 

capital em Roma, já estava fragmentado em reinos germânicos, pois a conquista da capital 

pelos germânicos foi em 476 d.C., e a atividade intelectual estava muito reduzida em 

decorrência da estabilidade social e nenhuma novidade nesse campo de estudos se 

produziu desde então. Desse modo, afirma Faraco, a gramática de Prisciano “foi adotada 

como a grande obra de referência pedagógica durante todo o período medieval em que 

estudiosos e professores da Europa Ocidental (em especial nos mosteiros) tentaram 

preservar um latim clássico cristalizado como língua de erudição” (FARACO, 2008, p. 

139). 

A partir da fragmentação do antigo Império Romano inicia-se, na Península 

Ibérica, a formação de numerosos reinos bárbaros (franco, suevo, visogótico) que se 

desenvolveram durante toda a Idade Média e, a partir do século IX, transformaram-se, 

cada um com sua história e romanço, nos países europeus da época moderna, aponta a 

historiadora da língua portuguesa Amini Boainain Hauy (1994, p. 11). Para a autora, é 

esse o momento inicial da formação dos países conquistados pelos romanos e herdeiros 
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do latim, em se tratando de língua, especificamente, por meio do romanço, fase 

intermediária entre a língua do Lácio e aquela que, posteriormente, viria a formar-se nos 

países conquistados pelos romanos ao longo dos séculos. Dessa forma, as transformações 

pelas quais passou essa modalidade da língua latina, no início, no próprio idioma e, 

depois, no contato com a língua e cada um dos povos conquistados, fez com que resultasse 

no aparecimento dos diferentes romances ou romanços e, mais tarde, das várias línguas 

neolatinas ou línguas românicas, dentre elas, a língua portuguesa.  

Para Carvalho e Nascimento (1974, p. 29), denominam-se línguas românicas ou 

línguas neolatinas o “grupo de idiomas que evoluíram do Latim Vulgar”, e para Coutinho 

(1976, p. 41), “as que conservam vestígios indeléveis de sua filiação ao latim no 

vocabulário, na morfologia e na sintaxe”. Na perspectiva adotada por esses autores, 

podemos afirmar que são o grupo de idiomas que evoluíram do latim coloquial ou sermo 

usualis e conservam vestígios no vocabulário, na morfologia e na sintaxe.  

Segundo Carvalho e Nascimento (1974), o fracionamento da unidade linguística 

do Império Romano ocorreu no século V, quando houve a dialetação do latim coloquial 

e passou a se desenvolver diferentemente em cada região. Para a autora, esses falares 

regionais já não se poderiam chamar latim, em virtude das grandes modificações nele 

introduzidas, porém não tinham alcançado a categoria de línguas literárias, como 

instrumentos linguísticos de novas unidades sociais e políticas. As formações dialetais 

dessa modalidade do latim recebem o nome de romanços ou romances – diferentes falas 

intermediárias entre o latim coloquial e as línguas atuais.  

Do século V ao IX, formaram-se os seguintes romances, entre eles, o castelhano, 

o leonês, o galo-provençal, o romanço lusitânico, do qual o português é um 

prolongamento. Dez são as línguas neolatinas ou românicas: espanhol, italiano, francês, 

romeno, rético, galego-português, provençal, catalão, sardo e dalmático. De 409 a 711, 

cerca de três séculos, os povos germânicos (vândalos, suevos, alanos e visigodos) 

invadiram a península, e suas contribuições para com a língua e a cultura teve papel 

negativo, pois se rompeu a unidade romana de maneira definitiva e as forças centrífugas 

preponderarão sobre as de coesão. Se o latim escrito se mantém como a única língua de 

cultura, o latim falado evolui rapidamente e diversifica-se. Com a invasão muçulmana e 

a posterior conquista da Península Ibérica, em 711, os muçulmanos incluem a Lusitânia 

e a Gallaecia. A língua de cultura deles era o árabe e a religião o Islã, e foram chamados 

de mouros pelos ibéricos.  
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O movimento de reconquista cristã, de acordo com Carvalho e Nascimento 

(1974), vai expulsando os mouros do Norte para o Sul, fazendo com que nasça o reino 

independente de Portugal, no século XII. Compostela é destruída em 997. A época áurea 

do califado de Córdova vai até por volta do final do primeiro milênio da Era Cristã, 

quando a Espanha muçulmana domina os inimigos cristãos. No início do segundo 

milênio, os reinos cristãos decidem iniciar um movimento ofensivo que se tornaria 

irresistível. Conquistam as cidades de Coimbra (1064), Santarém e Lisboa (1147), Évora 

(1165) e Faro (1249). Com a tomada desta última cidade, o território de Portugal está 

completamente formado. O resto da Península só seria, porém, definitivamente 

reconquistado bem mais tarde, em 1492, quando os Reis Católicos se apoderam do reino 

de Granada.  

Mesmo com o domínio muçulmano na região meridional, uma importante 

população cristã de língua românica subsiste: os moçárabes, que, apesar do pouco 

conhecimento que se tem deles, é o suficiente para compreender que formavam, nessa 

parte da península, uma cadeia contínua de dialetos bastante diferentes do Norte, que se 

tornarão posteriormente o galego-português, o castelhano e o catalão. A Reconquista fará 

o repovoamento das regiões tomadas pelos mouros, fazendo com que o galego-português 

sofra uma evolução gradativa e transforme-se no português. No início do século XIII, 

com o surgimento dos primeiros textos escritos, as consequências linguísticas não 

puderam se manifestar e a língua literária que emerge é a língua galego-portuguesa da 

região norte.  

Bechara (2009) afirma que a Língua Portuguesa é a continuação ininterrupta, no 

tempo e no espaço, do latim levado à Península Ibérica pela expansão do império romano, 

no início do séc. III a.C., de modo particular no processo de romanização dos povos do 

oeste e noroeste (lusitanos e galaicos), processo que encontrou resistência dos habitantes 

originários dessas regiões.  

O movimento de Reconquista contrário ao islamismo, que se iniciou em 718, 

estendeu-se por séculos. Segundo Bechara (2009, p. 23), o processo de Reconquista tinha 

favorecido o nascimento de núcleos cristãos na parte norte e noroeste da Península, 

lançando os fundamentos de uma divisão linguística bem próxima da divisão 

administrativa. Essa divisão, de acordo com o autor, ficou assim estabelecida: dois 

condados e três reinos. Primeiro, o Condado da Galiza (galego-português); segundo, o 

Reino de Leão e das Astúrias (ásturo-leonês); terceiro, o Condado de Castela 
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(castelhano); quarto, o Reino de Navarra (basco e navarro-aragonês); e quinto, o Reino 

de Aragão e Condado de Barcelos (catalão).  

De acordo com Carvalho e Nascimento (1974, p. 22), D. Henrique, Conde de 

Borgonha, destacou-se nas lutas para a expulsão dos mouros do território peninsular, que, 

por seus serviços prestados à coroa e à causa cristã, recebeu em casamento D. Tareja, 

filha de D. Afonso VI, e como dote o governo do Condado Portucalense, pequeno 

território situado na costa ocidental (leste) da Península Ibérica, entre os rios Douro e 

Minho. O casamento realizou-se em 1095, quando D. Afonso VI concede autonomia à 

Província Portucalense, e, em 1139, Afonso Henriques se proclama o primeiro rei de 

Portugal. No entanto, segundo Bechara (2009, p. 24), D. Dinis é quem oficializou o 

português como língua veicular dos documentos administrativos, substituindo o latim. 

Após a fragmentação do Império Romano do Ocidente até por volta do final do 

primeiro milênio, surgem novos povos e nações, resultantes das conquistas romanas de 

séculos anteriores e, com eles, as novas línguas e a preocupação de estabelecer as 

gramáticas dessas línguas, denominadas de línguas românicas ou neolatinas, entre elas, o 

português, o italiano, o espanhol e o francês. Essas línguas conhecerão, nos séculos 

posteriores, como destaca Faraco (2008, p. 140):  

o florescimento de uma rica produção literária, da qual são destaques a 

poesia provençal (que será modelo em toda a Europa latina, inclusive 

Portugal), os romances de cavalaria e, nos séculos XIII/XIV, a obra dos 

grandes poetas de Florença, em especial Dante Alighieri, com sua 

monumental Divina Comédia.  
 

O poeta italiano ficou famoso também como autor de um texto denominado De 

vulgari eloquentia, que foi redigido em 1304, defendendo a ideia “de que já era hora de 

se escrever na língua vernácula (no que ele chamava de volgare illustre)”. Faraco (2008, 

p. 140-141) aponta dois argumentos defendidos por Alighieri: um linguístico e um 

político. O argumento linguístico era que “a língua vernácula tinha recursos expressivos 

comparáveis aos do latim” (p. 140) e o argumento político era que “escritos em língua 

vernácula, os textos se tornariam acessíveis a um número grande de pessoas e não 

ficariam restritos aos poucos eruditos que sabiam latim” (p. 141). Quanto ao segundo 

argumento, vale ressaltar, concordando com o autor, que foi a primeira onda de 

democratização da atividade letrada e da erudição da Europa Ocidental e que veio a ter 

grande importância nos desdobramentos históricos a posteriori. 

A partir do século XV, é dado início aos estudos gramaticais das novas línguas, 

nascidas do latim, principalmente nos novos Estados Centralizados, entre eles, Portugal 
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e Espanha, pois “o português e o castelhano estavam se tornando, além de línguas 

nacionais, línguas imperiais e isso lhes dava novo status político, favorecendo 

movimentos unificadores”, afirma Faraco (2008, p. 142), tendo como modelo as antigas 

gramáticas latinas. A primeira língua a ter uma gramática escrita foi a língua castelhana, 

e seu autor, Antonio de Nebrija, “a fez publicar em 1492, dedicando-a aos chamados Reis 

Católicos, Fernando e Isabel, cujo casamento unira os reinos de Aragão e Castela, base 

da Espanha moderna” (FARACO, 2008, p. 142). Historicamente, é nesse mesmo ano que 

os castelhanos conquistam Granada, o último reduto árabe da Península Ibérica e 

iniciaram o período denominado de Grandes Navegações, chegando no Novo Mundo, o 

continente americano, Cristóvão Colombo, em outubro daquele ano. 

Em Portugal, por sua vez, as primeiras gramáticas surgiram a partir de 1536, 

quando o país era considerado “a primeira grande potência marítima e mercantil do 

mundo moderno”, nas palavras de Faraco (2008, p. 142), sendo a mais famosa a gramática 

de João de Barros, que foi publicada em 1540. No século XVI, acrescentamos, com os 

destaques de Margarida Petter, no primeiro capítulo de Introdução à Linguística, 

organizado por Fiorin, que “a religiosidade ativada pela Reforma provoca a tradução dos 

livros sagrados em numerosas línguas, apesar de manter-se o prestígio do latim como 

língua universal” (PETTER, 2014, p. 12). São os viajantes, os comerciantes e os 

diplomatas que trazem de suas experiências no estrangeiro o conhecimento de línguas até 

então desconhecidas.  

Faraco destaca o papel das línguas vernáculas nos diversos âmbitos das 

instituições: governamentais, acadêmicas, diplomáticas e religiosas, estas, no catolicismo 

romano, no qual faremos dois acréscimos. “As línguas vernáculas passaram 

progressivamente a ser adotadas pelos governos para substituir o latim na redação de 

documentos oficiais” (FARACO, 2008, p. 141). No entanto, continua o autor, o latim 

“permanecerá na escrita acadêmica até pelo menos o século XVII; nas atividades 

diplomáticas até o século XVIII (quando foi substituído pelo francês); nos rituais 

religiosos da Igreja Romana até o século XX”, (2008, p. 141) quando foi substituído pela 

língua de cada país, permanecendo nas liturgias papais, no Vaticano, com abertura para 

o italiano, no pontificado de Francisco, de 2013 para cá, “e na redação de seus 

documentos oficiais (as encíclicas papais) até hoje” (2008, p. 141), mas no pontificado 

atual, uma das encíclicas é referenciada a partir de uma citação em língua italiana. 

Para Petter (2012, p. 12), as preocupações dos antigos são continuadas nos séculos 

XVII e XVIII. A Grammaire Générale et Raisonnée de Port Royal, ou Gramática de Port 
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Royal, publicada em 1660, de autoria de Lancelot e Arnaud, foi considerada “modelo para 

grande número de gramáticas do século XVII, e demonstra que a linguagem se funda na 

razão, é a imagem do pensamento e que, portanto, os princípios de análise estabelecidos 

não se prendem a uma língua particular, mas servem a toda e qualquer língua”. 

As semelhanças e as diferenças entre línguas distintas, afirma Nilson Gabas Jr., 

em Linguística História, no segundo capítulo do livro Introdução à Linguística: domínios 

e fronteiras, “sempre chamaram a atenção de estudiosos e curiosos. Foi, no entanto, 

apenas no final do século XVIII que Sir William Jones, um juiz inglês na Índia, oficial e 

acertadamente propôs que o latim, o grego e o sânscrito eram línguas aparentadas entre 

si” (GABAS JR., 2012, p. 86). Para o autor, o estudioso inglês foi além: “não apenas 

demonstrou, com métodos de correspondência de som, que tal afirmação era possível de 

ser comprovada, como também hipotetizou que as três línguas eram derivadas de uma 

outra língua, provavelmente, já extinta” e, atualmente, sabemos que era o protoindo-

europeu. Iniciava-se, assim, “os estudos sistemáticos em Linguística Histórica e 

Comparatista, que, graças à farta quantidade de registros históricos, se concentram nas 

línguas indo-europeias” (2012, p. 86). Outros nomes estão associados a essa época: 

Rasmus Rask, Karl Verner e Jacob Grimm.  

No século XIX, conhecer um número maior de línguas provocou, no entender de 

Petter (2014, p. 12), “o interesse pelas línguas vivas, pelo estudo comparativo dos falares, 

em detrimento de um raciocínio mais abstrato sobre a linguagem, observado no século 

anterior”. Para a autora,  

É nesse período que se desenvolve um método histórico, instrumento 

importante para o florescimento das gramáticas comparadas e da 

Linguística Histórica. O pensamento linguístico contemporâneo, 

mesmo que em novas bases, formou-se a partir dos princípios 

metodológicos elaborados nessa época, que preconizavam a análise dos 

fatos observados. O estudo comparado das línguas vai evidenciar o fato 

de que as línguas se transformam com o tempo, independentemente da 

vontade dos homens, seguindo uma necessidade própria da língua e 

manifestando-se de forma regular (PETTER, 2014, p. 12). 

 

Desse modo, é notável que esses estudos formulem uma reflexão mais sistemática 

sobre um fenômeno que ocorria com as línguas antigas no decorrer do tempo: a mudança 

linguística. No entanto, ainda não se percebia como a própria língua, naquele momento, 

apresentava mudanças, alterações no sistema linguístico, razões externas à própria língua, 

que só ocorrerá mais de um século e meio depois. 
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É pertinente mencionar a afirmação de Faraco, em História da Linguística: uma 

introdução ao estudo da história das línguas, de 2006, ao tratar da história da disciplina, 

que sintetiza muito bem o que expusemos até a essa altura do texto: as “sociedades 

humanas que tiveram escritas e puderam assim preservar textos literários e religiosos – 

assumindo, a cada geração, como preciosos monumentos culturais – desenvolveram 

também estudos filológicos” (p. 131). E enumera três exemplos constitutivos nesse 

sentido: primeiro, “os trabalhos dos sábios hindus que, desde pelo menos o século IV 

a.C., procuram fixar seus textos religiosos”; segundo, “os estudos que os alexandrinos, 

por volta do século II a.C., fizeram dos textos dos poetas gregos antigos”; e terceiro, “o 

esforço dos comentadores árabes, na Idade Média, para fixar o texto do Corão” 

(FARACO, 2006, p. 131).  

Franz Bopp é o estudioso que se destaca nesse final do século XVII e início do 

século XIX. Em 1816, é publicada sua obra sobre o sistema de conjugação do sânscrito, 

comparado ao grego, ao latim, ao persa e ao germânico, que é considerada o marco do 

surgimento da Linguística Histórica. “A descoberta de semelhanças entre essas línguas e 

grande parte das línguas europeias vai evidenciar que existe entre elas uma relação de 

parentesco”, afirma Petter (2014, p. 12-13, grifos no original), e, por isso, “elas 

constituem, portanto, uma família, a indo-europeia, cujos membros têm uma origem 

comum, o indo-europeu, ao qual se pode chegar por meio do método histórico-

comparativo” (PETTER, 2014, p. 13, grifos no original). Ainda segundo a autora: 

O grande progresso na investigação do desenvolvimento histórico das 

línguas ocorrido no século XIX foi acompanhado por uma descoberta 

fundamental que veio a alterar, modernamente, o próprio objeto de 

análise dos estudos sobre a linguagem – língua literária – até então. Os 

estudiosos compreenderam melhor do que seus predecessores que as 

mudanças observadas nos textos escritos correspondentes aos diversos 

períodos que levaram, por exemplo, o latim a transformar-se, depois de 

alguns séculos, em português, espanhol, italiano, francês, poderiam ser 

explicadas por mudanças que teriam acontecido na língua falada 

correspondente. A Linguística moderna, embora também se ocupe da 

expressão escrita, considera a prioridade do estudo da língua falada 

como um de seus princípios fundamentais (PETTER, 2014, p. 13, grifos 

no original). 

 

 Os estudos até então realizados foram fundamentais para a constituição da 

Linguística como ciência. É lenta e gradualmente, em termos de séculos que se passaram 

desde o início dos estudos gramaticais e filológicos, que se dá o processo de autonomia 

dessa nova ciência. Desse modo, é somente no princípio do século XX, com a divulgação 

dos trabalhos do suíço Ferdinand de Saussure (1857-1913), professor da Universidade de 
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Genebra, que a investigação sobre a linguagem – a Linguística – passa a ser reconhecida 

como estudo científico. O marco é o ano de 1916, quando dois alunos de Saussure, 

Charles Bally e Albert Sechehaye, segundo Petter (2014, p. 13), com a colaboração de 

Albert Riedlinger, a partir de anotações de aula, organizaram e publicam o Curso de 

Linguística Geral, obra fundadora da nova ciência. 

“Antigamente, a Linguística não era autônoma”, evidencia Petter (2014, p. 13), 

pois “submetia-se às exigências de outros estudos, como a lógica, a filosofia, a retórica, 

a história, ou a crítica literária”. Assim, foi no século XX que se operou uma 

transformação de caráter central e total dessa atitude e que, nas palavras da autora, “se 

expressa no caráter científico dos novos estudos linguísticos, que estarão centrados na 

observação dos fatos de linguagem” (PETTER, 2014, p. 13). 

Diante disso, “o método científico supõe que a observação dos fatos seja anterior 

ao estabelecimento de uma hipótese e que os fatos observados sejam examinados 

sistematicamente mediante experimentação e uma teoria adequada” (PETTER, 2014, p. 

13). E em que consiste o trabalho científico? Para a autora, “consiste em observar e 

descrever os fatos a partir de determinados pressupostos teóricos formulados pela 

Linguística, ou seja, o linguista aproxima-se dos fatos orientado por um quadro teórico 

específico” (PETTER, 2014, p. 13). E finaliza afirmando que é a partir desses 

pressupostos teóricos “que para o mesmo fenômeno haja diferentes descrições e 

explicações, dependendo do referencial teórico escolhido pelo pesquisador. Antes de 

explicitar melhor o que é a Linguística e como ela desenvolve sua pesquisa convém 

definir seu objeto” (PETTER, 2014, p. 13), pois, nas palavras de Saussure no Curso de 

Linguística Geral, “é o ponto de vista que cria o objeto”. 

Essa primeira parte do capítulo de fundamentação teórica, de caráter histórico, 

introduz o nosso objeto de pesquisa no âmbito maior dos estudos da linguagem, praticado 

no período que precede a constituição da Linguística Moderna, com Ferdinand de 

Saussure, em 1916, e a publicação do Curso de Linguística Geral. Na parte que segue, 

retomaremos as orientações teóricas que serviram de base para os estudos linguísticos 

posteriores ao Curso, quando, então, surgem os Padrões Sociolinguísticos, na década de 

60. Passemos, portanto, à segunda parte que trata dos estudos anteriores à fixação de um 

campo de estudos denominado de Sociolinguística.  
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1.2. Panorama dos estudos linguísticos posteriores ao Curso de Linguística Geral 

 Para compreender melhor os pressupostos teóricos da Sociolinguística, vamos 

contextualizar, em termos gerais, os estudos da linguagem no século XX. Começamos 

falando do linguista suíço Ferdinand de Saussure, prosseguiremos com os principais 

nomes do estruturalismo europeu e americano e finalizaremos esta seção com o renomado 

linguista Noam Chomsky.  

 O estatuto científico que é atribuído à Linguística costuma ser conferido ao 

professor da Universidade de Genebra, na Suíça, Ferdinand Louis Saussure, no início do 

século XX. De fato, com seu Curso de Linguística Geral (doravante, CLG), livro clássico 

que foi organizado e publicado três anos após sua morte por seus discípulos Charles Bally 

e Albert Sechehaye, a partir de apontamentos de aulas, faz com que Saussure inaugure a 

Linguística Moderna, delimitando e definindo seu objeto de estudo, estabelecendo seus 

princípios gerais e seu método de abordagem. Para Coelho et al (2015), Saussure é um 

marco da corrente linguística denominada estruturalismo, segundo a qual a língua é 

tomada em si mesma, separada de fatores externos; é vista como uma estrutura autônoma, 

valendo-se pelas relações de natureza essencialmente linguística que se estabelecem entre 

seus elementos. Ou seja, para Saussure, a linguística tem por único e verdadeiro objeto a 

língua considerada em si mesma e por si mesma. 

 Saussure postula algumas dicotomias e vai isolando o que, segundo ele, seria de 

interesse da ciência linguística. Nas linhas que seguem, apresentaremos brevemente essas 

dicotomias: langue (língua) e parole (fala), sincronia e diacronia, paradigma e sintagma. 

 Para o linguista suíço, a langue (a língua) é caracterizada como homogênea e 

social, um sistema de signos, um “tesouro” depositado, pela prática da fala, no cérebro 

dos falantes; e, portanto, é essencial. Já a parole (a fala) é um ato individual de vontade, 

é heterogênea, manifestação concreta da langue; é acessória e acidental. Diante disso, 

Saussure elege como objeto de estudo da linguística a langue, o sistema invariante. 

 Sincronia e diacronia correspondem aos dois eixos ou às duas perspectivas pelas 

quais se pode estudar a língua. Assim, na sincronia, é feito um recorte da língua em um 

momento histórico, que seja, o presente ou o passado, de modo a apreender as relações 

entre os elementos do sistema, tomando-se a língua como um estado do qual se exclui a 

intervenção do tempo; portanto, considera-se um “momento no decorrer do tempo”. Por 

sua vez, na diacronia, a língua é analisada como um produto de uma série de evoluções 

que ocorrem ao longo do tempo, portanto como algo mutável, dinâmico. Para o mestre 

genebrino, é a perspectiva sincrônica que permite o estudo científico da língua. 
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 Desse modo, Saussure estabelece a seguinte relação entre essas dicotomias: os 

fenômenos variáveis não são visíveis na langue (que para ele é social), mas na parole 

(que é individual); a evolução/mudança se dá em alguns elementos e isso é suficiente para 

que ela se reflita em todo o sistema; e, finalmente, o falante não tem consciência das 

mudanças que ocorrem entre os estados, que viriam a ser os recortes sincrônicos da 

língua. 

 Para Saussure, tudo na sincronia se prende a dois eixos: o eixo associativo, 

também chamado de paradigmático, e o sintagmático. As relações sintagmáticas baseiam-

se no caráter linear do signo linguístico, “que exclui a possibilidade de (se) pronunciar 

dois elementos ao mesmo tempo” (CLG, 1995, p. 142). A língua é formada de elementos 

que se sucedem um após outro linearmente, isto é, “na cadeia da fala” (CLG, 1995, p. 

142). As relações paradigmáticas são o conjunto de unidades suscetíveis de aparecer num 

mesmo contexto. Por isso, as unidades do paradigma opõem-se, pois uma exclui a outra: 

se uma está presente, as outras estão ausentes.  

 No Curso de Linguística Geral, de 1916, Saussure estabelece uma analogia entre 

a langue (a língua) e o jogo de xadrez: do mesmo modo que as peças vão adquirindo 

novos valores a cada lance no jogo em decorrência das posições que vão assumindo frente 

às demais, também na língua, cada mudança tem reflexos sobre todo o sistema linguístico. 

Saussure usa o tabuleiro com as peças como metáfora para a concepção de língua como 

sistema de signos. 

 Embora o mestre genebrino tenha delimitado dessa maneira o objeto de estudo da 

Linguística, ele admite que a língua seja um fenômeno social, produto de uma convenção 

estabelecida entre os membros de determinado grupo, isto é, a arbitrariedade do signo 

linguístico; porém, os fatores externos ao sistema são deixados de lado por ele.  

 Mais de uma década após a publicação do Curso, é realizado em uma das três 

cidades mais importantes da Holanda, em Haia, no ano de 1928, o Primeiro Congresso 

Internacional de Linguistas, a partir do trabalho de três linguistas russos: Roman 

Jakobson, Nicolai Trubetzkoy e Serge Karcevsjy, em que se dá a consolidação da 

diferença entre Fonética e Fonologia2. Desse modo, a Fonética ocupar-se-ia dos sons da 

 

2 Para aprofundar sobre o assunto, remetemos o leitor ao capítulo “Fonologia”, de Angel Corbera MORI 

(2012), publicado no primeiro volume do livro “Introdução à Linguística: domínios e fronteiras”, 

organizado por Mussalim e Bentes. 
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fala e a Fonologia, dos sons da língua. Inauguram-se, assim, os estudos linguísticos 

centrados nos fonemas, primeira unidade de significação para a descrição linguística. 

 Um ano mais tarde, surge a chamada Escola Linguística de Praga, na qual figuram 

como principais representantes Troubetzkoy, com os Princípios de fonologia e Roman 

Jakobson que atuou com destaque “na redação das Teses do Círculo Linguístico de Praga, 

publicadas em francês em 1929” (ILARI, 2011, p. 68), além do linguista praguense, 

Wilhen Mathesius3 . Temos, também, outra escola de linguística estrutural chamada 

glossemática, que se desenvolveu com os linguistas dinamarqueses Luis Hjelmslev e 

Viggo Bröndal, na Universidade de Copenhague, sendo a escola “que mais 

consequentemente procurou aplicar a tese saussureana de que as línguas se constituem 

como sistemas de oposições”, afirma Ilari (2011, p. 70). 

 O estruturalismo chega à França com uma orientação autodenominada 

“funcionalismo” e teve a liderança de André Martinet, linguista que manteve fortes 

contatos com os Círculos linguísticos de Praga e Copenhague. Os linguistas dessa escola, 

com clareza, formularam e reafirmaram a chamada “dupla articulação da linguagem”, os 

dois níveis de oposição: a primeira, que faz aparecer, ao mesmo tempo, “diferenças de 

forma e de sentido”, correspondendo “muito aproximadamente às palavras” e, a segunda, 

“em que podem por à mostra diferenças que apenas servem para distinguir unidades”, isto 

é, os fonemas (ILARI, 2011, p. 72).  

 A respeito de Martinet, é importante frisar seus estudos de fonologia diacrônica, 

considerado por Ilari o maior mérito desse linguista. Resumidamente, pontuamos que o 

raciocínio de Martinet demonstrava que, na língua, não são os elementos isolados que 

evoluem, “mas sim as estruturas e, mais ainda, que é possível esperar ou predizer a 

evolução da estrutura analisando as propriedades que ela apresenta, quando descrita em 

termos rigorosamente sincrônicos” (ILARI, 2011, p. 73).  

 Conforme aponta Ilari (2011, p. 80), “o estruturalismo havia levado a 

desconsiderar aspectos dos fenômenos linguísticos que são essenciais para a sua 

compreensão” e uma das “propostas de revisão provém de Émile Benveniste”, cuja crítica 

“é que o estruturalismo teria negligenciado o papel de essencial que o sujeito desempenha 

na língua”. No seu livro Problemas de linguística geral, publicado em 1966, Benveniste 

 

3
 Do mesmo modo, remetemos o leitor para o capítulo 2, “O estruturalismo linguístico: alguns caminhos”, 

de Rodolfo ILARI (2011), publicado no terceiro volume do livro “Introdução à Linguística: fundamentos 

epistemológicos”, organizado por Mussalim e Bentes. 
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“mostra que algumas estruturas centrais em qualquer língua (...) deixam de fazer sentido 

se a língua for descrita sem referência à fala e aos diferentes papéis que os falantes 

assumem na interlocução” (ILARI, 2011, p. 80). Para Benveniste, portanto, a fala está 

representada e, por conseguinte, prevista no sistema da língua.  

 Ainda sobre o estruturalismo europeu, vale ressaltar a contribuição de Roman 

Jakobson. Em nota de rodapé, Ilari (2011, p. 73) expressa que a trajetória intelectual desse 

linguista “começa na Rússia pré-revolucionária, onde Jakobson participou do chamado 

Círculo Linguístico de Moscou; passa, entre as duas grandes guerras, pelo Círculo 

Linguístico de Praga, e termina com sua morte”, em 1980, ano em que ocupava uma 

cátedra na Universidade de Harvard, nos EUA. Os estudos desse linguista russo abordam 

a fonologia (os traços distintivos dos fonemas, por exemplo), a linguagem da poesia, a 

aquisição de linguagem, a patologia linguística, a solução para o problema teórico da 

tradução e as funções da linguagem, entre outras contribuições. Em razão disso, foi “o 

poeta da linguística e o linguista dos poetas”. 

 O estruturalismo teve forte influência em outras disciplinas, tais como a 

antropologia, a sociologia, a estética, o estudo da moda, a teoria literária, as ciências 

humanas e também as ciências exatas e biológicas. 

 Jakobson serve de passarela da linguística que se desenvolveu na Europa para 

aquela que foi realizada nos Estados Unidos da América. Para Ilari (2011, p. 77) “entre 

os interesses que marcaram o estruturalismo americano costuma-se incluir o projeto dos 

linguistas desse período em descrever exaustivamente as línguas indígenas do 

continente”, que foi “objeto de preocupação desde a década de 1920 (por parte de autores 

como Franz Boas e Edward Sapir), e que, às vezes, se confundiu com o plano de 

desenvolver métodos para o estudo de todas as línguas ágrafas”. Ilari (2011, p. 77) afirma 

que “os estruturalistas americanos não se reconheceram saussurianos; sua referência 

intelectual é Leonard Bloomfield”, cuja obra mais influente é Language, de 19334.  

 Outro nome de destaque na linguística descritiva americana é Zellig Harris.  

Bloomfield trabalhou no agrupamento dos idiomas nativos americanos 

e posteriormente se dedicou aos estudos de línguas indo-europeias e 

ameríndias. Também fundou a Sociedade Linguística da América e foi 

considerado, juntamente com Edward Sapir, o precursor do 

Estruturalismo Americano, seguido pelos estudos de seu discípulo 

 

4
 Maiores detalhes sobre as contribuições do americano Leonard Bloomfield para a linguística atual, em 

especial para a linguística brasileira, podem ser buscados no artigo “Bloomfield revisitado: processos de 

formação de palavras do vocabulário chayenês”, de Nascimento e Nascimento, na Revista Analecta, acerca 

dos estudos morfológicos (Analecta, 2011/2014, v. 12, n. 1, p. 31 – 48). 
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Zellig Harris. É com a publicação de Language, em 1933, que o 

pensamento de Bloomfield, já consolidado e amadurecido, torna-se um 

marco para o Estruturalismo Americano, sendo um referencial de 

grande influência para toda a linguística até a década de 1950, quando 

se desenvolvem os estudos gerativistas, propostos por Noam Chomsky 

(NASCIMENTO e NASCIMENTO, 2011/2014, p. 34). 

 

 Um dos ideais da linguística bloomfieldiana é a renúncia a tudo aquilo que não 

seja diferença formal ou distribucional dos elementos linguísticos. Na obra de Harris, 

encontramos a tentativa mais importante de sistematização dos métodos de análise 

linguística, fundamentados em processos de segmentação da cadeia falada e de 

classificação das unidades linguísticas, com base em sua capacidade de apresentarem-se 

entre dois pontos de segmentação, isto é, da sua capacidade de funcionarem como fichas 

que podem ser colocadas dentro de fendas (‘slot’ é o termo que Pike usa para esta noção), 

constituídas pelos vários lugares sintagmáticos. Esta análise agora é chamada de 

taxonômica (PAVEAU e SARFATI, 2006). 

 E, desenvolvendo seus métodos, com máxima coerência, Harris chegou, pela 

primeira vez, a identificar limites e a propor as inovações que levaram ao 

desenvolvimento da teoria transformacional, por ele elaborada nos últimos anos segundo 

processos denominados “análise das expressões”. 

 O trabalho de Harris teve três etapas: na primeira, o desenvolvimento do método 

distribucional por meio da publicação de Method in Structural Linguistics, em 1957, 

dando início ao distribucionalismo; a segunda, refere-se à passagem para a gramática 

transformacional com a introdução da noção de transformação, formulada em 1968, na 

obra Mathematical Structure of Language, iniciando, assim, o transformacionalismo; e a 

terceira etapa, com a evolução para uma outra concepção de transformação exposta em A 

Grammar of English on Mathematical Principles, em 1982 (PAVEAU e SARFATI, 

2006).  

 No mesmo ano em que é publicado por Harris Method in Structural Linguistics, 

seu discípulo, Noam Chomsky, publica Syntactic Structures, marco referencial para a 

corrente denominada gerativismo, segundo a qual a língua é concebida como um sistema 

de princípios universais e é vista como o conhecimento mental que um falante tem de sua 

língua a partir do estado inicial da faculdade da linguagem, ou seja, a competência. A 

faculdade da linguagem corresponde, para Chomsky, a um módulo linguístico em nossa 

mente que é inato na espécie humana. Às regras que formam a faculdade da linguagem 
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chama-se “gramática universal”. O que interessa ao gerativista é o sistema abstrato de 

regras de formação de sentenças gramaticais (PAVEAU e SARFATI, 2006). 

 De acordo com Ilari (2011, p. 84), a partir dos anos 1960, “a linguística descritiva 

americana viu-se desalojada da posição de prestígio de que havia desfrutado entre as duas 

grandes guerras devido ao advento da linguística chomskiana”. Chomsky, antigo aluno 

de Harris, “comandou desde então uma revolução científica que atingiria em cheio o 

estruturalismo americano, atacando seus princípios mais fundamentais”. Teoricamente, 

sustenta Ilari, “a linguística chomskiana opôs-se à linguística descritiva americana por 

propor à consideração dos estudiosos um novo objeto de estudo, a competência sintática, 

compreendida como uma capacidade ou disposição dos falantes, ou seja, como um objeto 

mental” (ILARI, 2011, p. 84). Desse modo, passamos da fonética/fonologia e morfologia 

para a sintaxe, marcadamente para a sintaxe gerativa. Tributam-se a Chomsky os estudos 

sobre a aquisição inata da linguagem, as dicotomias competência e desempenho, a teoria 

dos princípios e parâmetros, a gramática universal, as noções de língua-i e língua-e, entre 

outros.  

 Interessa-nos, neste trabalho, considerar que tanto a abordagem estruturalista 

como a gerativista consideram a língua como uma realidade abstrata, desvinculada de 

fatores históricos e sociais, constituindo abordagens imanentistas da linguagem. É como 

uma reação a essas duas correntes que a Sociolinguística desponta nos Estados Unidos na 

década de 1960, tendo como um de seus maiores expoentes: William Labov.  Antes, 

porém, de nos determos nesse autor, é importante resgatar alguns autores do início do 

século XX que, diferentemente da proposta teórica de Saussure, postulavam uma 

concepção social da língua. Vamos falar um pouco do linguista francês Meillet (1866-

1936) e dos linguistas russos Marr (1865-1934) e Bakhtin (1895-1975).  

 Antoine Meillet foi discípulo de Saussure e, segundo aponta Alkmim (2012, p. 

26), “filia-se à orientação diacrônica dos estudos linguísticos, mas, para ele, a história das 

línguas é inseparável da história da cultura e da sociedade: é essa abordagem que podemos 

ver em sua obra sobre a história do latim, Esquisse d’una historie de la lange latine”. No 

entanto, Meillet, inspirado no sociólogo Durkheim, definia a língua como um fato social, 

enfatizando o caráter evolutivo da língua, diferentemente de Saussure, para quem a 

sincronia prevalecia sobre a diacronia e enfatizava, em seus textos, o caráter social e 

evolutivo da língua. Segundo ele, devido ao fato de que a língua é um fato social, a 

linguística resulta de uma ciência social, e o único elemento variável ao qual se pode 

recorrer para dar conta da variação linguística é a mudança social. Nota-se, portanto, do 
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ponto de vista de Meillet, que toda e qualquer variação na língua é motivada estritamente 

por fatores sociais.   

 Comparando brevemente as ideias de Meillet e de Saussure, Coelho at al (2015) 

afirma que Saussure opõe linguística interna (aquela que se ocupa estritamente da língua) 

e linguística externa (aquela que se ocupa das relações entre a língua e fatores 

extralinguísticos), e Meillet, por sua vez, as associa; Saussure distingue abordagem 

sincrônica (estrutural) de abordagem diacrônica (histórica), e Meillet as une. Em suma, 

enquanto Saussure elabora um modelo abstrato da langue (sistema de signos), Meillet 

busca explicar a estrutura linguística por meio de fatores históricos e sociais. Essas ideias 

de Meillet, como veremos adiante, serão retomadas por Labov décadas depois. 

 Já na perspectiva da linguística soviética, ainda segundo Coelho et al (2015), 

encontramos, também no início do século XX, posições marxistas acerca da língua. 

Inicialmente, o linguista Nicholas Marr propunha que todas as línguas do mundo têm uma 

mesma origem; que são instrumento de poder e refletem a luta de classes sociais; e que 

as línguas são parte de uma superestrutura, passando por estágios de desenvolvimento de 

acordo com a base econômica de diferentes sociedades, ou seja, os estágios das línguas 

corresponderiam aos estágios da sociedade. A doutrina de Marr (chamada “marrismo”) 

foi tida como oficial na União Soviética no período de 1920-1950, até ser severamente 

atacada pela intervenção política de Stalin, que negava o caráter de classe e de 

superestrutura da língua. 

 Continuando com a Linguística em solo soviético, Bakhtin (e o chamado Círculo 

de Bakhtin) criticam a perspectiva estruturalista abstrata – que é a perspectiva saussureana 

–, defendendo um enfoque da língua na interação verbal historicamente contextualizada 

(seja num contexto imediato, seja num contexto social mais amplo). Nesse sentido, para 

Coelho et al (2015), a mudança linguística é historicamente motivada pelos diferentes 

contextos de uso da língua, que acabam conferindo diferentes sentidos à “mesma” 

palavra. Assim, na visão de Bakhtin, as palavras não são neutras nem imutáveis: é no 

contexto real de uso da língua que determinada forma possui valor para o falante, sendo, 

nesse caso, um signo variável e flexível. É bastante elucidativa a seguinte afirmação de 

Bakhtin (1988 [1929], p. 147): “conforme a língua, conforme a época ou os grupos 

sociais, conforme o contexto apresente tal ou qual objetivo específico, vê-se dominar ora 

uma forma, ora outra, ora uma variante, ora outra”.  

 Em síntese: foi no início do século XX que começaram a germinar as sementes 

que viriam posteriormente – depois de cerca de meio século de domínio de correntes 
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estruturalistas – a florescer e dar frutos no terreno fecundo da área de estudos da 

linguagem que ficou conhecida como Sociolinguística. Assim é que, a partir da década 

de 1960, como herança de Meillet, volta a ganhar força a noção de língua como fato social 

dinâmico, cuja variação é explicada pela mudança social, por forças externas, portanto. E 

como herança de Bakhtin se renova a perspectiva de que a língua é um fenômeno social 

cuja natureza é ideológica. Como já acentuamos anteriormente, nosso foco é a 

Sociolinguística laboviana, abordagem que se ancora, historicamente, nas ideias de 

Meillet. 

 Às considerações de Coelho et al (2015), podemos acrescentar mais três nomes 

propostos por Alkmim (2012, p. 26): Marcel Cohen, Émile Benveniste e Roman 

Jakobson. O francês Marcel Cohen, que publicou Pour une sociologie du language, em 

1956 e republicou, em 1971, com o novo título de Matériaux pour une sociologie du 

language, estabeleceu 

um repertório de tópicos de interesse para um estudo sociológico da 

linguagem, como, por exemplo, o estudo das relações entre as divisões 

sociais e as variedades de linguagem, que permite abordar temas como: 

a distinção entre variedades rurais, urbanas e classes sociais, os estilos 

de linguagem (variedades formais e informais), as formas de 

tratamento, linguagem de grupos segregados (jargão de estudantes, de 

marginais, de profissionais etc) (ALKMIM, 2012, p. 28). 

 

 Nesses tópicos de estudo sociológico da linguagem, vemos temáticas que marcam 

as investigações empreendidas pela Sociolinguística, da qual trataremos mais à frente. 

Em relação ao linguista francês, Émile Benveniste, retomaremos de Alkmim (2012, p. 

28-29) alguns comentários que tematizam a questão das relações entre linguagem e 

sociedade. Nas palavras da autora, considerando Benveniste, a língua é “a manifestação 

concreta da faculdade humana da linguagem, isto é, da faculdade humana de simbolizar. 

Sendo assim, é pelo exercício da linguagem, pela utilização da língua, que o homem 

constrói sua relação com a natureza e com os outros homens”. E conclui: “língua e 

sociedade não podem ser concebidas uma sem a outra” (ALKMIM, 2012, p. 28). 

 Para Benveniste, nas palavras de Alkmim (2012), “a questão da relação entre 

língua e sociedade se resolve pela consideração da língua como instrumento de análise 

da sociedade. Ele afirma que a língua contém a sociedade e por isto é o interpretante da 

sociedade” (p. 29). E ainda, para Benveniste, “a língua permite que o homem se situe na 

natureza e na sociedade”. Desse modo, “articula a questão da relação língua e sociedade 

no plano geral da construção do humano e, particularmente, no plano das relações 

concretas e contingentes estabelecidas na vida social” (ALKMIM, 2012, p. 30). 
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 Acerca de Jakobson, além do que já dissemos anteriormente, acrescentamos “sua 

visão sobre a relação entre linguagem e contexto social, em que a noção de comunicação 

tem um papel central” (ALKMIM, 2012, p. 27). Ainda de acordo com a autora, o ponto 

de partida para Jakobson “é o processo comunicativo amplo, e isso leva a ultrapassar a 

óptica estreita de uma análise do fenômeno linguístico ancorada apenas em suas 

características estruturais”. O referido autor, ao privilegiar o processo comunicativo, 

“privilegia também os aspectos funcionais da linguagem” (ALKMIM, 2012, p. 27). 

 Portanto, percorremos alguns dos estudos linguísticos empreendidos a partir da 

publicação póstuma atribuída a Saussure, o Curso de Linguística Geral, em 1916, e seus 

desdobramentos com os principais nomes do estruturalismo europeu e americano e 

finalizamos com o linguista americano, Noam Chomsky. Por fim, resgatamos alguns 

autores do início do século XX que, diferentemente da proposta teórica de Saussure, 

postulavam uma concepção social da língua para, então, na próxima seção, adentramos 

nos pressupostos teórico-metodológicos da Sociolinguística.  

1.3. Os estudos (sócio)linguísticos a partir de William Labov 

 O cenário dos estudos linguísticos teve uma outra direção a partir de maio de 1964. 

Segundo Camacho (2012, p. 52), estiveram reunidos, na Universidade da Califórnia em 

Los Angeles (UCLA), para uma conferência sobre Sociolinguística, vinte e cinco 

pesquisadores, convidados por William Bright, que “abriu espaço para o debate de uma 

grande diversidade de temas, todos ligados à relação entre linguagem e sociedade”. Estes 

pesquisadores, de acordo com Alkmim (2012, p. 30), mais tarde, constituíram-se “em 

referências clássicas na tradição entre linguagem e sociedade: John Gumperz, Einar 

Haugen, William Labov, Dell Hymes, John Fisher, José Pedro Rona”.  

 Dois anos mais tarde, ao organizar e publicar os trabalhos apresentados nessa 

conferência sob o título de Sociolinguistics, Bright escreve o texto introdutório “As 

dimensões da Sociolinguística”, em que define e caracteriza a nova área de estudo. Nas 

palavras de Alkmim (2012, p. 30), “o objeto de estudo da Sociolinguística é a diversidade 

linguística. E, como que estabelecendo um roteiro para atividades de pesquisa a serem 

desenvolvidos” nessa nova área, “Bright, na mesma obra, identifica um conjunto de 

fatores socialmente definidos, com os quais se supõe que a diversidade linguística esteja 

relacionada” (ALKMIM, 2012, p. 30), que, resumidamente são: (i) a identidade social do  

falante; (ii) a identidade do ouvinte; (iii) o contexto social; e (iv) as atitudes linguísticas.  
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 De acordo com Alkmim (2012, p. 31), “a constituição da Sociolinguística se fez, 

claramente, a partir da atividade de vários estudiosos e pesquisadores que deram 

continuidade à tradição, inaugurada no começo do século XX por F. Boas e seus 

discípulos mais conhecidos”, a chamada Antropologia Linguística, com destaque para 

Edward Sapir e Benjamim L. Whorf. Desse modo, “linguagem, cultura e sociedade são 

considerados fenômenos inseparáveis, linguistas e antropólogos trabalham lado a lado e, 

mesmo, de modo integrado”. Nessa área, o novo é, segundo afirma Alkmim (2012, p. 31), 

“o tratamento do fenômeno linguístico no contexto social no interior da Linguística, 

animada pela atuação de linguistas e, particularmente, de estudiosos formados em campos 

das ciências sociais”. Portanto, pontua a autora, “a Sociolinguística nasce marcada por 

uma origem interdisciplinar”.  

 Camacho (2012, p. 53) assinala três áreas que se interessam “pelo estudo da 

linguagem em uso no contexto social”: a primeira, denominada Sociologia da Linguagem, 

está ligada ao nome de Joshua Fisham; a segunda, Etnografia da Comunicação, que está 

interessada “em descrever e analisar as formas dos eventos de fala, especificamente, as 

regras que dirigem a seleção que ele contrai com o interlocutor, com o assunto da 

conversa, e outras circunstância do processo de comunicação”, tem como principal 

expoente Hymes, da qual fez surgir a Análise da Conversação e a Sociolinguística 

Interacional; e a terceira, que chamamos de Sociolinguística Variacionista, que “trata do 

exame da linguagem no contexto social como solução de problemas próprios da teoria da 

linguagem” e está ligada ao nome de William Labov.  

 De acordo com Alkmim (2012, p. 32), no ano de 1963, Labov publica seu célebre 

trabalho sobre a comunidade da Ilha de Martha’s Vineyard, no litoral de Massachussets, 

nos Estados Unidos, no qual “sublinha o papel decisivo dos fatores sociais na explicação 

da variação linguística, isto é, da diversidade linguística observada”. Labov arrola os 

fatores idade, sexo, ocupação, origem étnica e atitude ao comportamento linguístico 

manifesto dos habitantes de Vineyard, de modo mais concreto, à pronúncia de 

determinados fones do idioma inglês. No ano seguinte, afirma a autora,  

[Labov] finaliza sua pesquisa sobre a estratificação social do inglês de 

Nova York, em que fica um modelo de descrição e interpretação do 

fenômeno linguístico no contexto social de comunidades urbanas – 

conhecido como Sociolinguística Variacionista ou Teoria da Variação, 

de grande impacto na Linguística Contemporânea (ALKMIM, 2012, p. 

32). 
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 Em 1966, aconteceu, nos Estados Unidos, o simpósio “Direções para a Linguística 

Histórica”. O debate proposto, especialmente, por Uriel Weireich, William Labov e 

Marvin Herzog, apontam-nos Coelho et al (2015, p. 57), fizeram com que fosse resgatada 

“a discussão sobre os estudos da mudança linguística e, principalmente, sobre as suas 

motivações sociais. Seu objetivo era propor um novo conjunto de fundamentos para o 

estudo da mudança”. Ainda conforme Coelho et al (2015), os autores consideraram 

minuciosamente as propostas dos neogramáticos, estruturalistas e gerativistas em relação 

ao tema. 

 Desse modo, consoante Coelho et al (2015, p. 57-58), dos neogramáticos,  

Weinreich, Labov e Herzog “criticam a natureza psicológica, homogênea e associal do 

idioleto, bem como a premissa de que é nesse domínio que se dá a mudança”, mas 

“acolhem a noção de que a mudança é regular, mas não reconhecem o radicalismo do 

princípio de que as leis fonéticas se aplicam sem exceção”; de Saussure, “criticam a visão 

de língua como uma estrutura autônoma e homogênea, desvinculada de fatores externos, 

e a separação entre diacronia e sincronia”, porém, “assumem a noção de língua como 

sistema, embora rejeitem a implicação direta entre sistematicidade e homogeneidade”; de 

Chomsky, “criticam a concepção de língua como sistema homogêneo, desvinculado de 

fatores históricos e sociais, assim como a noção de comunidade de fala abstrata, 

homogênea, composta por falantes-ouvintes ideais”, mas “criticam o fazer científico com 

base em dados linguísticos correspondentes às intuições do pesquisador e/ou falantes. Por 

outro lado, compartilham o postulado de que a língua é um sistema abstrato de regras”. 

 É, pois, considerando este contexto que Uriel Weinreich, William Labov e Marvin 

Herzog lançam os fundamentos de uma teoria da variação e mudança empiricamente 

orientada: a Sociolinguística. São retomadas pelos autores as contribuições de estudiosos 

que viam a língua como um fenômeno social. “Desse modo, como herança de Meillet, 

volta a ganhar força a noção de língua como fato social dinâmico, cuja variação é 

explicada por forças externas ao sistema” (COELHO et al, 2015, p. 58). As obras 

consideradas fundamentais para a proposição e consolidação da Sociolinguística foram: 

Fundamentos empíricos para uma teoria da variação linguística, publicado em 1968 por 

Weinrich, Labov e Herzog; Padrões sociolinguísticos, publicado por Labov em 1972 e 

traduzido para o português por Marcos Bagno, em 2006; e Building on Empirical 

Foundations, do mesmo autor, de 1982.  

 Desde então, Labov tem desenvolvido “inúmeros trabalhos voltados para o estudo 

da língua em seu contexto social, focalizando especialmente a variação fonético-
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fonológica da língua inglesa” (COELHO et al, 2015, p. 58). O grupo de pesquisa de 

Labov, sediado na Universidade da Pensilvânia (EUA), segundo os autores, tornou-se o 

centro irradiador dessa nova e instigante abordagem da língua, fazendo com que esse 

autor seja ainda hoje a referência da área.  

 No Brasil, as pesquisas no campo da Sociolinguística Laboviana tiveram início na 

Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), na década de 1970, sob a orientação de 

Anthony Julius Naro. Neste meio século, as linhas de pesquisa que se ocupam da 

descrição de fenômenos variáveis no português do Brasil se multiplicaram, espelhando-

se pelas diferentes regiões e gerando um grande volume de estudos a respeito de diversas 

variedades do português.  

 Nos dois parágrafos precedentes mencionamos “variação fonético-fonológica”, 

“fenômenos variáveis no português do Brasil” e “variedade do português” (grifos 

nossos). Mas, afinal, o que essas palavras significam para a Sociolinguística? Passemos, 

então, aos conceitos de variedade, variação, variável e variante em relação aos estudos 

sociolinguísticos. Para tratarmos do primeiro conceito, o de variante, vamos retomar a 

abordagem dos pronomes, na perspectiva gramatical, considerando, também, a 

terminologia do linguista Câmara Jr., para compreendermos o funcionamento desse 

conceito na ótica da Sociolinguística. 

 As gramáticas normativas, em geral, são unânimes em abordar os pronomes 

pessoais do “caso reto” como sendo seis: três para o singular e três para o plural. Para a 

primeira pessoa do singular, “eu”; para a segunda, “tu”; e para a terceira, “ele”, variando 

também em gênero: “ela”. Para a primeira pessoa do plural, “nós”; para a segunda, “vós”; 

e, para a terceira, “eles”, variando também em gênero: “elas”. Esses pronomes pessoais, 

sintaticamente, assumem a função de sujeito. Além disso, essas mesmas gramáticas ainda 

abordam o pronome “você” como sendo “pronome de tratamento”, embora ele também 

possa exercer, na sintaxe, a função de sujeito, assim como “a gente”, que fica restrito à 

diferenciação com “agente”, mas se aborda no mesmo campo dos pronomes pessoais. 

Voltaremos a falar dessa situação, mais à frente. Para o trabalho em Sociolinguística 

realizado por Coelho et al (2015), adotou-se a terminologia proposta por Câmara Jr. (1987 

[1970]), conforme tabela abaixo: 

Tabela 1: Pronomes pessoais, segundo Câmara Jr. 

SINGULAR PLURAL 

“P1” Pronome pessoal “eu”; “P4” Pronome pessoal “nós”/“a gente”; 

“P2” Pronome pessoal “tu”/“você”; “P5” Pronome pessoal “vós”/“vocês”; 

“P3” Pronome pessoal “ele”/“ela”; “P6” Pronome pessoal “eles”/“elas” 

Fonte: Câmara Jr. (1987 [1970]) 
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 Segundo essa proposta de Câmara Jr. (1987 [1970]), as formas ditas de primeira 

pessoa, “P1” e “P4”, estão relacionadas ao falante ou àquele que escreve; as formas ditas 

de segunda pessoa, “P2” e “P5”, estão relacionadas ao ouvinte ou àquele que lê; e as 

formas ditas de terceira pessoa, “P3” e “P6”, não estão relacionadas com o falante-

ouvinte, o que, para Benveniste, seria a não-pessoa.  

 No campo da Sociolinguística, cada uma das formas individuais de segunda 

pessoa (“tu”, “você”, “vós” e “vocês”) e de primeira pessoa (“nós” e “a gente”) são 

chamadas de variante. Assim, “chamamos de variante as formas individuais que 

‘disputam’ pela expressão variável – no caso, os pronomes ‘tu’ e ‘você’” (COELHO et 

al, 2015, p. 17, grifos no original). Diante do exposto, na expressão pronominal de 

segunda pessoa do singular ou do plural e na primeira do plural ocorre uma variável, pois 

na concepção de Coelho et al (2015, p. 17), por exemplo, é chamada “de variável o lugar 

na gramática em que se localiza a variação entre os pronomes ‘tu’ e ‘você’, a variável 

com a qual estamos lidando é a ‘expressão pronominal de P2’” (grifos no original).  

 Para que duas ou mais formas sejam chamadas de variantes, são necessários dois 

requisitos, conforme aponta Coelho et al (2015, p. 17): precisam ser “intercambiáveis no 

mesmo contexto” e “manter o mesmo significado referencial/representacional” como, por 

exemplo, em peixe e pexe, mas não em peito e peto. Assim, estamos diante de dois 

ditongos [ey] e duas vogais [e]: no primeiro exemplo, temos duas variantes de uma 

variável; no segundo, por sua vez, não são variantes de uma mesma variável, pois peto 

não assume o mesmo significado de peito como assumiu pexe em relação a peixe. Desse 

modo, as formas são diferentes, mas nos exemplos acima, todos eles estão sendo usados 

com o mesmo objetivo: referir-se à primeira ou segunda pessoa ou ao mesmo animal.  

 Na realidade, o que ocorre é um fenômeno chamado de variação linguística, que 

é o processo pelo qual duas formas podem ocorrer no mesmo contexto 

com o mesmo valor referencial/representacional, isto é, com o mesmo 

significado. Para um sociolinguista, o fato de em uma comunidade, ou 

mesmo na fala de um único indivíduo, conviverem tanto a forma ‘tu’ 

quanto a forma ‘você’ não pode ser considerado marginal, acidental ou 

irrelevante em termos de pesquisa e de avanço de conhecimento. A 

variação é inerente às línguas, e não compromete o bom 

funcionamento do sistema linguístico nem a possibilidade de 

comunicação entre os falantes – o que podemos perceber quando 

observamos que as pessoas à nossa volta falam de maneiras diferentes, 

mas sempre se entendendo perfeitamente (COELHO et al, 2015, p. 16, 

grifos nossos). 

 

 É bom salientar que a variação é inerente às línguas, e essas variações observadas 

nas línguas, no plano sincrônico, “são relacionáveis a fatores diversos: dentro de uma 
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mesma comunidade de fala, pessoas de origem geográfica, idade, de sexos diferentes 

falam indistintamente” (ALKMIM, 2012, p. 36). Portanto, é dado o nome de variedade 

à fala que caracteriza um determinado grupo, a partir de critérios geográficos, como, por 

exemplo, a variedade gaúcha, a variedade fluminense e a variedade paulista; ou a partir 

de critérios sociais, como a variedade dos falantes mais ou menos escolarizados, na 

variedade dos falantes mais jovens e na variedade das mulheres.  

 As variedades linguísticas podem ser agrupadas de dois modos, por meio das 

variáveis internas ou linguísticas e das variáveis externas ou extralinguísticas. As 

variáveis linguísticas podem ser de ordem fonológica (peixe > pexe), morfológica (tu 

andas > você anda), morfofonológica (eles andam > eles anda), sintática (Eu vi-o no 

teatro > Eu o vi no teatro), morfossintática (tu anda > eles anda), semântica (“A televisão 

enguiçou e suas válvulas quebraram”; “O mecânico trouxe as válvulas dele”)5, discursiva 

(“Ah, eu não cozinho não. A minha tia é que cozinha”6, exemplo de contraste explícito) 

e lexical (mandioca, aipim, macaxeira); as extralinguísticas, por sua vez, podem ser de 

dois tipos: a social e a contextual. Quando há fatores sociais, falamos em variação 

geográfica ou diatópica (moderno > m[ᴐ]derno; moderno > m[o]derno) e em variação 

social ou diastrática (nós vamos > a gente vai), e quando há fatores contextuais, falamos 

em variação diacrônica (pluvia > chuva, de onde vem água pluvial), diamésica (fala x 

escrita) e diafásica ou estilística (“Por favor, poderia me passar o açúcar?” > “Ô meu 

chapa, vai ficar alugando o açucareiro até quando?”)7.  

 Portanto, variação, variante, variedade e variáveis são conceitos essenciais nos 

estudos sociolinguísticos, e é fundamental conhecê-los, pois estão presentes no nosso dia 

a dia de falantes da língua. É importante destacar que a Sociolinguística aborda em grau 

de igualdade tanto os fatores internos ao sistema (linguísticos), quanto os externos 

(sociais e contextuais) e, por isso, que recebe o nome que tem Sócio+Linguística. 

 

 

 

5
 Exemplo retirado de Gryner e Omena (2017, p. 89), “A interferência das variáveis semânticas”. In: 

“Introdução à Sociolinguística: o tratamento da variação”, Mollica e Braga (2017), Editora Contexto. 
6

 Exemplo retirado de Braga (2017, p. 112), “Variáveis discursivas sob a perspectiva da Teoria da 

Variação”. In: “Introdução à Sociolinguística: o tratamento da variação”, Mollica e Braga (2017). 
7
 Exemplo retirado de Camacho (2012, p. 66), “Sociolinguística – parte II”. In: “Introdução à Linguística: 

domínios e fronteiras”, Mussalim e Bentes (2012), pela Cortez Editora. 
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CAPÍTULO II – Revisão da Literatura Específica 

 

 Conforme mencionado, no início deste trabalho, os filósofos gregos elaboraram 

uma análise da estrutura sintática das sentenças, em sujeito e predicado, e agruparam as 

palavras em classes gramaticais, entre elas, os adjetivos. Esse trabalho foi continuado 

pelos eruditos alexandrinos, com acréscimos e alterações, e foram seguidos nesse mesmo 

propósito pelos gramáticos latinos. Doravante, vamos nos deter no estudo dos adjetivos, 

averiguando o tratamento dado a eles nas gramáticas: normativa tradicional, descritiva e 

pedagógica, alinhando aos estudos linguísticos atuais para, posteriormente, abordá-los 

nos livros didáticos pelo viés da Sociolinguística. Iniciemos, então, pelas gramáticas 

selecionadas: Almeida (1978), Azeredo (2014), Castilho (2010) e Bagno (2012). 

2.1. Gramáticas, classes de palavras e adjetivos  

 Para tratar dos adjetivos nas gramáticas, selecionamos a de Almeida (1978), 

porque, além de ser fortemente normativa tradicional, temos, ainda, outra gramática da 

língua latina, que nos auxiliará na análise de outros fenômenos abordados em ambas as 

gramáticas. As duas gramáticas seguintes são de orientação descritiva: a de Azeredo 

(2014) e a de Ataliba (2010). As duas gramáticas abordam o sintagma, categoria de 

análise linguística não contemplada na de Almeida (1978): na primeira, de cunho mais 

didático e, na segunda, o autor aborda o sintagma como sendo já conhecido pelo leitor.  

 Desse modo, faz-se necessário trazê-las, nesta dissertação, para melhor embasar 

esta pesquisa. Além dessas, outras gramáticas serão trazidas para a discussão, 

complementando e contrapondo o estudo em questão. Por fim, compondo o rol dos 

estudos de linguistas que escreveram gramáticas descritivas, inserimos a de Bagno 

(2012), de cunho propositivo, que pode ser considerada um passo a mais na pesquisa 

científica e descrição linguística, um avanço tecnológico em termos das ciências 

humanas. 

 Diante disso, tomaremos como base os seguintes compêndios gramaticais: 

Gramática Metódica da Língua Portuguesa (1978), de Napoleão Mendes de Almeida; 

Gramática Houaiss da Língua Portuguesa (2014 [2008]8), de José Carlos de Azeredo; 

Nova Gramática do Português Brasileiro (2010), de Ataliba Teixeira de Castilho e 

Gramática Pedagógica do Português Brasileiro (2012), de Marcos Bagno, nos quais 

 

8
 Neste trabalho, usamos a edição de 2014, mas a Gramática foi lançada em 2008, portanto, anterior à 

Gramática do Português Brasileiro, de Castilho (Contexto, 2010).  
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recorremos ao(s) tópico(s) relacionado(s) aos adjetivos e o ponto de vista dos autores na 

relação destes com as demais classes gramaticais.  

 Antes, porém, de recorrermos às gramáticas, é preciso, ainda, trazer para esta 

discussão a Nomenclatura Gramatical Brasileira (doravante NGB), pois será de base para 

a elaboração desses materiais, bem como de questionamentos e outros caminhos a serem 

tomados, portanto, não seguindo, à risca, o que vem exposto nesta normativa. 

 A Nomenclatura Gramatical Brasileira (NGB) é uma inciativa oficial do Estado 

brasileiro para estabelecer uma terminologia única paras as gramáticas, publicada pelo 

Ministério da Educação, em 1959. Ela está baseada, única e exclusivamente, na tradição 

gramatical herdada dos gregos, dos latinos, dos renascentistas e dos filólogos do século 

XX, comenta Bagno (2012). 

 Dito isso, prossigamos, então, com o tratamento dado aos adjetivos nesses 

materiais selecionados.  A primeira delas será a de Almeida (1978), bem como sua 

Gramática Latina, de 1997, além disso, recorreremos à Nossa Gramática Completa 

Sacconi (2011), à Moderna Gramática Portuguesa, de Bechara (2009), além dos estudos 

de Câmara Jr (1984) e Brito et al (2013), que enriquecem nossa discussão. 

2.1.1.  Gramática Metódica da Língua Portuguesa (ALMEIDA, 1978) 

 A Gramática Metódica da Língua Portuguesa, de Napoleão Mendes de Almeida 

(1978), é essencialmente de cunho prescritivo e objetiva ditar as normas da língua, 

especificando e detalhando cada regra, além de trazer dados relevantes de caráter 

etimológico e exemplos que dão clareza e objetividade para a temática proposta. No 

entanto, como será possível perceber, seus exemplos são construídos para atenderem 

estritamente às regras formuladas, sem estar pautado em pesquisas científicas, tal qual 

observamos nas outras três gramáticas selecionadas. Assim, não se tratam de exemplos 

autênticos da língua em uso, de uma comunidade de fala, em geral, mas de uma 

idealização de língua, distante da realidade de muitos usuários da língua. Desse modo, 

não acompanha as mudanças que ocorrem na língua, antes, busca estabilizar essas 

mudanças, deixando de lado fatores importantes nos estudos da linguagem. 

 Em sua Gramática Metódica da Língua Portuguesa (1978), Almeida conceitua 

adjetivo no Capítulo VIII, denominado de Morfologia, do seguinte modo: “ADJETIVO: 

Uma terceira classe de palavras existe, a dos adjetivos (lat. ad = junto + jectum = posto, 

colocado), à qual pertencem todas as palavras que se referem a substantivo para indicar-

lhe um atributo: homem inteligente, cachorro bom, laranjeira alta” (ALMEIDA, 1978, p. 
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81, grifos no original). Mais à frente, no capítulo XV, trata da “Flexão do adjetivo”: 

quanto ao gênero (genérica), quanto ao número (numérica) e quanto ao grau (gradual).  

Essa forma de exposição segue claramente o que vem exposto da Nomenclatura 

Gramatical Brasileira, de 11 de maio de 1959.  

 Para Almeida (1978), substantivos e adjetivos se flexionam de três maneiras 

diferentes: quanto ao gênero, ao número e ao grau. “Se em certas línguas, como, por 

exemplo, no inglês, o adjetivo tem uma única forma, invariável”, isto é, quer seja o 

substantivo masculino ou feminino, quer seja singular ou plural, “em português o adjetivo 

se flexiona de acordo com o gênero e com o número do substantivo a que se refere” 

(ALMEIDA, 1978, p. 143), por meio dos mecanismos de concordância nominal. Segundo 

o autor, pouco há o que dizer sobre esses dois tipos de flexão do adjetivo, “visto serem 

quase idênticas às regras dos substantivos” (grifos no original). Desse modo, Almeida 

(1978, p. 143) discorre, “apenas, certas normas, ponderações e cuidados que esses dois 

tipos de flexão requerem”.  

 Nas duas páginas que seguem, Almeida (1978, p. 144) enumera como os adjetivos 

se flexionam em gênero, masculino e feminino, em três grupos, a saber: (i) os “terminados 

em eu fazem o feminino em eia” (ex.: europeu, europeia; exceção: seu, sua); (ii) os 

“terminados em oso passam a ter o primeiro o aberto no feminino e no plural de ambos 

os gêneros” (ex.: bondoso, bondosa); (iii) os “terminados em ês, ol, or e u vão para o 

feminino mediante simples acréscimo da desinência a” (ex.: português, portuguesa; 

exceção: mau, má; cortês, montês, pedrês e soez), com exemplos tirados do próprio autor.  

 Em duas notas, Almeida (1978, p. 144) recupera traços históricos acerca de alguns 

adjetivos que eram invariáveis, no passado, principalmente os terminados em or e que 

atualmente são variáveis, com particular atenção a senhor, senhora e ao par inferior, 

superior, uma vez que este pode ser empregado substantivamente como superiora. Além 

disso, “dos adjetivos terminados em or, uns há que vão para o feminino mediante a 

desinência triz”, como, por exemplo, em ator, atriz, ou em diretor, diretriz (diretora). Ao 

lado dessas palavras, Almeida (1978, p. 144) apresenta, em contraste, a existência da 

desinência eira, “acentuadamente popular, empregada em palavras que designam 

ocupações modestas ou frívolas [...] ou máquinas, instrumentos [...]” (por exemplo, 

costureira, assadeira). Por fim, apresenta os adjetivos uniformes, terminados em al, el, il, 

ul, ar, er, az, iz, oz, uz, m, s e e (exemplos: geral, particular, capaz, jovem e forte).  

 Quanto à flexão numérica dos adjetivos, Almeida (1978, p. 145) sustenta que esta 

“obedece às mesmas regras que regulam o número dos substantivos”, das quais ele faz 
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duas observações: a primeira, quanto à pluralização dos adjetivos compostos e a segunda, 

quanto à relação dos adjetivos com os advérbios.  

 Quanto à primeira observação, somente o último elemento dos adjetivos composto 

é pluralizado, como nos exemplos: luso-brasileiro, luso-brasileiros, assim como em luso-

brasileira, luso-brasileiras, com exceção de surdo-mudo, em que há flexão nos dois 

elementos, quanto ao gênero e quanto ao número. Por meio de notas, Almeida (1978, p. 

146) traz quatro particularidades quanto aos “adjetivos compostos designativos de cores: 

a) só varia o 2º elemento, quando realmente constituídos de adjetivos”, como em vestidos 

verde-amarelos; b) “nenhum elemento varia quando um deles for substantivo”, como em 

pedras azul-turquesa; c) “não há variação nenhuma quando ocorre a preposição de ou as 

locuções cor de, da cor de, de cor”, por exemplo, em olhos cor de safira; d) “deve-se 

dizer raios ultra-violeta e não raios ultra-violetas. Diz-se raios infra-vermelhos, mas 

vermelho é legítimo adjetivo, ao passo que no outro caso a cor é designada por nome de 

planta e não por adjetivo”. Vale ressaltar que, após o Novo Acordo Ortográfico da Língua 

Portuguesa, em vigor no Brasil, desde 1º de janeiro de 2016, ultra-violeta passou a ser 

grafado sem hífen, ultravioleta, portanto, assim como infra-vermelho, que agora passou 

a ser infravermelho.  

 Por fim, a última nota de Almeida (1978, p. 146) diz respeito aos adjetivos pátrios 

compostos, em que “o primeiro elemento obedece à forma de origem erudita, e não à 

usual, popular”, por exemplo, em greco-romano. A esse respeito, é conveniente ressaltar 

a posição de Sacconi (2011, p. 190), na Nossa Gramática Completa Sacconi, que assim 

se expressa: “Não raro há a necessidade de juntarmos dois ou mais adjetivos pátrios; nesse 

caso, o primeiro ou os primeiros devem adquirir a forma contraída ou a mais antiga”. 

Lista, na sequência, vinte e sete países e quatro continentes, com os principais adjetivos 

pátrios. E continua: “Ao procedermos à união, o primeiro adjetivo deve ser sempre o de 

menor extensão. Assim, sino-chileno prevalece sobre chileno-chinês, greco-hispânico 

sobre hispânico-grego, greco-romano a romano-grego e assim por diante”. Vemos, então, 

que há diferentes números de sílabas que influenciam na composição para usar o de 

“menor extensão”. No entanto, “se ambas as formas possuírem idêntico número de 

sílabas, prevalecerá a ordem alfabética. Assim, prefere-se anglo-francês a franco-inglês, 

franco-grego a greco-francês, etc” (SACCONI, 2011, p. 190). Ainda deste autor, quanto 

aos compostos, “o adjetivo vem antes do substantivo. Ex.: baixo-relevo, alto-relevo” 

(SACCONI, 2011, p. 191).  
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 Quanto  à segunda observação, Almeida (1978, p. 146) ressalta que “é preciso fixar 

que os adjetivos são modificados por advérbios, classe de palavras que não varia; 

conseguintemente, quando a palavra meio modifica adjetivo, não pode variar nem em 

gênero nem em número”, como no exemplo “As portas estão meio abertas”. A esta 

observação o autor acrescenta duas notas, nas quais trata de meio como advérbio e como 

numeral. Na primeira nota, “quando meio significa metade de um, é numeral, e, então, 

deverá concordar com o substantivo a que se refere”, como no exemplo “25 meias 

garrafas”. E continua: em “‘obra meio acabada’, a palavra meio [passará] a funcionar 

como advérbio, por estar modificando o adjetivo acabada, e significar então ‘mais ou 

menos’, ‘um pouco’”, como na tabela abaixo:  

Tabela 02: Advérbio meio e numeral meia e sua relação com os adjetivos. 

janela meio aberta  – (advérbio = um pouco) 

janela meia aberta } – (numeral = metade) 
ou: meia janela aberta 

Fonte: Almeida (1978, p. 146) 

 

 Na segunda nota, o autor arrola a questão a respeito de hora. “É verdade que se 

diz comumente ‘meio dia e meio’, mas não se pode negar que a forma correta é ‘meio dia 

e meia’, pois a palavra a que este numeral fracionário se refere é hora: ‘meio dia e meia 

(hora)’” (ALMEIDA, 1978, p. 146). Para o gramático, o uso comum (“comumente”), que 

passa a ser uma das principais fontes de pesquisa e estudo da Sociolinguística, não é 

considerado como fator relevante na mudança linguística, mesmo que a maioria das 

pessoas empregue essa forma. Desse modo, “meio dia e meia” é a forma “correta” para a 

gramática normativa, mas a gramática internalizada a vê de maneira diversa. No entanto, 

“comumente” se usa “meio dia e meio”, porque a concordância se faz, implicitamente, 

com “meio dia”, que antecede, e não com “hora”, que está implícita na expressão. 

 Até aqui, expomos a flexão quanto ao gênero e ao número, ou flexão genérica e 

numérica, respectivamente, de acordo com a Gramática Metódica da Língua Portuguesa. 

Passaremos, então, à flexão quanto ao grau, ou flexão gradual, à maneira como vem 

exposta nesta gramática9. 

 

9
 Vale ressaltar, de antemão, que o grau dos adjetivos foi objeto de Trabalho de Conclusão de Curso (TCC), 

na graduação em Letras Português e Literaturas de Língua Portuguesa, nesta Universidade, sob a orientação 

do Professor Mestre Ari José de Souza, intitulado “A categoria nominal de grau na classe dos adjetivos, em 

Língua Portuguesa” (BAIL, 2017). 
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 Assim, ao final da exposição do presente tópico, segundo Almeida, traremos a 

discussão do referido trabalho, visto que a posição deste autor quanto ao tratamento do 

grau como flexão não é a mesma em outras gramáticas, como na Gramática Houaiss da 

Língua Portuguesa, de Azeredo (2014 [2008]), que mais à frente vamos abordar, assim 

como o posicionamento de Bechara (2009 [1960]), na Moderna Gramática Portuguesa.  

 No início da exposição da flexão gradual, Almeida (1978, p. 147) faz uma 

observação para não confundir “grau do substantivo com grau do adjetivo”. Para o autor, 

“se os substantivos têm por função indicar coisas, o grau do substantivo faz referência ao 

tamanho dessas coisas, tamanho que pode ser aumentado ou diminuído”, ou seja, trata-se 

do grau aumentativo e diminutivo, segundo a concepção adotado por ele. Assim, 

“tratando-se, porém, de grau do adjetivo, visa-se a qualidade por ele expressa, qualidade 

que pode ser elevada a um grau maior e, ainda, a um grau sumo, supremo”. Para o autor, 

portanto, grau está relacionado a tamanho e qualidade, nos substantivos e adjetivos, 

respectivamente, e esta relação se dá por meio de flexão, que, como já exposto, é assim 

apresentado na nomenclatura oficial.  

 Para Almeida (1978, p. 147), “duas são as flexões de grau do adjetivo: a 

comparativa e a superlativa” (grifos no original). Sumariamente, apresentamos as 

formas de flexão de grau do adjetivo português, de acordo como vem exposta na 

Gramática Metódica da Língua Portuguesa: 

Tabela 03: Flexão gradual do adjetivo português 

comparativo  { 
de igualdade   

de superioridade { analítico  

sintético  

de inferioridade   

superlativo { Relativo { de superioridade 

de inferioridade  

absoluto  { sintético  

analítico 

Fonte: Almeida (1978, p. 147)  

 

 Desse modo, passaremos a caracterizar cada um desses graus, conforme vem 

exposto na referida gramática, em duas partes. Na primeira, quanto ao grau comparativo 

e, na segunda, quanto ao grau superlativo. O grau comparativo exprime a qualidade entre 

dois ou mais seres e pode ser de igualdade, inferioridade ou superioridade. O superlativo, 

por sua vez, expressa a qualidade em termos de intensidade, de forma absoluta ou relativa: 

o primeiro, pode ser sintético ou analítico e, o segundo, de superioridade ou de 

inferioridade, destacando a qualidade em relação a outros seres. 
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 Para Almeida (1978, p. 147), “o adjetivo está no grau comparativo quando 

exprime a qualidade em relação a outras coisas que também tenham em porção igual”, 

como em “Pedro é tão estudioso como Paulo”, ou “em porção maior”, por exemplo, 

“Pedro é mais estudioso do que Paulo”, ou, ainda, “em porção menor”, como em “Pedro 

é menos estudioso do que Paulo” (grifos no original). Exemplo semelhante encontramos 

em Sacconi (2011, p. 181), onde “Pedro” foi substituído pelo pronome “Ela” e “Paulo” 

por “o irmão”. De acordo com Almeida (1978, p. 147), há “três espécies de comparativo: 

de igualdade, de superioridade e de inferioridade” (originalmente grafados). Passa, 

então, a cada um deles: 

 

 1.ª – Comparativo de igualdade é o que põe em paridade de condições 

duas coisas ou duas qualidades: “Ele é tão enérgico como (ou quanto) 

o irmão” (comparando seres) – “Ele é tão enérgico como (ou quanto) 

ponderado” (comparando qualidades). 

2.ª – Comparativo de superioridade é o que, no comparar dois 

indivíduos, atribui a qualidades mais a um que a outro – “O filho era 

mais inteligente que o pai” (comparando dois seres, dois indivíduos) – 

ou salienta a existência de uma qualidade em maior porção que outra: 

“Ele é mais rico que feliz” (comparando qualidades). 

3.ª – Comparativo de inferioridade é o que põe em posição inferior um 

dentre os dois elementos comparados: “O pai era menos ajuizado que o 

filho”, ou o que, ao atribuir duas qualidades a um mesmo indivíduo, 

denota a existência de uma das qualidades em menor grau que a outra: 

“O pai era menos usurário que perverso” (comparando qualidades) 

(ALMEIDA, 1978, p. 148, grifos no original). 

 

 Segundo o autor, cada uma das espécies de comparativo pode ser entre seres, 

indivíduos, como também entre qualidades no mesmo ser, indivíduo. Poderíamos dizer 

que se trata do aspecto semântico envolvido na caraterização do grau comparativo, pois 

o aspecto morfossintático é evidenciado na sequência, quando Almeida (1978) trata da 

formação dos comparativos, embora os dois aspectos estejam presentes, apenas os 

separamos para fins didáticos. 

 Aponta-nos Almeida (1978, p. 148) que, “no comparativo de igualdade, o adjetivo 

vem antecedido do advérbio tão, o segundo termo da comparação, quer constituído de 

substantivo, quer de outro adjetivo, vem antecedido de como, ou de quanto, ou de quão” 

e exemplifica assim: “Ele é tão bom quanto sábio, tão rico quão magnânimo e tão bonito 

como o irmão” (grifos no original). 

 Ainda segundo o autor, “no comparativo de superioridade, o adjetivo vem 

antecedido do advérbio mais (do latim magis; o italiano e o francês tiraram este advérbio 

comparativo do latim plus) e o segundo termo da comparação vem antecedido de que ou 
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do que” e exemplifica do seguinte modo: “Ele é mais rico que o irmão” – “Ele é mais 

probo que rico” (ALMEIDA, 1978, p. 148, grifos no original).  

 Quanto ao italiano e ao francês, mencionados pelo autor, vale ressaltar o trabalho 

de Brito et all (2013 [2010]) 10 , Gramática Comparativa Houaiss Quatro Línguas 

Românicas: português, espanhol, italiano e francês, elaborada por uma equipe de 

romanistas e está dividida em dezoito capítulos, no qual fica evidenciada a afirmação de 

Almeida, por meio dos seguintes exemplos: em português, “A Maria é mais/menos 

inteligente que o Pedro”, em espanhol “María es más/menos inteligente que Pedro”, em 

italiano “Maria è piu/meno inteligente di Pietro” e em francês, “Marie est plus/moins 

inteligente que Pierre” (BRITO et all, 2013, p. 102, grifos nossos).  

 De acordo com Almeida (1978, p. 148), o adjetivo, no grau comparativo de 

inferioridade, “vem precedido do advérbio menos e seguido de que ou do que: ‘Ele é 

menos prudente que o filho’”. É importante ressaltar a colocação do mesmo autor em sua 

Gramática Latina acerca do que estamos tratando: a flexão gradual, pois, tratando do 

grau comparativo, afirma: “Em português, um adjetivo não sofre propriamente flexão 

para indicar o comparativo; o comparativo é obtido em nossa língua mediante junção de 

advérbios”, como nos exemplos “mais sábio, mais estudioso, mais valente” (ALMEIDA, 

1997, p. 106).  

 Para o autor, em latim, “o adjetivo flexiona-se verdadeiramente, sofrendo 

alteração na desinência, segundo regras simples”, em seguida, remetendo-nos ao 

parágrafo 277 da Gramática Metódica da Língua Portuguesa. A regra é assim formulada: 

“coloca-se um adjetivo no grau comparativo acrescentando-se ao radical do adjetivo (que 

se tira do genitivo singular) a desinência ior para o masculino e ius para o feminino” 

(ALMEIDA, 1997, p. 106), razão pela qual teremos, em português, adjetivos terminados 

em -ior, como maior, interior, júnior, dos quais trataremos logo em seguida.  

 Em suas observações ou notas, o autor ressalta que “mais e menos admitem ainda 

encarecimento, por meio dos advérbios muito e bem: ‘muito mais importante’, ‘muito 

menos cuidadoso’, ‘bem mais prudente’” (ALMEIDA, 1978, p. 148) e ainda chama a 

atenção para os aspectos semânticos, aparentemente contraditórios, da expressão muito 

 

10
 A equipe de romanistas foi composta por: Ana Maria Brito, da Universidade do Porto (Portugal), Birger 

Lohse, da Universidade de Copenhagen (Dinamarca); Godofredo de Oliveira Neto, da Universidade 

Federal do Rio de Janeiro (UFRJ/Brasil) e José Carlos de Azeredo, da Universidade do Estado do Rio de 

Janeiro (UERJ/Brasil). O sexto capítulo trata da “flexão dos nomes e dos adjetivos”, iniciando o estudo da 

morfologia flexional e da morfossintaxe, no qual evidenciam as semelhanças e as diferenças mais relevantes 

entre as quatro referidas línguas românicas. 
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pouco: “o muito reforça aí intensivamente e não quantitativamente. Muito pouco, muito 

menos, bem mal são construções legítimas”, e exemplifica: “Muito pouco sei de 

português”, “Eu sei muito menos do que ele” e “O médico achou-o bem mal” (grifos no 

original). E recorrendo à etimologia, Almeida (1978, p. 149) acrescenta que “o adjetivo 

tamanho significa, dada a etimologia latina (tam magnum), tão grande”, como no seu 

exemplo: “Tamanha algazarra houve que os vizinhos ficaram alarmados” (grifos no 

original). 

 Há, ainda, mais uma nota do autor: “em certas expressões comparativas, entra 

como termo de ligação a preposição de”, como nos exemplos: “Há mais de vinte anos”, 

“Fica a menos de vinte léguas” e “Ele é maior de vinte e um anos” (ALMEIDA, 1978, p. 

149, grifos no original). 

 Quanto aos adjetivos bom, mau, grande e pequeno, Almeida (1978, p. 149) 

assegura que estes “possuem formas sintéticas (= de uma só palavra) para os 

comparativos de superioridade, formas provenientes do latim: bom – melhor; mau – pior; 

grande – maior; pequeno – menor”. Ainda para o autor, “os comparativos analíticos (= 

de mais de uma palavra) mais bom, mais mau, mais grande e mais pequeno, que eram as 

formas antigamente usadas, foram substituídos pelas formas sintéticas”; no entanto, esta 

última, “perdurou até nossos dias, podendo com acerto empregar-se” (ALMEIDA, 1978, 

p. 149, grifos no original). 

 A essa altura, o autor tece duas observações quanto a esses comparativos: a 

primeira diz respeito ao emprego do comparativo analítico ao invés do sintético, na 

comparação de duas qualidades (por exemplo: “Ele é mais bom do que mau” e “Ela é 

mais grande do que pequenas”) e a segunda “que menor é comparativo de superioridade” 

ou “que pior é comparativo de superioridade”, não havendo contradição, e justifica: “o 

que é ‘menor’ encerra ‘maior pequenez’ que uma coisa simplesmente pequena; da mesma 

forma, o que é ‘pior’ encerra ‘maior maldade’ do que uma coisa simplesmente má” 

(ALMEIDA, 1978, p. 149, grifos no original). 

 O autor da Gramática Metódica da Língua Portuguesa enumera cinco pares de 

“adjetivos terminados em or, provindos de comparativos latinos, que em português 

perderam tal força, sendo hoje empregados em sentido positivo e, muitos deles, como 

adjetivos”: interior (mais para dentro) x exterior (mais para fora), em que, segundo 

Almeida (1978, p. 149), “interior emprega-se substantivamente para contrastar com a 

capital [...], para contrastar com o litoral [...] e ainda com exterior (a parte externa, a 

aparência, as nações estrangeiras, os negócios estrangeiros)” (grifos no original); anterior 
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(mais para cá, próximo) x ulterior (mais para lá, afastado); inferior (mais para baixo) x 

superior (mais para cima); prior (lat. prior = mais importante) x major (lat. major = 

maior); júnior (lat. junior = mais jovem) x sênior (lat. senior = mais velho).  

 Ainda sobre melhor e pior, é importante destacar o que segue:  

As formas sintéticas melhor e pior são também formas comparativas de 

advérbios bem, mal (Hoje dormi melhor – Ela cantou pior do que se 

esperava), mas as formas analíticas (mais bem, mais mal) é que se 

devem usar: 

a) quando se comparam maneiras de praticar ações de um mesmo 

sujeito: “Meu irmão canta mais bem que mal” (Quando a ação é 

praticada por sujeitos diferentes a forma é a sintética: ‘Meu irmão canta 

melhor que eu, mas joga pior’); 

b) antes de particípio: ‘A lição foi mais bem compreendida hoje’ – ‘Ele 

é o mais mal vestido da classe’; 

c) quando bem, mal fazem parte de adjetivo composto: mais bem-

aventurado, mais mal-humorado (ALMEIDA, 1978, p. 150, grifos no 

original). 

 

 E na última nota antes de passar ao grau seguinte, Almeida (1978) ainda ressalta 

melhor como adjetivo e advérbio: a forma melhor (mais bom) é um adjetivo, pois pode 

variar em número (os melhores alunos) e a forma melhor (mais bem) é um advérbio, pois 

não varia (Eles estão dormindo melhor).  

 Para Almeida (1978, p. 150), “o adjetivo está no grau superlativo quando exprime 

a qualidade em seu grau máximo”, como nos exemplos: aluno estudiosíssimo, lição 

facílima, lugar salubérrimo, preço mínimo. Para o autor (ALMEIDA, 1978, p. 150), há 

duas espécies de superlativos: o absoluto e o relativo.  

Quando o superlativo modifica a coisa expressa pelo substantivo, sem 

fazer nenhuma referência a outra coisa congênere, o superlativo chama-

se absoluto (...) assim, constituem exemplos de superlativos absolutos 

os que ficaram acima, [isto, os exemplos,] porque modificam os 

indivíduos aluno, lição, lugar, preço, sem referência a outros 

indivíduos da mesma classe” (ALMEIDA, 1978, p. 150).  

 

 Duas observações são apresentadas pelo autor (ALMEIDA, 1978, p. 151): na 

primeira, “o superlativo absoluto, além de poder constituir-se de uma só palavra” que é o 

superlativo sintético, “pode também ser expresso por mais de uma palavra”, o superlativo 

analítico, “fazendo-se preceder o adjetivo de um advérbio que dê a expressão de força 

superlativa ou de o mais: muito sábio, bastante sábio, extremamente sábio, muito ruim, 

excessivamente ruim, o mais difícil, o mais sábio”; na segunda, “quando os advérbios 

mais e menos precedem adjetivo e vêm antecedido de o, dão ao adjetivo força de 

superlativo”, assim: “mais estudioso” está no grau comparativo e “o mais estudioso”, no 

grau superlativo (grifos no original). 
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 O adjetivo sintético é formado  

mediante acréscimo, ao radical do adjetivo, das terminações issmo, limo 

ou rimo, terminações provindas da forma latina timo, que ainda se 

conserva em íntimo (lat. intimus = extremamente profundo). Íssimo 

proveio de timo mediante abrandamento do t em s, aparecendo antes a 

terminação is, incremento latino que finaliza a forma positiva: legalis 

+ simo, familiaris + simo. Limo e rimo provieram de simo, mediante 

assimilação progressiva do s em l (facilsimo-facíllimo) e em r: 

salubersimo-salubérrimo (ALMEIDA, 1978, p. 151, grifos no 

original). 

 

 Ao lado da diacronia defendida por Almeida (1978), temos também a posição de 

Bechara (2009, p. 149) ao apresentar o superlativo absoluto sintético. “O sintético é 

obtido por meio do sufixo derivacional -íssimo (ou outro de valor intensivo) acrescido ao 

adjetivo na forma positiva, com a supressão da vogal temática, quando o exigirem as 

regras morfofonêmicas: cuidadosíssimo” (grifos no original). Continua o autor, tratando 

do aspecto semântico: “cuidadosíssimo diz mais, é mais enfático do que muito cuidadoso. 

O sufixo -íssimo é recente na longa história do português e se deve a um empréstimo do 

latim, durante o Renascimento, com o auxílio do italiano, responsável pela recuperação 

do sufixo” (BECHARA, 2009, p. 149, grifos no original). Ainda segundo  Bechara (2009, 

p. 149), fugindo ao rigor da forma, na linguagem do dia a dia, “se desejamos que o 

superlativo absoluto sintético seja mais enfático, costumamos repetir a palavra intensiva: 

Ele é muito mais cuidadoso, ou se buscam efeitos expressivos mediante a ajuda de 

criações sufixais imprevistas como -ésimo” (BECHARA, 2009, p. 149, grifos no 

original).  

 Para Bechara (2009), há um meio termo: “mais do que cuidadoso, menos de”, mas 

seus exemplos advêm de textos literários e também de textos antigos.   

 Ao lado da exposição sintética de Bechara (2009), temos uma longa exposição de 

Almeida (1978) sobre as regras e suas exceções na formação do superlativo absoluto 

sintético. Na primeira regra, “os adjetivos terminados em l, r e u passam para o superlativo 

sem nenhuma modificação”, por exemplo, em “atual-íssimo”, “popular-íssimo” e “cru-

íssimo”. Essa regra apresenta três exceções: a) adota-se o radical latino, terminado em bil 

para os adjetivos terminados em vel átono, como em “amável – amabil-íssimo” e 

“louvável – laudabil-íssimo (e não louvabilísimo)”;  b) “ainda com o radical latino forma-

se o superlativo dos adjetivos”, entre outros, “fiel – fidel-íssimo” e “geral – general-

íssimo” (ALMEIDA, 1978, p. 151);  e c) acrescenta-se limo a diversos adjetivos 

terminados em il, a saber: “fácil – fácil-limo” e “húmil – húmil-limo”. Na segunda regra, 

“os adjetivos terminados em m mudam o m para n: comum – comun-íssimo”. Na terceira 
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regra, para os adjetivos “terminados em ão e para os terminados em z adota-se o radical 

latino (que termina em n para os primeiros e em c para os segundos), acrescidos de 

íssimo”, como em “feroz – feroc-íssimo” e “são – san-íssimo”. Na quarta, os adjetivos 

“terminados em e, o deixam cair essas vogais; os terminados em eio deixam cair a 

terminação io”, por exemplo, em “suave – suav-íssimo”, “pio - piíssimo” e “cheio – che-

íssimo” (ALMEIDA, 1978, p. 152).  

 Após a quarta regra, estão elencadas quatro notas a respeito do superlativo 

absoluto sintético. A primeira delas diz respeito à alternância vocálica em relação ao 

gênero. Diz-nos Almeida (1978, p. 152): “Os adjetivos terminados em oso (bondoso, 

formoso, cuidadoso) conservam, no superlativo, a divergência de vocalização operada 

entre o positivo masculino e o feminino”, por exemplo, “bondôso, bondósa; formôso, 

formósa” e, também, “diverge assim o superlativo masculino do superlativo feminino: 

bondôsíssimo, bondósíssima; penôsíssimo, penósíssima” (grifos no original). A segunda 

nota trata dos “adjetivos terminados em co [que] mudam o c em qu, e os terminados em 

go [que] mudam o g em gu para conservar o valor gutural do positivo”, exemplificado 

com “maluco – maluquíssimo”, “rico – riquíssimo” e “seco – sequíssimo” (grifos no 

original), entre outros. E adverte que módico, parco, público e simpático seguem a regra 

geral e “antigo e amigo fazem, alatinadamente, antiqüíssimo e amicíssimo” (ALMEIDA, 

1978, p. 152, grifos no original).  

 Na terceira nota, Almeida (1978, p. 152-153, grifos no original) expõe que “os 

adjetivos terminados em ro e re, como áspero e livre, passam para o superlativo mediante 

acréscimo de terminação rimo ao nominativo latino dessas palavras”, a saber: áspero – 

aspér-rimo, íntegro – integér-rimo, mísero – misérr-rimo, negro, nigér-rimo, próspero – 

prospér-rimo, pulcro – pulquér-rimo, acre – acér-rimo, célebre – celebér-rimo, livre – 

libér-rimo, pobre – paupér-rimo, salubre – salubér-rimo, tetro – tetér-rimo, com exceção 

de nobre, que faz nobilíssimo. Por fim, a quarta nota, trata dos “adjetivos vernáculos como 

benéfico, magnífico, malédico, benévolo, pacífico, terrífico, que correspondem a latinos 

terminados em ficus, dicus e volus, tomam o radical latino terminado em ficent, dicent e 

volent”, como segue: benéfico – beneficentíssimo, magnífico – magnificentíssimo, 

malédico – maledicentíssimo, maléfico – maleficentíssimo, benévolo – benevolentíssimo 

(ALMEIDA, 1978, p. 153, grifos no original).  

 Para encerrar o superlativo absoluto sintético, Almeida apresenta três colunas, 

com vinte e quatro adjetivos, em que predominam duas formas: a latina e aquelas formada 

com as regras expostas. Dentre elas, encontramos, por exemplo, para ágil: agílimo e 



 

49 

agilíssimo; para magro: macérrimo e magríssimo e para pobre: paupérrimo e pobríssimo, 

sem deixar de trazer uma pequena nota a respeito de sete adjetivos presentes nesta lista: 

“Ótimo, péssimo, máximo, mínimo, supremo, sumo e ínfimo são superlativos 

heterogêneos, isto é, correspondem a positivos de que são morfologicamente 

diversíssimos” (ALMEIDA, 1978, p. 154, grifos no original). 

 Finalmente, o superlativo relativo que, de acordo com o autor, “além de atribuir a 

certa coisa uma qualidade no grau sumo, põe em relação essa coisa com outras 

congêneres, toma o nome de superlativo relativo”, sendo exemplificado assim: “João é o 

mais estudioso dos colegas” (ALMEIDA, 1978, p. 154, grifos no original), o qual é 

expresso mediante o artigo definido precedendo o advérbio “mais”, como poderia ser 

também ante o advérbio “menos”; por isso, pode ser superlativo relativo de superioridade 

e de inferioridade, respectivamente. 

 Quanto à morfologia, assim exprime o autor: “Se o superlativo absoluto pode ser 

formado analítica ou sinteticamente, o superlativo relativo quase sempre se processa 

analiticamente, mediante anteposição do artigo definido ao comparativo adjetivo (o mais 

doente, o mais sábio)” acompanhado da preposição de, como no exemplo “Cícero foi o 

mais eloquente dos oradores” (ALMEIDA, 1978, p. 154, grifos no original). 

 Para encerrar este tópico do capítulo, o autor tece cinco observações finais sobre 

a flexão gradual. A primeira, de caráter semântico: “A significação, já em si absoluta, de 

certos adjetivos qualificativos impede modificações ou flexões de grau: eterno, infinito, 

imenso, onipotente, quadrado, redondo, mortal, imortal, infalível, primeiro etc” 

(ALMEIDA, 1978, p. 154, grifos no original). A segunda, uma condenação: “Ótimo, 

péssimo, salubérrimo etc., por serem já superlativos, não são passíveis de grau; mais 

salubérrimo, muito ótimo constituem erros deploráveis”. A terceira observação de 

Almeida toca no intercâmbio entre adjetivos e substantivos, pois estes, uma vez 

empregados como aqueles, são passíveis de grau, como nos exemplos do autor: “Sou mais 

irmão do presidente que você” ou “Pedro é mais escultor do que poeta” (ALMEIDA, 

1978, p. 154, grifos no original). 

 A quarta observação, por sua vez, volta-se para a etimologia: “O mesmo valor dos 

advérbios, que, no latim, se antepunham aos adjetivos para formar os superlativos 

analíticos, tinham nessa língua as preposições per e prae em composição”, por exemplo 

“perdifficilis, praeclarus, perlucidus (que nos deu perlúcido). Ainda segundo Almeida 

(1978, p. 154, grifos no original), é essa a razão pela qual “o verbo PREferir já encerra 

ideia de ‘querer mais’, pelo que não se deve dizer: ‘Prefiro mais...’; o certo é ‘Preferir 
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uma coisa a outra’: ‘Prefiro o estudo ao brinquedo’ – ‘Prefiro ler a ouvir’. A quinta 

observação refere-se ao diminutivo: “É interessante observar que, na linguagem familiar, 

o diminutivo traz, para alguns adjetivos e advérbios, sentido intensivo: juntinho dele 

(muito junto), agarradinho ao salário (muito agarrados), sossegadinho (muito 

sossegados), cedinho (muito cedo)” (ALMEIDA, 1978, p. 155, grifos no original).  

 E, para coroar o capítulo, Almeida tece seu mea culpa:  

Não podemos deixar de confessar nossa contrariedade em assim ter 

explanado a flexão gradual dos adjetivos; tal questão, da maneira 

porque tradicionalmente costuma ser explicada pelos nossos 

gramáticos, não condiz com o estado atual da língua: facilmente se 

poderá observar que, no grau comparativo, nenhuma flexão sofreu o 

adjetivo; a ideia de qualidade foi reforçada mediante acréscimo de 

advérbio e não por meio de desinência especial; não há, 

conseguintemente, flexão. Quer se diga: “Pedro é valente” quer: “Pedro 

é mais valente” quer ainda: “Pedro é o mais valente” – o adjetivo 

sempre permanece inflexível. Dizendo: “Pedro é bastante bom”, 

reforçamos a qualidade do indivíduo Pedro, mas não podemos, com 

rigor, dizer que colocamos o adjetivo bom no grau superlativo. Não 

considerando as formas latinas do comparativo de superioridade de 

bom, mau, grande e pequeno, flexão, verdadeiramente, há apenas no 

superlativo absoluto sintético, mediante as desinências íssimo, limo ou 

rimo. A incompreensão chega a tal ponto que há quem veja “superlativo 

de inferioridade” em “é o menos estudioso de todos” (ALMEIDA, 

1978, p. 155, grifos no original). 

 

 Para o autor, assim foi necessário expor seu ponto de vista, sua confissão pela 

metodologia adotada em sua Gramática Metódica da Língua Portuguesa. De acordo com 

Almeida (1978, p. 155), na utopia sem igual, “o caso foi esclarecido visando proveito 

teórico para o aluno, pondo-o a par do assunto, para, no caso de vir a estudar línguas o 

inglês, o alemão, o latim ou o grego, não estar alheio ao fato”, pois, afirma o autor, “nessas 

línguas o adjetivo sofre realmente alterações na desinência de acordo com o grau que 

expressa”.  

 No tocante aos adjetivos na língua latina e na língua portuguesa e à discussão em 

torno do grau como processo flexional ou derivacional, abordaremos, na sequência, a 

diferença entre os afixos e as desinências, que servirá para distinguir os processos 

flexionais dos derivacionais, principalmente, nos adjetivos. 

Para Sacconi (2011, p. 75), os “afixos são elementos que se juntam ao radical, 

antes (neste caso se dizem prefixos) ou depois (neste caso se denominam sufixos)” 

(grifos no original). Para Sacconi (2011), os afixos alteram o significado do radical. A 

desinência é o elemento que se apõe ao tema, para indicar as flexões de gênero, número, 

modo, tempo e pessoa. Pode ser nominal ou verbal. De acordo com o autor, a desinência 
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nominal indica o gênero e o número dos nomes: substantivos, adjetivos, numerais e 

pronomes. A desinência verbal indica o modo e o tempo (DMT), o número e a pessoa 

(DNP) dos verbos. 

Desse modo, a flexão compreende gênero e número para os nomes e modo, 

tempo, número e pessoa para os verbos. Assim, existe a desinência nominal de gênero (-

a) e a de número (-s); as desinências modo-temporais (estudava, entendia, sabia) e as 

desinências número-pessoais (amavas, entendíamos, sabiam). Por conseguinte, afirma 

Sacconi (2011, p. 76), “cabe-nos falar apenas em flexão de gênero, número, modo, tempo 

e pessoa. Grau não é flexão, porque o elemento que o exprime não é desinência, mas 

sufixo. Ademais, na gradação ocorre alteração semântica (casa, casarão, casebre 

exprimem conceitos distintos)” (grifos no original). Convém ressaltar a posição do autor 

quanto à diferenciação entre os termos desinência e sufixo, que servirá de base para os 

processos flexionais e derivacionais.  

Segundo o gramático, a desinência indica apenas a flexão da palavra; o sufixo, 

além de alterar o significado do radical, é um elemento que sempre contém a vogal 

temática ou a desinência de gênero. E prossegue: em inho temos o sufixo -inh- com a 

vogal temática -o. Em -inha, de outro lado, encontramos -inh- com a desinência de gênero 

-a. É possível notar que a posição assumida pelo autor de Nossa Gramática Completa 

Sacconi, nessa parte, não é a mesma que mais à frente, ao tratar dos substantivos e dos 

adjetivos, diz que eles se flexionam em gênero, número e grau, ao afirmar, por exemplo, 

que o superlativo absoluto pode ser sintético (quando se usam afixos, princ. sufixo: 

amicíssimo, paupérrimo, superamigo) e analítico (quando se usam advérbios: muito 

amigo, bastante pobre) (SACCONI, 2011, p. 181, grifos no original).  

Em sua Moderna Gramática Portuguesa, Bechara (2009, p. 145) expõe que o 

grau “não constitui, no português, um processo gramatical e, assim, deve ser excluído da 

nossa descrição gramatical como tal, à semelhança do que já fazem as gramáticas de 

outras línguas românicas”. A gradação dos substantivos e dos adjetivos, em língua 

portuguesa, segundo o autor, manifesta-se “por procedimentos sintáticos, e não 

morfológicos, como o era em latim, ou por sufixos derivacionais”. 

Desde a Nomenclatura Gramatical Brasileira, em meados do século XX, as 

gramáticas da língua portuguesa estabelecem que os substantivos e os adjetivos se 

flexionam em gênero, número e grau. Quanto ao grau, objeto deste trabalho, pode ser o 

comparativo e o superlativo, que se expressam sintética ou analiticamente. Para tanto, na 

marcação do grau nos substantivos como nos adjetivos, encontramos processos 
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morfológicos de derivação e sintáticos, impossibilitando uma sistematização, uma série 

fechada. O comparativo, por exemplo, seja o de igualdade, seja o de superioridade, seja 

ainda o de inferioridade, não apresenta qualquer alteração mórfica do adjetivo, 

expressando-se somente por mecanismos sintáticos. 

Câmara Jr. (1984 e 2000), baseado em Varrão (116 a.C. – 26 a.C.), gramático 

latino, para diferenciar os processos de flexão e derivação, argumenta que: 

Desde Varrão, que opunha a derivatio naturalis à derivatio voluntaria, 

(...) faz-se uma distinção, na descrição gramatical, entre morfemas que 

criam novas palavras, ditos de “derivação”, e morfemas de “flexão”, 

que adaptam cada palavra às condições específicas de dado contexto 

(CÂMARA JR., 1984, p. 48). 

 

As pesquisas de Câmara Jr. são de fundamental importância para os estudos da 

morfologia da língua portuguesa, por ser considerado como um marco teórico para os 

estudos de descrição linguística. Além desse autor, o professor Evanildo Bechara, entre 

os gramáticos, discute a temática em sua Moderna Gramática Portuguesa, ao tratar da 

gradação do adjetivo. Segundo ele, tal gradação, em português, expressa-se por 

mecanismo sintático ou derivacional (BECHARA, 2009). E afirma, categoricamente, 

quando trata sobre o aumentativo e o diminutivo dos substantivos: 

A NGB [Nomenclatura Gramatical Brasileira], confundindo flexão 

com derivação, estabelece dois graus de significação do substantivo [...] 

A derivação gradativa dos substantivos se realiza por dois processos, 

numa prova evidente de que estamos diante de um processo de 

derivação, e não de flexão:  

a) sintético – consiste no acréscimo de um final especial chamado 

sufixo derivacional aumentativo ou diminutivo: homenzarrão, 

homenzinho; 

b) analítico – consiste no emprego de uma palavra de aumento ou 

diminuição (grande, enorme, pequeno, etc.) junto ao substantivo: 

homem grande, homem pequeno (BECHARA, 2009, p. 140). 

 

Para o gramático e linguista, o grau dos substantivos e, por extensão, dos 

adjetivos, é um caso de derivação gradativa, devido ao processo sintético e analítico com 

os quais é possível marcar essa categoria nominal. Para Bechara (2009), o processo de 

flexão acontece de modo sistemático, coerente e obrigatório em toda uma classe 

homogênea, fato que não ocorre na derivação, o que já levara o gramático e erudito 

romano Varrão a considerá-la uma derivatio voluntaria.  

Desse modo, o autor se posiciona em relação à problemática em torno da 

categoria nominal do grau dos adjetivos, posição que não é assumida pela maioria dos 

gramáticos pesquisados, os quais afirmam que adotam a NGB para a elaboração da obra, 
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de modo que assumem o grau como flexão, ao lado das categorias gramaticais de gênero 

e de número. Isso é possível tendo em vista os conceitos das gramáticas latinas e as 

características dessa língua. Para o gramático e latinista Napoleão Mendes de Almeida 

(1997, p. 94), “adjetivo é a palavra que se refere a um substantivo, para indicar-lhe um 

atributo”. Para efeitos de declinação, afirma o autor, os adjetivos estão divididos, em 

latim, em duas classes: os adjetivos de 1ª classe e os adjetivos de 2ª classe. Um adjetivo 

é de primeira classe quando segue as duas primeiras declinações: o feminino segue a 

primeira declinação; o masculino e o neutro seguem a segunda. 

Os adjetivos de primeira classe têm três formas, uma para cada gênero (adjetivos 

triformes): uma para o masculino, em us (2ª declinação); uma para o feminino, em a (1ª 

declinação); e uma para o neutro, em um (2ª segunda declinação). Um adjetivo é de 

segunda classe quando as desinências, para todos os gêneros, seguem a terceira 

declinação e são divididos em parissílabos, que têm o mesmo número de sílabas no 

nominativo e no genitivo, como em pa|ter-pa|tris, o que não acontece com os 

imparissílabos, que têm número diferente de sílabas nesses mesmos casos, como em 

vir|tus-vir|tu|tis.  

Segundo Almeida (1997), os adjetivos parissílabos estão subdivididos em dois 

grupos: um de duas terminações no nominativo, no vocativo e no acusativo (uma para o 

masculino e feminino, outra para o neutro, denominados de adjetivo biforme) e outro de 

três, uma para cada gênero (adjetivo triforme) e, para os dois grupos, uma única forma 

para o genitivo, para o dativo e para o ablativo, seja no singular, seja no plural.  

Ainda segundo o autor, os adjetivos imparissílabos têm uma única terminação 

no nominativo singular para os três gêneros (adjetivos uniformes), assim como nos 

demais casos, com exceção do acusativo, que tem uma forma para o masculino e feminino 

e uma para o neutro. No nominativo, vocativo e acusativo plural há duas formas: uma 

para o masculino e feminino e uma para o neutro. Para o genitivo, dativo e ablativo 

permanece as mesmas formas para os três gêneros. Essas características se devem ao 

gênero neutro possuir sua forma própria nesses três casos. 

Três são os graus dos adjetivos, de acordo com Almeida (1997, p. 105): “o 

normal, o comparativo e o superlativo” (grifos no original). Um adjetivo está no grau 

comparativo quando põe em relação dois termos, atribuindo qualidade mais a um termo 

do que a outro. Em língua portuguesa, um adjetivo não sofre propriamente flexão para 

indicar o comparativo: o comparativo é obtido em nossa língua mediante junção de 

advérbios. E acrescenta que, em latim, o adjetivo flexiona-se verdadeiramente, sofrendo 
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alteração na desinência. Segundo ele, para formar o comparativo, acrescenta-se ao radical 

do adjetivo a desinência -ior para o masculino e feminino e -ius para o neutro e se declina 

seguindo a terceira declinação.  

Um adjetivo está no grau superlativo quando reforça a qualidade, elevando-a ao 

último grau, ao grau máximo. De acordo com Almeida (1997), em português, o 

superlativo pode ser sintético, isto é, expresso por uma só palavra, ou analítico, isto é, 

expresso por mais de uma palavra. Quer o superlativo em português seja sintético quer 

analítico, traduz-se, em latim, de uma só forma, “acrescentando ao radical do adjetivo as 

desinências issimus, issima, issimum”, uma para cada gênero: masculino, feminino e 

neutro, respectivamente (grifos no original), como no exemplo bonus, a, um → 

bonissimus, bonissima, bonissimum.  

Para os adjetivos latinos terminados em -er, como acer (azedo, agudo, áspero), 

pulcher (lindo), uber (fecundo, fértil, abundante), têm o comparativo regular (acr-ior, ius; 

pulchr-ior, ius), mas o superlativo é formado mediante o acréscimo de -rimus ao 

nominativo masculino, flexionando como os adjetivos de primeira classe: acerrimus, a, 

um; pulcherrimus, a, um; uberrimus, a, um. Por isso, em língua portuguesa, o superlativo 

de certos adjetivos, por exemplo, célebre é celebérrimo e não celebríssimo, assim como 

de acre é acérrimo; áspero, aspérrimo; íntegro, integérrimo; livre, libérrimo; magro, 

macérrimo; pobre, paupérrimo; e úbere, ubérrimo. 

Para o comparativo e para o superlativo dos adjetivos latinos que terminam em 

ficus, dicus e volus, como magnificus (magnífico), maledicus (maledicente), benevolus 

(benévolo), toma-se o radical ficent, dicent, volent: no comparativo, fica magnificentior, 

ius; maledicentior, ius; benevolentior, ius; no superlativo, magnificentissimus, a, um; 

maledicentissimus, a, um; benevolentisssimus, a, um, respectivamente. Por isso, em 

língua portuguesa, o superlativo desses adjetivos são: benevolentíssimo, 

magnificentíssimo e maledicentíssimo, além beneficentíssimo, honorificentíssimo, entre 

outros. 

Para os seis adjetivos latinos terminados em -ilis, o superlativo se forma com o 

acréscimo de -limus ao radical: facilis, e (fácil) → facillimus, a, um; difficilis, e (difícil) 

→ difficillimus, a, um; similis, e (semelhante) → simillimus, a um; dissimilis, e (diferente, 

dessemelhante) → dissimilllimus, a, um; gracilis, e (magro, delgado) → gracillimus, a, 

um; humilis, e (humilde) → humillimus, a, um. Por isso, em língua portuguesa, o 

superlativo absoluto sintético desses adjetivos são: facílimo, dificílimo, simílimo, 

humílimo, além de agílimo, fragílimo, senílimo (senil), entre outros.  
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Diante do exposto, Almeida (1997) afirma que um adjetivo em português não se 

flexiona para indicar o comparativo, pois faz uso de advérbio, porém recorre à flexão em 

latim. O superlativo, por sua vez, flexiona-se nas duas línguas. Mais à frente, vai chamar 

esse processo de “flexão gradual sintética” (ALMEIDA, 1997, p. 110). E, nessa mesma 

página, ao tratar do comparativo e superlativo dos advérbios, afirma que, “em latim, 

vários advérbios flexionam-se gradualmente”, da forma como anteriormente dissemos.  

Desse modo, têm-se, na língua portuguesa, com na latina, os três graus do 

adjetivo, como aponta Sacconi (2011, p. 181), quais sejam: “o normal ou positivo, o 

comparativo e o superlativo”. Conforme o autor, o primeiro deles não enuncia gradação 

alguma, apenas indica a qualidade; o segundo, estabelece uma relação de comparação 

entre duas características de um mesmo ser, ou compara uma determinada característica 

atribuída a dois seres e pode ser de inferioridade, de igualdade e de superioridade; e o 

terceiro, indica que uma característica é atribuída em máxima (ou mínima) intensidade 

ao substantivo. Está subdivido em absoluto e relativo. O superlativo absoluto indica que 

a característica é atribuída a um ser isoladamente e, dependendo da forma como se 

apresenta, subdivide-se em: analítico, formado pela palavra intensificadora (advérbio) 

mais o adjetivo; sintético, formado pelo adjetivo acrescido do sufixo intensificador. O 

superlativo relativo indica que a característica é atribuída a um ser, relacionando-a a 

outros seres que também apresentam tal característica. Pode ser de superioridade, quando 

se forma pela estrutura o/a mais [adjetivo] de, e de inferioridade, quando é formado pela 

estrutura o/a menos [adjetivo] de. Para Sacconi (2011), no aspecto semântico, as formas 

sintéticas são mais enfáticas que as analíticas. 

Arrolamos o exposto na Gramática Metódica da Língua Portuguesa, de 

Almeida (1978), no tocante aos adjetivos, com os detalhes da flexão em gênero, número 

e grau, tal qual em seu livro, tomando parte de seus exemplos e recorremos à Gramática 

Latina (1997), quando assim necessário. Detendo-nos nos aspectos da gradação como 

processo flexional, trouxemos a discussão do trabalho anterior, no qual discutimos os 

processos flexionais e derivacionais, tendo por base as discussões de Câmara Jr. (1987), 

Bechara (2009) e Sacconi (2011).  

Ao recorrermos à gramática de Almeida e à de Sacconi, situamos os adjetivos 

no campo normativo e tradicional das abordagens dessa classe gramatical. Bechara está 

na transição da tradição prescritiva para uma abordagem mais sintonizada com os estudos 

científicos da Linguística, mas ainda filiado à tradição gramatical e nos ajuda na reflexão 

em relação à Nomenclatura Gramatical Brasileira. Câmara Jr. nos situa na descrição 
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gramatical da língua portuguesa, no tocante à morfologia. Considerando o exposto por 

Almeida (1978) e Bechara (2009) no que concerne ao grau e ao processo 

flexional/derivacional nos adjetivos, passamos, então, ao segundo compêndio gramatical, 

cuja primeira publicação veio a lume no ano de 2008. 

2.1.2.  Gramática Houaiss da Língua Portuguesa (AZEREDO, 2014) 

 A Gramática Houaiss da Língua Portuguesa (2014), de José Carlos de Azeredo, 

de cunho essencialmente descritivo, tem como proposta “um ponto de equilíbrio entre a 

tradição e a renovação, seja na ordenação e articulação dos assuntos, seja nos conceitos 

teóricos e descritivos, seja ainda na seleção dos exemplos” (AZEREDO, 2014, p. 26). Na 

terceira parte de sua gramática, na qual aborda “os conceitos básicos da descrição 

gramatical”, Azeredo (2014, p. 139) apresenta, no oitavo e nono tópicos do sexto capítulo, 

a “hierarquia da estrutura gramatical” e “a estrutura gramatical: tipos, classes e funções”, 

respectivamente, como o início da apresentação dos adjetivos. Para o autor, “a gramática 

opera com unidades menores do que a palavra – os morfemas – e com unidades menores 

que ela até o limite da oração. Morfemas, palavras, sintagmas e orações são quatro tipos 

de unidades formais portadoras de significado” (AZEREDO, 2014, p. 139, grifos no 

original).  

 Para tanto, é pertinente trazer a termo os exemplos do autor para fazer a distinção 

entre os termos grifados na citação acima, por meio da seguinte frase: O avião pousou 

suavemente. De acordo com Azeredo (2014, p. 140), essa primeira frase é “uma oração 

formada por quatro palavras”, nas quais o e avião “são indivisíveis em unidades 

significativas menores” e pousou e suavemente admitem divisão: “pous+o+u (cf. 

pousava, desceu) e suav+e+mente (cf. suavidade, calmamente)”. Para o autor, “uma 

palavra pode ser dividida em morfemas, uma oração pode ser dividida em palavras. 

Todavia, também teríamos uma oração se disséssemos apenas Ele pousou, onde ele ocupa 

o lugar de o avião e pousou o de pousou suavemente” (AZEREDO, 2014, p. 140, grifos 

no original).  

 A segunda frase apresenta pelo autor é a seguinte: O avião que trouxe os atletas 

pousou suavemente. Comparando a quantidade de palavras nos dois exemplos, 

concluímos que uma oração contém uma variabilidade de palavras e que esse “número 

de palavras presentes numa oração não serve, porém, como critério para a análise de sua 

estrutura, simplesmente porque não existe limite para esse número” (AZEREDO, 2014, 
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p. 140). Os exemplos acima admitem variantes, como: O avião pousou, Ele pousou 

suavemente, O avião que trouxe os atletas pousou.  

 Desse modo, temos dois novos tipos de unidades, que correspondem às partes em 

que a oração pode ser dividida. Para o autor (AZEREDO, 2014, p. 140), uma dessas partes 

pode ser o avião, o avião que trouxe os atletas ou simplesmente ele; a outra pode ser 

pousou suavemente ou simplesmente pousou. “Podemos dizer agora que a oração não é 

formada diretamente por palavras, mas pela união de dois tipos de unidade, conhecidos 

como sintagmas” (AZEREDO, 2014, p. 140, grifos no original). Por conseguinte, entre 

o nível da palavra e o nível da oração existe o sintagma.  

 Cada tipo de unidades formais portadoras de significado subdivide-se em classes. 

Estas, por sua vez, distinguem-se pelo lugar relativo na construção da unidade pertencente 

a um dado tipo. Ainda segundo Azeredo (2014, p. 140), “o tipo é um conceito hierárquico, 

a classe é um conceito combinatório”. Assim,  

o e avião são unidades do mesmo tipo (palavras), mas pertencem a 

classes diferentes (o = artigo, avião = substantivo); ele e pousou 

também são unidades do mesmo tipo (sintagmas), mas pertencem a 

classes diferentes (ele = sintagma nominal, pousou = sintagma verbal); 

na palavra chaveiro, chave -eiro são do mesmo tipo (morfemas), mas 

pertencem a classes diferentes (chav = radical, -eiro = sufixo). Ao se 

combinarem na construção interna de um tipo qualquer, duas classes 

contraem uma relação, de sorte que uma delas passa a ter uma função 

em relação à outra. No espaço da oração, cada sintagma ocupa um lugar 

funcional: o avião / ele / o avião que trouxe os atletas é o sujeito, 

pousou suavemente / pousou é o predicado. Sujeito e predicado são 

funções. Por sua vez, a estrutura de cada sintagma compreende um 

constituinte básico ou nuclear (avião / pousou), e um constituinte 

adjacente (o / que trouxe os atletas, adjacente ao núcleo avião, e 

suavemente, adjacente ao núcleo pousou). Nuclear e adjacente 

(=adjunto) também são funções (AZEREDO, 2014, p. 140-141). 

 

 Em seguida, o autor estabelece a diferença entre palavras e sintagmas, bem como 

entre palavra, lexema, palavra gramatical e vocábulo, de modo que “o termo palavra 

tanto equivale a lexema ou palavra gramatical quanto a vocábulo” (AZEREDO, 2014, 

142), entre palavras variáveis e invariáveis e passa à estrutura das palavras, distinguindo 

os morfemas lexicais (os radicais) e os morfemas gramaticais (as bases, os afixos ou 

morfemas derivacionais, as vogais temáticas e as desinências ou morfemas flexionais), 

além de abordar as classes de palavras segundo os critérios lógico-semântico, perfil 

morfossintático e o contexto sintagmático. Por fim, chega à formação e classificação dos 

sintagmas.  
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 Segundo Azeredo (2014, p. 146), “os constituintes da oração são os sintagmas.” 

Do mesmo modo que “as palavras se distribuem em classes segundo a posição que 

ocupam no interior dos sintagmas, assim também os sintagmas se distribuem em classes 

segundo a posição que ocupam diretamente na oração ou em outros sintagmas mais 

amplos”. Para o autor, o sintagma situa-se entre o nível das palavras e o nível da oração. 

Esta organização dos quatro níveis será exemplificada a seguir: 

Tabela 4: Níveis hierárquicos da estrutura gramatical 

Estas noites passam lentamente 

Estas noites  passam lentamente 

Estas noites  passam  lentamente 

Est a s noit e s pass a m lent a mente 
Fonte: Azeredo (2014, p. 140) 

 

 Azeredo (2014) distingue cinco classes de sintagmas, a saber: sintagma nominal 

(SN), sintagma verbal (SV), sintagma adjetival (SAdj.), sintagma adverbial (SAdv.) e 

sintagma preposicional (SPrep.). Segundo ele, esta classificação é “ao mesmo tempo 

mórfica, baseada na classe de palavra que tipicamente preenche o sintagma ocupando seu 

núcleo, e funcional, por dizer respeito à posição do sintagma na estrutura da oração”. 

Destes cinco sintagmas, segundo o autor, falaremos apenas do terceiro: o sintagma 

adjetival.  

O sintagma adjetivo ou adjetival, de acordo com Azeredo (2014, p. 148), “tem por 

núcleo um adjetivo: João estava tranquilo / Seus filhos são crianças tranquilas. Percebe-

se por estes exemplos que o SAdj. pode ser constituinte de um SV (estava tranquilo) ou 

de um SN (crianças tranquilas)” (grifos no original). Assim, o adjetivo tranquilo 

constitui o sintagma verbal e tranquilas, o sintagma nominal. “O SAdj. pode ser 

expandido por meio de constituintes anexados a seu núcleo. O tipo de expansão depende 

da natureza léxico-sintática do núcleo do SAdj.” (AZEREDO, 2014, p. 148).  

Sendo assim, “certos adjetivos admitem gradação, de sorte que a expansão do 

SAdj., pode se realizar pelo acréscimo de intensificadores: João estava muito / bastante 

tranquilo. Há adjetivos, porém, que recebem complementação: João estava confiante na 

vitória de seu time”. Ainda segundo Azeredo (2014, p. 148), há “um segundo tipo de 

expansão do SAdj. por meio de complementação que consiste em fazer do seu núcleo o 

ponto de referência de uma comparação, na qual o adjetivo vem precedido dos 

intensificadores tão, mais ou menos”, como nos exemplos a seguir: João estava mais / 

menos tranquilo (do) que seu irmão; João estava tão tranquilo quanto seu irmão. 



 

59 

Na quarta parte de sua Gramática Houaiss da Língua Portuguesa, intitulada 

“Morfologia flexional e sintaxe”, Azeredo (2014) inicia o sétimo capítulo, denominado 

“As palavras: classe, variação e significação”, abordando, primeiramente, os substantivos 

e, na sequência, os adjetivos.  

Os adjetivos são, segundo Azeredo (2014, p. 169), “os lexemas que se empregam 

tipicamente para significar atributos ou propriedades dos seres e coisas nomeados pelos 

substantivos. Por isso, a presença do adjetivo no discurso sempre pressupõe um 

substantivo ou pronome substantivo ao qual esteja se referindo”. Desse modo, substantivo 

e pronome substantivo mantém uma relação necessária com o adjetivo, fazendo com este 

exija a presença daqueles. Ainda segundo o autor, “o adjetivo está sujeito às mesmas 

alterações mórficas que caracterizam o substantivo: emprego de -s – com as respectivas 

mudanças morfofonéticas – para expressão do plural”, como, por exemplo, livro novo – 

livros novos, “e emprego de -a – com as respectivas mudanças morfofonéticas – para a 

expressão do feminino”, como, por exemplo, ator inglês – atora inglesa. De acordo com 

Azeredo (2014, p. 169), “os fatos regulares na formação do gênero e do número do 

substantivo se aplicam ao adjetivo”, mas a atribuição dessas duas categorias 

morfossintáticas do português é motivada por fatores bem distintos em cada classe.  

 No entender de Azeredo (2014, p. 170), as categorias morfossintáticas de gênero 

e número “não tem qualquer relação com a realidade designada; o gênero e o número de 

um adjetivo apenas refletem o gênero e o número do substantivo ou pronome a que ele se 

refere no discurso”, como, por exemplo, dia longo – dias longos, num mecanismo 

gramatical denominado de concordância nominal. Na Gramática Houaiss da Língua 

Portuguesa, os adjetivos são classificados em duas subclasses: os adjetivos de relação ou 

classificadores e os adjetivos qualificadores.  

 Quanto à primeira subclasse, a dos adjetivos de relação, Azeredo (2014) recorre à 

Nova Gramática do Português Contemporâneo, de Cunha e Cintra (1985, p. 238), na qual 

o adjetivo serve para “estabelecer com o substantivo uma relação de tempo, de espaço, 

de matéria, de finalidade, de propriedade, de procedência, etc”, como nos exemplos “nota 

mensal (= nota relativa ao mês)” ou “casa paterna (= casa onde habitam os pais)” (grifos 

no original). Ainda segundo os autores, “os ADJETIVOS DE RELAÇÃO, derivados de 

substantivos, são de natureza classificatória, ou seja, precisam o conceito expresso pelo 

substantivo, restringindo-lhe, pois, a extensão do significado”. Esses adjetivos “não 

admitem graus de intensidade e vêm normalmente pospostos ao substantivo. A sua 
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anteposição, no caso, provoca uma valorização de sentido muito mais sensível” (CUNHA 

e CINTRA, 1985, p. 238). 

 Quanto à segunda subclasse, a dos adjetivos qualificadores, de acordo com 

Azeredo (2014, p. 170), estes “são passíveis de gradação”, como nos exemplos que 

seguem: passagem estreita > passagem muito estreita > passagem estreitíssima; bancos 

confortáveis > bancos pouco confortáveis. O autor ainda observa que “a possibilidade 

de correspondência entre construções do tipo ‘as poltronas são confortáveis’ / ‘o conforto 

das poltronas’, ‘a passagem é estreita’ / ‘a estreiteza da passagem’ [...] é restrita aos 

adjetivos qualificadores”. 

 Para Azeredo (2014, p. 171), quanto à flexão do adjetivo simples, a regra geral 

mais clara “encontra-se nas formas que terminam em -o masculino. Estes adjetivos 

perdem o -o final diante da desinência do feminino e, no plural, recebem um -s”, como 

acontece nos seguintes exemplos: “magro / magra / magros / magras, bonito / bonita / 

bonitos / bonitas” (grifos no original). Ainda segundo o autor, a flexão dos adjetivos 

simples segue estas regras gerais: i) “os adjetivos formados pelos sufixos -ão, -inho, -

íssimo (de grau)”, que podem ser exemplificados assim: “bebê chorão – bebês chorões / 

criança chorona – crianças choronas; banco baixinho – bancos baixinhos / mesa 

baixinha – mesas baixinhas; chão fertilíssimo – terra fertilíssima” (grifos no original); 

ii) “os adjetivos formados pelos sufixos -ês e -or” ficam assim: “vinho francês – vinhos 

franceses / bebida francesa – bebidas francesas” e “fio condutor – fios condutores” 

(grifos no original); iii) “os adjetivos monossilábicos em -u”, que podem ser 

exemplificados assim: “couro cru – couro crus / carne crua – carne cruas [...]” (grifos 

no original); iv) “os adjetivo terminados pelo ditongo eu”, como nos seguintes exemplos: 

“homem europeu / homem europeus / mulher europeia / mulheres europeias [...]” 

(AZEREDO, 2014, p. 171, grifos no original). 

 Após as quatro regras gerais, Azeredo (2014, p. 171) faz duas observações: a 

primeira, em relação aos últimos exemplos, em que “a vogal base do ditongo final eu 

torna-se aberta no feminino [eu] > [Ɛia]. Constituem exceções judeu e sandeu (=louco), 

cujos femininos são judia e sandia”. Quanto à segunda observação, afirma: “a vogal 

tônica do sufixo -oso, fechado no masculino singular, torna-se aberta nas formas do 

feminino e do plural”, como acontece com “carinhoso, carinhosa, carinhosos e 

carinhosas” (grifos no original). 

 Em seguida, Azeredo (2014, p. 172) prossegue com os adjetivos invariáveis em 

gênero: (i) “os adjetivos cortês, descortês, pedrês e montês, apesar de formados com o 
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sufixo -ês”, são exemplificados assim: tom cortês – palavra cortês, galo pedrês – galinha 

pedrês; (ii) “os demais adjetivos terminados em consoante, os adjetivos oxítonos e os 

adjetivos terminados em -a ou -e”, como ocorre nos seguintes exemplos: “curso 

particular – aula particular, trabalho servil – atitude servil, sapato comum, roupa 

comum, menino triste – menina triste, comportamento machista – atitude machista” 

(grifos no original). E tece mais duas observações: a primeira, em relação à exceção deste 

último grupo, em que espanhol e andaluz recebem a desinência -a (espanhola e andaluza), 

respectivamente, e a segunda, em relação a só, que é invariável em gênero e “bom, são e 

malsão (= doentio) e chão (= liso) fazem respectivamente boa, sã, malsã e chã no 

feminino (AZEREDO, 2014, p. 172, grifos no original). 

 Segundo o autor, “é invariável em gênero e número o adjetivo composto cujo 

segundo elemento é um substantivo”, como acontece nos seguintes exemplos: “roupas 

amarelo-limão, tecidos verde-alface, objetos cinza-chumbo”, assim como em “verde-

bandeira, azul-piscina vermelho-sangue, branco-gelo, amarelo-pêssego”. Ainda 

segundo o autor, “quando o adjetivo é composto de dois adjetivos, o primeiro tende a 

apresentar-se sob a forma contracta e somente o segundo se flexiona”, tal qual acontece 

nos chamados adjetivos pátrios, assim exemplificados: “relações luso-brasileiras, filmes 

ítalo-franceses, acordos franco-suíços, populações anglo-saxônicas, empresários nipo-

americanos” (AZEREDO, 2014, p. 172, grifos no original)  

 De acordo com este autor, há dois modos para a flexão dos adjetivos compostos 

de nome de cor, seguidos das palavras claro e escuro. “Variando-se os dois elementos: 

garrafas verdes-escuras, olhos azuis-claros; ou apenas o segundo: garrafas verde-

escuras, olhos azul-claros” (AZEREDO, 2014, p. 172, grifos no original). 

 Quanto aos graus do adjetivo, afirma o autor que “as gramáticas do português, 

orientando-se pela Nomenclatura Gramatical Brasileira, referem-se aos graus do adjetivo 

classificando-os em duas ordens”: a primeira, “a do grau comparativo (de igualdade, 

superioridade e inferioridade” e, a segunda, “a do grau superlativo (relativo e 

absoluto, o primeiro subdividido semanticamente em de superioridade e de 

inferioridade, o segundo subdividido formalmente em analítico e sintético” 

(AZEREDO, 2014, p. 172, grifos no original), modelo já exposto, nos moldes de Almeida 

(1978). No entanto, o autor não segue este caminho em sua Gramática Houaiss da Língua 

Portuguesa. Conforme destaca Azeredo (2014, p. 172-173), a exclusividade do grau não 

se restringe aos adjetivos e, resumidamente, aborda o processo morfológico para, em 

seguida, expor sobre a superlativação, na qual envolve prefixos e advérbio. 
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Com efeito, os graus a que se fazem menção no parágrafo precedente 

não são exclusivos do adjetivo. Com exceção do superlativo absoluto 

sintético, que além do adjetivo só afeta o advérbio (rapidíssimo, 

cedíssimo etc) e os demais graus incidem ainda no verbo.  

Como o processo morfológico, o grau do adjetivo restringe-se à 

formação do superlativo absoluto sintético, mediante o acréscimo do 

sufixo -íssimo ou de suas variantes -érrimo e -imo à forma do adjetivo. 

Trata-se, de fato, de um uso restrito à variedade culta formal e mesmo 

ultraformal da língua (belíssimo, larguíssimo, simpaticíssimo, 

perigosíssimo; paupérrimo, nigérrimo, aspérrimo – superlativo de 

pobre, negro, e áspero – humílimo, facílimo, dificílimo – superlativo de 

humilde, fácil e difícil). A língua coloquial faz amplo uso do sufixo -ão 

e -inho: bonitão, gostosão, fininho, estreitinho, pequenininho. Na 

linguagem dos jovens a superlativação é normalmente expressa por 

meio de super, misto de prefixo e advérbio de intensidade (superlegal, 

supercheio, supertranquilo, super bem transado) (grifos no original). 

 

 Diante do exposto, destacamos um dos pontos discutidos por Azeredo em sua 

Gramática – o grau como não exclusividade dos adjetivos –, pois “os demais graus 

incidem ainda no verbo” (AZEREDO, 2014, p. 172). De fato, quando consultamos o 

décimo quarto capítulo, no décimo quarto tópico, encontramos as “orações modais” e 

quatro tipos de comparações expressas por meio de conectivos: a comparação modal, a 

comparação intensiva, a comparação assimilativa e a comparação conformativa. Essas 

comparações possuem a mesma estrutura sintática que os “graus do adjetivo”, razão pela 

qual Azeredo as menciona junto aos adjetivos.  

 A comparação modal é aquela “que se expressa mediante a conjunção composta 

como se, seguida de verbo no pretérito (imperfeito ou mais que perfeito) do subjuntivo 

(comparação hipotética)”, como ocorre nesta passagem de Bosi (1992, p. 308): “Estamos 

acostumados a falar em ‘cultura brasileira’, assim, no singular, como se existisse uma 

unidade prévia que aglutinasse todas as manifestações materiais e espirituais do povo 

brasileiro” (AZEREDO, 2014, p. 338, grifos no original). A comparação intensiva 

quantifica “uma propriedade comum a dois ou mais objetos”, destacando “a igualdade da 

quantificação – expressa por meio de tanto/tão... quanto – como a diferença – expressa 

por meio de mais/menos... do que”. Em razão disso, a comparação intensiva pode ser de 

igualdade, como ocorre neste exemplo: “O leopardo corre tanto quanto o leão”, de 

superioridade: “O leopardo corre mais do que o leão” e de inferioridade: “O leão corre 

menos do que o leopardo” (AZEREDO, 2014, p. 338, grifos no original). 

 Ainda consoante Azeredo (2014, p. 339), pode acontecer “que a comparação de 

igualdade não se refira à quantificação da propriedade comum aos conteúdos 

comparados, mas apenas à semelhança existente entre eles”, geralmente, construída “por 
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meio da conjunção como, precedida ou não do advérbio assim”, exemplificado por                                         

Azeredo deste modo: “Fernando trabalhava no corte de cana, (assim/bem) como a maioria 

dos jovens de sua idade”. Ou, ainda, por meio de elipse: “A chama do pavio tanto 

depende do azeite que a alimenta quanto do vento que pode apagá-la” (ASSIS, 1957, p. 

83 apud AZEREDO, 2014, p. 340). 

 Por fim, há a comparação conformativa, com a qual se estabelece “uma 

comparação entre dois fatos, indicando que o conteúdo da oração subordinada é 

confirmado pela oração principal. Com este valor, o como, sempre substituível por 

conforme, introduz uma oração conformativa”, que podemos exemplificar assim: “A 

equipe conquistou o título, como (ou conforme) prometeu seu técnico” (AZEREDO, 

2014, p. 340). Ainda segundo o autor, as preposições “conforme, consoante e segundo 

ocorrem normalmente seguidos de substantivos que expressam atos comunicativos ou 

que designam entidades envolvidas nesses processos” (AZEREDO, 2014, p. 341, grifos 

no original). 

 Pudemos perceber que, na Gramática Houaiss da Língua Portuguesa, o grau 

também está relacionado com o verbo e o advérbio, não apenas restrito ao adjetivo. Desse 

modo, é possível expandir nossos horizontes e perceber que o autor muda completamente 

a maneira de descrever os fatos da língua e os desloca para as outras classes de palavras 

às quais estão relacionados, segundo seu ponto de vista. 

 Para a sintaxe do adjetivo, Azeredo (2014) reserva o décimo primeiro capítulo da 

Gramática Houais da Língua Portuguesa. Sobre isso, interessa-nos os dois primeiros 

tópicos: a “formação do sintagma adjetivo” e a “posição do sintagma adjetivo no SN”, 

respectivamente. Para o autor, “o sintagma adjetivo pode ser básico ou derivado”. É 

denominado de básico “quando seu núcleo é um adjetivo, precedido ou não de advérbio 

de intensidade (as árvores antigas / as árvores mais antigas). Alguns adjetivos, assim 

como certos verbos, ocorrem seguidos de complemento preposicionado, chamado 

‘complemento nominal’” (AZEREDO, 2014, p. 266), como no exemplo “As crianças são 

dependentes de seus pais”. Ainda de acordo com o autor, o sintagma adjetivo é 

denominado de derivado “quando assume a forma de um sintagma preposicionado (um 

anel de ouro, as árvores da rua) ou de uma oração convertida em sintagma adjetivo por 

meio de um pronome relativo (as árvores que eu plantei)” (grifos no original). 

 Quando o sintagma adjetivo está incorporado no sintagma nominal, 

sintaticamente, exerce “a função de adjunto adnominal, e, do ponto de vista semântico, 

serve para delimitar, graças a seu papel restritivo, uma parcela de compreensão ampla de 
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um substantivo comum”, mas nem sempre o adjetivo cumpre essa função restritiva e 

delimitadora, alerta Azeredo (2014).  

 De acordo com o autor, o papel restritivo do adjunto adnominal só se manifesta 

quando ele está posposto ao substantivo. Quando anteposto, “o adjetivo tem função 

esvaziada, e assume plenamente o potencial afetivo-conotativo de seu caráter puramente 

explicitador” (AZEREDO, 2014, p. 267). Essa é a razão pela qual os adjetivos descritivos 

ou classificadores “jamais se posicionam antes do substantivo”.  

 Para que dois ou mais adjetivos estejam se referindo ao mesmo substantivo na 

composição do sintagma nominal, estes estão sujeitos a certas regras de colocação. 

Segundo Azeredo (2014, p. 267), os adjetivos “tipicamente descritivos se colocam 

imediatamente após o substantivo, e os que possuem potencial afetivo-conotativo se 

colocam antes do substantivo ou após o adjetivo descritivo” exemplificado a seguir: na 

primeira opção, temos “duas casas coloniais confortáveis” e, na segunda, duas 

confortáveis casas coloniais, mas não ocorrerá *duas casas confortáveis coloniais” 

(grifos no original).  

 Ficam obrigatoriamente pospostos “ao substantivo os adjetivos a que se siga um 

complemento: os pássaros úteis à lavoura, dois atletas confiantes na vitória, mas não 

*dois confiantes na vitória atletas ou *os úteis à lavoura pássaros” (AZEREDO, 2014, 

p. 267, grifos no original).  

 É esse o tratamento dado aos adjetivos na Gramática Houaiss da Língua 

Portuguesa (2014), de José Carlos de Azeredo, recortadas as principais partes. Vale 

destacar a atenção dispensada aos sintagmas, como constituinte de sua análise. Faz-se 

necessária essa menção, porque a próxima gramática também está alicerçada nos 

sintagmas, como veremos na sequência. 

2.1.3.  Nova Gramática do Português Brasileiro (CASTILHO, 2010) 

 A Nova Gramática do Português Brasileiro (2010), de Ataliba Teixeira de 

Castilho, também é de cunho descritivo, na qual se abordam as seguintes unidades de 

análise: o fonema, a sílaba, o morfema, a palavra, o sintagma e a sentença e está voltada 

para o Português Brasileiro. 

 Afirmamos, anteriormente, que a Gramática Latina não fazia distinção entre 

adjetivos e substantivos, de modo que os reunia sob a denominação de nome, com as 

especificações de nome substantivo e nome adjetivo, devido à proximidade morfológica 

entre as classes. 
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 Segundo afirma Castilho (2010, p. 511), foi a partir do século XVII que “os 

gramáticos das línguas românicas passaram a tratar o adjetivo separadamente do 

substantivo”, isto é, depois da formação dos Estados nacionais nascidos da expansão do 

Império Romano e difundidos pelo Ocidente, as novas gramáticas separaram as duas 

classes, tal qual as conhecemos atualmente. Castilho (2010) inicia o décimo segundo 

capítulo da Nova Gramática do Português Brasileiro com as diferenças morfológicas e 

sintáticas entre essas duas classes. Para o autor, o adjetivo e o substantivo possuem 

propriedades morfológicas semelhantes em relação ao gênero e ao número, e se afastam 

em quatro pontos. 

 No primeiro ponto, Castilho (2010, p. 511) afirma que “o adjetivo aceita flexão 

de grau, expressa por sufixos produtivos (como em branquíssima), ou por terminações 

que são vestígios do latim (como em maior, menor, melhor, pior), ou por Especificadores 

e Complementadores”, que são assim resumidos pelo autor: “[mais Adj do que X], [tão 

Adj como X], [o mais Adj dos X], como em ‘mais branco do que a neve’, ‘tão branco 

como a neve’, ‘a mais branca das neves’” (grifos no original). O autor da Nova Gramática 

do PB retoma o ensinamento de Câmara Jr. (1970), cujo ensinamento “mostra que as duas 

classes se comportam da mesma forma quanto ao morfema {-s}, marcador de plural”, e 

“o sufixo {-íssimo} só ocorre com o adjetivo, sendo repelido pelo substantivo” 

(CASTILHO, 2010, p. 512, grifos no original). Desse modo, afirma o autor, que o “grau 

é a intensificação ou a atenuação de traços predicativos, e os substantivos são expressões 

referenciais, não graduáveis”. No segundo ponto, destacado por Castilho, os “adjetivos 

podem ser criados por derivação de modo, expressa por {-vel}, como em amável (‘o que 

pode ser amado’), provável (‘o que pode ser provado’) etc. Substantivos não aceitam esse 

sufixo” (por exemplo, *mesável), “salvo quando se quer transformá-lo em adjetivo, como 

em reitorável, papável, exemplos que devo a Rodolfo Ilari” (CASTILHO, 2010, p. 512, 

grifos no original). 

 No terceiro ponto, de acordo com Castilho, “o adjetivo aceita a derivação por {-

mente}, transformando-se em advérbios como em facilmente, o que não ocorre com 

substantivos, como em *mesamente, salvo quando se pretende adverbializá-lo”, e, no 

último ponto, o “adjetivo aceita a derivação de quantificação, expressa por {-oso, -al}, 

como em estudioso (‘o que estudar muito’), sensacional (‘o que causa muita sensação’) 

etc, o que não ocorre com os substantivos *mesosa, *mesal (CASTILHO, 2010, p. 512, 

grifos no original). Distinguidos os adjetivos dos substantivos do ponto de vista 

morfológico, passemos, então, às diferenças sintáticas entre eles. 
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 Dentre os critérios sintáticos que distinguem os adjetivos dos substantivos, 

Castilho (2010) retoma alguns pesquisadores que se dedicaram ao tema. Sintetizando suas 

pesquisas, destacamos alguns pontos: os adjetivos são “as expressões que (i) ocorrem na 

função atributiva, como constituintes de um sintagma nominal”, por exemplo: um livro 

caro; (ii) “ocorrem na função predicativa, como constituintes de um sintagma verbal”, 

por exemplo, o livro é caro; (iii) “podem ser pré-modificados pelo intensificador muito”, 

por exemplo: um livro muito caro; e, finalmente, (iv) “podem assumir formas 

comparativas e superlativas”, por exemplo, um livro mais caro que um caderno ou livro 

caríssimo (CASTILHO, 2010, p. 512, grifos no original). De acordo com o autor, “os 

critérios (i) e (ii) foram considerados os mais importantes, suficiente para identificar os 

adjetivos centrais ou prototípicos, que atendem a esses critérios, e os adjetivos periféricos 

ou não prototípicos, que não os atendem, ou apenas os atendem parcialmente 

(CASTILHO, 2010, p. 512).  

 Há, também, quem distinguisse os adjetivos em graduáveis e não graduáveis. 

Estes, “foram denominados absolutos” e, aqueles, “denominados relativos”, ou, ainda, 

“não predicativos” e “predicativos”, respectivamente (CASTILHO, 2010, p. 512-513). 

Seguindo esse paradigma, predicativos são “os adjetivos que (i) predicam o substantivo 

ou toda uma sentença; (ii) exibem flexão de grau, concordando em gênero e número com 

o substantivo a que se aplicam” e não predicativos “são os adjetivos que classificam o 

referente dos substantivos” (CASTILHO, 2010, p. 513).  

  Em relação à classificação predicativos x não predicativos, Castilho (2010) retoma 

a proposta de Casteleiro (1981), registrando as onze propriedades na diferenciação entre 

adjetivos predicativos e não predicativos: (1) propriedade predicativa; (2) propriedade de 

grau; (3) propriedade pós e pré-nominal (os predicativos se antepõem ou se pospõem ao 

substantivo; os não predicativos, geralmente, pospõem-se); (4) propriedade de 

comutabilidade com uma paráfrase nominal; (5) os adjetivos predicativos são ligados ao 

substantivo pelos verbos copulativos ser e estar, os não predicativos rejeitam estar; (6) 

os adjetivos predicativos podem funcionar como predicativos do objeto direto, 

constituindo uma minissentença, construindo-se com verbos como achar, considerar, 

admitir, julgar e outros, o que não acontece com os não predicativos; (7) os adjetivos 

predicativos podem funcionar como apostos (antepostos ou pospostos) do substantivo, o 

que não ocorre com os não predicativos; (8) “os adjetivos predicativos podem ser 

coordenados entre si e os não predicativos também, mas os de uma subclasse não podem 

ser coordenados com os de outra” (CASTELEIRO, 1981, p. 63 apud CASTILHO, 2010, 
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p. 515); (9) adjetivos não predicativos aceitam prefixos numéricos como mono-, multi-, 

poli-, omni- etc., ao passo que os adjetivos predicativos não os aceitam; (10) adjetivos 

predicativos aceitam prefixos de negação, rejeitados pelos não predicativos; e (11) 

adjetivos predicativos aceitam sentenças substantivas como sujeito; os não predicativos, 

somente quando prefixados. 

 Depois de sintetizadas as onze propriedades na diferenciação entre adjetivos 

predicativos e não predicativos, passemos, agora, à descrição (a) do núcleo, (b) dos 

especificadores e (c) dos complementadores em relação ao sintagma adjetival.  

 De acordo com Castilho (2010, p. 516), “o sintagma adjetival tem por núcleo o 

adjetivo, que é uma classe basicamente predicadora, funcionando como adjunto 

adnominal enquanto constituinte do sintagma nominal, ou como predicativo, enquanto 

constituinte do sintagma verbal”. Tal como ocorre com os verbos e os substantivos, os 

adjetivos podem apresentar-se numa forma simples ou composta. O sintagma adjetival 

ocorre “encaixado no sintagma nominal, como adjunto adnominal”, como no exemplo “a 

situação brasileira depende das condições existentes” ou “encaixado no sintagma verbal, 

como núcleo de minissentença”, exemplificado em “Li um jornal repleto de mentiras” 

(CASTILHO, 2010, p. 517, grifos no original).   

 Observando o comportamento sintático dos adjetivos, Castilho (2010, p. 517) faz 

os seguintes apontamentos: (i) concordam com o substantivo, sempre que variáveis em 

gênero e número; (ii) acompanham o substantivo, pospondo-se a ele, em que se observa 

a ordem substantivo-adjetivo, ou antepondo-se, na ordem adjetivo-substantivo; (iii) 

acompanham a sentença, hiperpredicando-a; (iv) apresentam um Especificador 

quantificador à sua esquerda; (v)  podem apresentar um Complementador à direita; (vi) 

podem assumir uma forma deverbal; (vii) podem assumir uma forma simples ou 

composta; (viii)  podem ser  elididos.  

 Em relação à adjetivação, o autor traz os estudos de Lemle (1978), com casos que 

ocorrem “no ambiente do sintagma nominal”, combinando os adjetivos predicativos e não 

predicativos, “formando os sanduíches adjetivais”, como ocorre em “comunidade 

científica brasileira”, “música popular brasileira”, por exemplo (CASTILHO, 2010, p. 

517). 

 A descrição do núcleo do sintagma adjetival está dividida em três partes: a sintaxe 

do adjetivo, a semântica do adjetivo e o adjetivo no texto. Vamos sintetizá-la a seguir. 

Quanto à sintaxe, o adjetivo tem as seguintes propriedades sintáticas: (a) “funciona como 

adjunto adnominal no interior do sintagma nominal”; (b) “funciona como núcleo da 
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minissentença, no interior do sintagma verbal”; (c) “funciona como adjunto adsentencial, 

fora da sentença”; e (d) “dispõe de propriedades de transitividade, concordância, 

colocação” (CASTILHO, 2010, p. 517).  

 Para o autor, “essa ordenação não deve obscurecer o fato unificador de que em 

todos esses ambientes o adjetivo mantém sua propriedade semântica básica de operador 

de precificação/de verificação/de dêixis, tomando uma classe por escopo”. Ainda 

segundo Castilho (2010, p. 517-518), “é a diversidade do escopo que permite descrevê-

lo nas escalas anteriores”.  

 De acordo com Castilho (2010, p. 518), “os sintagmas adjetivais aparecem 

encaixados num sintagma nominal como seu Complementador, funcionando como 

adjunto adnominal”, que “agrega núcleo do sintagma nominal propriedades semânticas 

que ele não tem, adensando a informação”. Segundo afirma o autor, “os sintagmas 

adjetivais aparecem encaixados no sintagma verbal, funcionando como uma 

minissentença, mais conhecida em nossa tradição gramatical como predicativo do 

complemento”. Mas, para Castilho, “esta última designação é insuficiente, na medida em 

que capta uma propriedade semântica geral de verbos, adjetivos e advérbios – a 

propriedade de predicação” e “integrando o sintagma verbal, os sintagmas adjetivais 

minissentenciais predicam simultaneamente o sintagma nominal dependente do sintagma 

verbal e o sintagma verbal” (CASTILHO, 2010, p. 518). 

 Mesmo que o escopo do sintagma adjetival constitua a sentença, ele pode, 

igualmente, “tomar por escopo toda a sentença, funcionando como um hiperpredicador 

adsentencial, localizado fora de suas fronteiras”, fazendo “um paralelismo com os 

advérbios” (CASTILHO, 2010, p. 518). 

 Assim como os verbos e as classes que resultam de nominalização, isto é, da 

“transformação de determinadas classes em substantivos e adjetivos” (CASTILHO, 2010, 

p. 457) e da adverbialização, “os adjetivos podem ou não selecionar argumentos. Há, 

portanto, adjetivos não argumentais ou intransitivos (como branco, veloz etc.) e adjetivos 

argumentais ou transitivos, que dispõem de uma estrutura argumental (como contrário, 

diferente, demorado etc.)”, e estamos falando de transitividade do adjetivo (CASTILHO, 

2010, p. 518). Para o autor, “a adjetivação produz vocábulos transitivos derivados de 

verbos e dos substantivos”. Quando os adjetivos derivam de verbos são chamados de 

participiais, ao contrário daqueles que derivam de substantivos. Junto a essa propriedade, 

temos, ainda, a concordância e a colocação. 
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 É clássica a afirmação de que o adjetivo concorda com o substantivo em gênero e 

em número. No trecho de Otto Lara Resende, na Folha de S. Paulo11, “Invisível, macio, 

traiçoeiro, o tempo passa” (grifos de Castilho, 2010), que constitui o núcleo de sentença 

exclamativa, afirma o autor da Nova Gramática do Português Brasileiro, “o adjetivo 

cristaliza-se  no masculino singular, forma não marcada em gênero e número em nossa 

língua” (CASTILHO, 2010, p. 519). É também desse mesmo autor a afirmação de que “a 

simplificação da morfologia verbal e nominal do PB tem afetado as regras de 

concordância do adjetivo, que se torna progressivamente variável” (p. 519).  

 Quanto à colocação do adjetivo, que constitui a última propriedade sintática dos 

adjetivos, segundo Castilho (2010), representa um traço sintático muito importante dessa 

classe, pois a permite subdividi-la em adjetivos de ordem livre e adjetivos de ordem presa 

e, também, mostrando os efeitos de sentido que ocorrem quando de altera sua colocação. 

De acordo com o autor, “apenas os adjetivos predicativos gozam de plena liberdade de 

colocação, enquanto os de verificação (= não predicativos exibiriam uma regra categórica 

quanto a isso” (CASTILHO, 2010, p. 520).  

 A ordem pós-nominal está ligada ao fato de que o português é uma língua SVO, 

isto é, sujeito, verbo e objeto, valendo-se da pesquisa de Kato (1982/1988), cuja autora 

afirma que “nas línguas VO (= verbo-objeto) se observa uma regra não categórica de 

anteposição do substantivo ao adjetivo e ao genitivo12, como em casa alta e casa de 

madeira (CASTILHO, 2010, p. 520, grifos no original). Castilho (2010, p. 520) conclui 

que “De todo modo, a ordem pré-nominal não deveria ser vista como algo idiossincrático, 

marcado ou acidental em português, e sim como parte de ‘algum princípio sincrônico 

mais geral’”, isto é, o adjetivo antes do substantivo não deveria ser particular, uma 

exceção, mas sim, mais recorrente. No entanto, dependo do adjetivo, sua colocação antes 

ou depois do substantivo, vai alterar a semântica da sentença.  

 Castilho (2010, p. 520) ainda recorda a indagação de Kato (1982/1988, p. 05) 

acerca de uma possível correlação entre o objeto após o verbo (que é seu núcleo) e 

adjetivo após o substantivo (que é também seu núcleo), a conclusão da pesquisadora é 

assim formulada: “a distribuição do adjetivo em português é uma consequência natural 

de sua estrutura SVO”. Assim, “adjetivo + substantivo ser harmônico com sintagma 

verbal, e substantivo + adjetivo [será harmônico] com VO”. Para o autor da referida 

 

11
 Edição de 8 de abril de 1992. In: CASTILHO, 2010, p. 517. 

12
 Um dos seis casos do latim clássico relacionado ao adjunto adnominal restritivo. 
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Gramática, “alguns fatores interferem na posição do adjetivo em relação ao substantivo. 

Desse modo, adjetivos habitualmente pós-nominais, como em situação embaraçosa, 

figuram pré-nominalmente caso o substantivo receba argumentos, como em a 

embaraçosa situação do governo, exemplo extraído por Castilho (2010, p. 510) da 

pesquisadora.  

 Do ponto de vista variacionista, o pesquisador Fernando Tarallo, de acordo com 

Castilho (2010, p. 521), “identificou um fator funcional-informacional que coocorre no 

caso dos adjetivos pospostos”. Para Tarallo (1990, p. 148-149), “na expansão dos 

sintagmas nominais em português cabe ao adjetivo a última posição: a menina bonita, o 

menino inteligente” (grifos no original). O que rege essa posição do adjetivo é, segundo 

Câmara Jr. (1977, p. 250), um fator de ordem funcional: “Há um princípio básico, que 

consiste em atribuir a último termo do enunciado o máximo valor informativo”.  

Consideramos o exposto por Castilho (2010, p. 521) que “dentro do sintagma nominal, o 

adjetivo também pode aparecer anteposto ao substantivo. Não se trata, pois, de uma 

ordem rígida, gramaticalmente fixa. O adjetivo posposto exibe uma ordem menos 

marcada, no sentido de mais comum. Assim, na posposição, nas palavras de Câmara Jr 

(1977, p. 252), “a função usual do adjetivo é acrescentar um dado de informação nova a 

respeito do substantivo; é essencialmente um elemento descritivo suplementar para 

significação contida no substantivo”.  

 Vale ressaltar, aqui, as pesquisas realizadas por meio de dados do Projeto Nurc, 

Norma Urbana Culta, principalmente as de Simões (1993/2006) e Lemle (1978), que 

estão voltados à área da Sociolinguística. Quanto à colocação do adjetivo, José da Silva 

Simões (2006), em A anteposição dos adjetivos predicativos no português culto falado 

no Brasil13, identificou cinco fatores, elencados a seguir: (i) “Especificadores do sintagma 

nominal: possessivos, como seu pequeno e clássico filme, e artigos definidos favorecem 

a anteposição, o primeiro com probabilidade .95, e o segundo com probabilidade .61. Os 

pronomes indefinido e demonstrativo favorecem a posposição”; (ii) “Complementadores 

do sintagma nominal: o sintagma preposicionado e a sentença relativa favorecem a 

anteposição, como em a bela cidade dos meus sonhos, a bela cidade que visitamos”; (iii) 

“núcleo do sintagma nominal: núcleos preenchidos por substantivos concretos favorecem 

discretamente a anteposição, quando comparados aos substantivos abstratos”; (iv) “verbo 

 

13
 SIMÕES, 1993/2006. In: Filologia e Linguística Portuguesa 8, 2006, p. 145-189. 
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da sentença: sintagma nominal figurando como argumento de verbos ergativos favorece 

a posposição do adjetivo encaixado, como em apareceu também [uma belíssima 

senhora]”; (v) “qualificadores graduadores favorecem a anteposição, numa probabilidade 

.69. com respeito aos fatores sociais, Simões notou que as mulheres antepõem mais os 

adjetivos que os homens” (CASTILHO, 2010, p. 522).  

 Por fim, um rápido olhar sobre a ordenação dos adjetivos no caso dos chamados 

“sanduíches adjetivais”, assim denominado por Lemle (1978) à sequência formada por 

um substantivo ladeado por dois adjetivos, com base nos dados do Projeto Nurc, na 

seguinte proporção: 3% que combinam um adjetivo predicativo e um não predicativo (p. 

ex. bons filmes policiais); 65% com dois adjetivos pospostos não predicativos (p. ex. 

problema demográfico mundial); 1% com a ordem adj.+subst.+adj.+adj. (p. ex. atual 

indústria naval japonesa), igualmente composta por não predicativos e os 21% se 

dispersam por estruturas variadas, constatando que o primeiro adjetivo é majoritariamente 

não predicativo (CASTILHO, 2010, p. 522-523). 

 Ainda de acordo com Castilho (2010, p. 523), “dentre os predicativos, tendem a 

antepor-se os qualificadores dimensionadores, pospondo-se os demais. Esses resultados 

confirmam Simões (1993/2006), quanto ao constituinte mais pesado, e dele se afastam no 

que diz respeito às classes semânticas”. Diante dessa constatação, “a hierarquia de 

figuração do adjetivo no sintagma nominal pode ser afetada pela classe e pela quantidade 

dos adjetivos coocorrentes”.  Em relação ao peso dos constituintes, afirma o autor, a 

pesquisa de Rosane Peruchi (1993), Descrição dos adjetivos no português culto falado 

em São Paulo, “notou que 87, 4% dos sintagmas nominais adjetivados pospõem ao verbo, 

acompanhando a tendência de posposição dos constituintes pesados, já comprovada em 

outros estudos” (CASTILHO, 2010 p. 523). 

 Dissemos, anteriormente, que a ordem de colocação dos adjetivos em relação aos 

substantivos permite identificar duas grandes classes semânticas, a dos adjetivos 

predicativos, de ordem livre, e a dos não predicativos, de ordem mais fixa. A essas duas, 

Castilho (2010) acrescenta uma terceira, a dos adjetivos dêiticos. Considerando outros 

estudos do autor, chega-se à seguinte subdivisão dos adjetivos predicativos: (1) “adjetivos 

modalizadores: verbalizam um juízo emitido sobre o conteúdo do substantivo”; (2) 

“adjetivos qualificadores: afetam as propriedades dos intencionais do substantivo” e (3) 

“adjetivos quantificadores: afetam a extensão do substantivo” (CASTILHO, 2010, p. 

523). Para os adjetivos não predicativos ou verificadores, chega-se à seguinte subdivisão 

dos adjetivos também denominados “de verificação”: (1) “pátrios”; (2) “gentílicos” e (3) 
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“de cor”. Há, ainda, alguns adjetivos numa perspectiva de lugar e tempo, que são 

chamados por Castilho (2010, p. 524) de adjetivos dêiticos, com a seguinte subdivisão: 

(1) “dêiticos locativos” e (2) “dêiticos temporais”. Vamos descrever, a seguir, cada uma 

dessas subdivisões. 

 Segundo nos aponta o autor, “os adjetivos modalizadores predicam o sentido 

numa forma subjetiva, visto que eles verbalizam uma avaliação pessoal do falante sobre 

o conteúdo desse substantivo” e são divididos em epistêmicos, deônticos e discursivos. 

Os primeiros “veiculam uma avaliação sobre o referente do substantivo, o que implica 

em pelo menos duas possibilidades: a avaliação gera uma certeza (= adjetivos epistêmicos 

asseverativos) ou uma incerteza (= adjetivos epistêmicos quase asseverativos)” 

(CASTILHO, 2010, p. 524). Para o primeiro caso, o falante considera verdadeiras as 

propriedades intencionais do substantivo, como em “A causa real da crise política são as 

elites” e, para o segundo, o falante deseja manifestar insegurança quanto às propriedades 

intencionais, como ocorre em “A causa provável/ possível /plausível da crise política são 

as elites” (grifos no original).  

 Castilho (2010, p. 525) retoma o estudo de Casteleiro (1981) para mostrar “que 

há uma correspondência entre entre os adjetivos em {-vel} e a passiva com ser (ou se) 

modalizada por dever e/ou poder, conforme o adjetivo”. Os adjetivos modalizadores 

deônticos são usados “quando o falante considera o referente do substantivo como algo 

necessário”, tal como ocorre no seguinte exemplo: “Temos uma decisão obrigatória a 

tomar no caso da crise política” (CASTILHO, 2010, p. 525, grifos no original).  

 Os adjetivos modalizadores discursivos, também descritos como psicológicos, 

segundo esse autor, “têm a propriedade de predicar o substantivo expresso no enunciado, 

e também um dos participantes do discurso não expressa no enunciado, em geral o próprio 

falante. Esses adjetivos atuam bidirecionalmente, ou seja, são biargumentais”. Observa-

se que o usuário está emitindo um juízo sobre o sentido do substantivo e sobre um 

participante tendo como base o referente dado pelo substantivo, exemplificado por “Belo 

Horizonte é uma cidade atrativa, uma cidade limpa” (grifos no original).  

 Os modalizadores discursivos, por serem bidirecionais, afetam, ao mesmo tempo, 

o termo do enunciado e aquele que participa da enunciação, pode ser parafraseado deste 

modo: “Belo Horizonte me atrai”. No entanto, o adjetivo limpa não tem o mesmo 

comportamento, pois não predica o falante, sendo impossível parafraseá-la: “*Belo 

Horizonte é uma cidade que me limpa”. Desse modo, funcionam como qualificadores. Os 

modalizadores atribuem traços semânticos a partir de uma avaliação subjetiva do sentido 
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do substantivo, e são considerados bidirecionais, e os qualificadores o fazem a partir de 

uma descrição objetiva do sentido do substantivo, portanto, são unidirecionais. 

 Segundo nos aponta Castilho (2010, p. 526), “os adjetivos qualificadores 

interferem nas propriedades intencionais do substantivo, alterando-as de forma a agregar 

traços (i) de qualificação polar, por antonímia; (ii) de dimensão; (iii) de graduação; e (iv) 

de espectualização. Os adjetivos quantificadores polares são aqueles “que se ordenam em 

pares antonímicos” (limpo/feio, fácil/difícil etc.). Os adjetivos qualificadores 

dimensionadores “predicam o substantivo /contável/, atribuindo-lhes traços de dimensão 

horizontal (largo, longo, comprido), vertical (alto, baixo, curto, fundo, raso)”, conferindo 

“aos substantivos apenas uma dimensão, e por isso podem ser considerados 

unidimensionais”. E aqueles adjetivos dimensionadores que “adicionam ao referente do 

substantivo uma dimensão não específica” integram “a classe dos dimensionadores não 

unidimensionais” (CASTILHO, 2010, p. 527). 

 Os adjetivos qualificadores graduadores, ainda segundo o autor, “predicam 

substantivos /+graduáveis/, /-concretos/, /-contáveis/, de processo, estado, relação, cujas 

propriedades eles graduam para mais (graduadores intensificadores) ou para menos 

(graduadores atenuadores)”, conforme Castilho (2010, p. 527). São exemplo de 

intensificadores “ele tinha um poder de previsão incrível” e de atenuadores, “sucesso 

modesto”. Os adjetivos qualificadores aspectualizadores (imperfectivos e perfectivos), 

segundo Castilho (2010, p. 527), “selecionam substantivos deverbais, aos quais atribuem 

traços de imperfectividade”, como ocorre em “A Bolsa de Valores sofreu uma queda lenta 

na última semana”, ou de perfectividade, como em “aqueles assuntos que não provocam 

em mim um interesse momentâneo muito grande” (grifos no original). 

 Para Castilho (2010), a noção de imperfectividade foi obtida composicionalmente, 

pois queda é um substantivo télico, ao passo que lenta é um adjetivo atélico, isto é, o 

estado de coisas que eles descrevem envolve diferentes fases em sua execução. Em queda, 

o adjetivo lenta alterou as propriedades intencionais desse substantivo, e agora se admite 

que uma queda possa ser durativa. Já a noção de perfectividade foi obtida através da ação 

do adjetivo momentâneo, télico, sobre o substantivo interesse, atélico, e agora se admite 

a possibilidade de que interesse tenha um começo e um fim que coincidem. E, finalmente, 

Castilho (2010) arrola os adjetivos delimitadores aproximadores, que encerram, ao 

mesmo tempo, uma face qualitativa e uma face quantitativa, ou seja, qualitativamente, o 

adjetivo delimitador repassa ao substantivo suas propriedades intencionais, tornando 

imprecisa, aproximada, sua interpretação semântica e, quantitativamente, os 
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delimitadores afetam de igual modo a extensão do substantivo, submetendo-a a uma 

severa restrição, como no caso de “Ele tem uma idade aproximada de dezoito anos”.  

 Segundo Castilho (2010), os adjetivos quantificadores “modificam a extensão dos 

substantivos. Ao quantificar por meio dos adjetivos, adicionamos ou subtraímos 

indivíduos ou traços semânticos de um conjunto, resultando daí duas subclasses de 

adjetivos predicativos quantificadores”, denominados pelo autor de aspectualizadores 

iterativos, aqueles que operam por meio adição, e os delimitadores, por subtração. Quanto 

aos primeiros, afirma Castilho (2010, p. 529) que esses adjetivos, “por assim dizer, 

‘pluralizam’ o estado de coisas descritos pelos substantivos deverbais a que se aplicam”, 

como ocorre em “Aqui a saída normal/habitual/semanal é nas quintas-feiras”, na sua 

face quantitativas e “aqui se sai normalmente/habitualmente/semanalmente nas 

quintas-feiras” a correspondência com os advérbios aspectualizadores e, quanto aos 

segundos, os adjetivos quantificadores delimitadores, segundo o autor, “operam no 

sentido de fornecer ao ouvinte instruções sobre como entender o referente codificado no 

substantivo”. Castilho (2010, p. 530) afirma ainda que: “No PB [Português Brasileiro] 

falado, essas instruções encerram pelo menos três tipos”, a saber: (i) “tome o substantivo 

em seu sentido literal, denotativo, limitado por uma perspectiva individual”, como ocorre 

em “A filosofia grega foi um dos componentes essenciais do cristianismo” (grifos no 

original); (ii) “tome o substantivo em seu sentido metafórico, conotativo. Não seja estrito 

em sua interpretação, pois não se deu muita importância à seleção desse substantivo”, tal 

como ocorre em “Há uma relativa esperança de que as coisas melhorem”; e (iii) 

“submeta a interpretação do substantivo ao ponto de vista ou à área científica expressa 

pelo adjetivo”, como em “Uma questão econômica dificulta a demarcação das terras dos 

índios. (= interprete o sentido do ponto de vista da Economia)”. Esses adjetivos “não são 

predicativos prototípicos, visto que não admitem a anteposição ao substantivo” 

(CASTILHO, 2010, p. 531). 

 Os adjetivos não predicativos ou verificadores, segundo afirma Castilho (2010, p. 

531), “têm por função dispor o conteúdo do substantivo em diferentes perspectivas, 

operando como (1) classificadores, (2) pátrios, (3) gentílicos e (4) de cor”. Quanto aos 

classificadores, “esses adjetivos sempre se pospõem ao substantivo, vedada sua 

anteposição”, como ocorre com legislativo (assembleia legislativa, poder legislativo), 

civil (casamento civil, código civil), penal (código penal), trabalhista (leis trabalhistas, 

direito trabalhista, partido trabalhista), religioso (casamento religioso), universitária 
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(reforma universitária [= reforma da universidade ou reforma promovida pela 

universidade]), solar (energia solar [=energia do sol ou energia causada pelo sol]) etc. 

 Os adjetivos pátrios são “os que se referem a continentes, países, regiões, 

províncias, estados, cidades, vilas e povoados” (CUNHA e CINTRA, 1985, p. 241) e os 

gentílicos, ainda segundo esse autor, são os que se “apliquem a raças e povos”.  

 Adjetivos que atribuem uma cor ao substantivo não se comportam como adjetivos 

predicativos e possuem as seguintes subclasses, de acordo com Castilho (2010, p. 531): 

“(i) adjetivos simples, designativos de cores básicas; (ii) adjetivos compostos, que 

associam as cores básicas; (iii) substantivos regramaticalizados”. São considerados 

morfologicamente simples por constarem de um único item lexical e são primitivos ou 

derivados. Não são possíveis de anteposição ao substantivo, portanto, são não 

predicativos. Os adjetivos compostos reúnem mais de um item lexical, tendo constituído 

um dos elos que levam à gramaticalização de substantivos como adjetivos. “Esses 

adjetivos também não podem ser antepostos, embora alguns deles possam ser graduados, 

figurar em aposição e como núcleo de minissentença. Essas propriedades mostram que 

os adjetivos compostos não integram prototipicamente a classe dos predicativos” 

(CASTILHO, 2010, p. 533).  

 Quanto aos substantivos regramaticalizados como adjetivos, afirma o autor que 

alguns substantivos trocam de categoria, originando, assim, os adjetivos de classificação 

de cores. “Para especificar maiormente as tonalidades de cor, os falantes se servem de 

comparações, expressas por meio de sintagmas nominais em que dois sintagmas 

preposicionais estão encaixados” (CASTILHO, 2010, p. 533), como em “calças da cor 

de salmão”. A trajetória na gramaticalização é assim descrita por Castilho (2010, p. 533-

534): “com o apagamento da preposição, formaram-se sequências como calças da cor de 

salmão > calças cor de salmão > calças salmão, consumando-se a mudança de categoria 

lexical”.  

 Quanto aos adjetivos dêiticos, esses podem ser locativos ou temporais. Os 

primeiros estão relacionados a lugares, como “próximo, remoto, distante, fronteiriço, 

serrano, praieiro, ribeirinho” e os segundos, ao tempo, como “atual, semana, hodierno, 

precedente, passado, e também próximo e seguinte quando aplicados a substantivos que 

indicam tempo” (CASTILHO, 2010, p. 534). 

 Finalizando o estudo das propriedades semânticas dos adjetivos, Castilho (2010) 

retoma uma classificação fortemente enraizada na tradição gramatical, na qual se 

distingue os adjetivos explicativos dos restritivos, muito presentes nas orações 
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subordinadas adjetivas (restritivas e explicativas). Resumidamente, os explicativos não 

acrescentam ao significado do substantivo uma ideia nova, ao passo que os restritivos, 

sim. A estes, podem ser usadas as conjunções restritivas se e quando, àqueles, a 

proposição causal porque. Essa distinção é deslocada por Rodolfo Ilari para o campo da 

pragmática.  

 Em seguida, Castilho (2010) examina o papel textual do adjetivo na configuração 

dos gêneros, no arranjo informacional e em sua utilização nos eixos argumentativos dos 

textos. Para o autor (CASTILHO, 2010), foi Dubois (1980) que estabeleceu uma distinção 

entre modo narrativo e o modo descritivo. Neste, as sentenças servem para caracterizar 

as personagens de uma narrativa, as descrições de roupas, as afirmações sobre o 

relacionamento com outros participantes do discurso etc., sua figura; naquele, as 

sentenças representam o progresso de uma história, seu fundo.  

 São poucos os estudos em torno do status informacional e do eixo argumentativo 

e suas relações com o adjetivo, conforme nos aponta Castilho (2010, p. 536). Aqui, 

arrolaremos apenas as cinco funções argumentativas expostas para o autor. Para uma 

leitura mais atenta e pormenorizada, consultar sua gramática. A função de caracterização 

e determinação proposta por Mosca (1990) é apresentada na Nova Gramática do 

Português Brasileiro como sendo as funções desempenhadas pelos qualificadores e 

quantificadores; a função indicial, ou os modalizadores, para Castilho; a função modal 

(os adjetivos em {-vel}); expressão da gradação, que está “associada à orientação 

argumentativa do texto” e a expressão de afetividade, “assimilada à força ilocucionária 

dos adjetivos” (CASTILHO, 2010, p. 537).  

 Para a descrição dos especificadores, assim exprime o autor: “Advérbios 

predicativos qualificadores atuam com Especificadores do sintagma adjetival”, como 

ocorre em “indivíduo [fortemente marcado pelo destino]”, com a presença de advérbios 

em {-mente}. “Se o núcleo do sintagma adjetival é ocupado por um adjetivo graduável, 

dois advérbios graduáveis podem figurar em sua margem esquerda”, como em “passagem 

[muito mais cara]” (CASTILHO, 2010, p. 538). O especificador adjetival é marcado 

pelos advérbios graduadores intensificadores. Porque são invariáveis, não concordam 

com o núcleo do sintagma adjetival, que, por sua vez, concorda com o substantivo.  

 Para a descrição dos complementadores, podemos resumir assim: os “adjetivos 

argumentais selecionam sintagmas preposicionais e sentenças para atuar como seus 

Complementadores”, em dois casos: no primeiro, por meio de “sintagmas preposicionais 

como Complementadores de sintagmas adjetivais”, que pode ser com adjetivo deverbal 
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(“convencido de tudo” ou “baseado em evidências”) ou adjetivo não deverbal (“nervoso 

com o barulho” ou “cheio de si mesmo”); no segundo caso, por meio de sentença 

substantiva objetiva funcionando como Complementador de sintagmas adjetivais, como 

em “Estava preocupada por não ter conseguido resultados” (CASTILHO, 2010, p. 538, 

grifos no original) ou, ainda, nos casos das expressões idiomáticas ou o Complementador 

“preenchido por sintagma preposicional, quando a preposição, por sua vez, tem um 

Complementador um verbo transitivo no infinitivo, com interpretação passiva”, como em 

“osso duro de roer” entre outras, que foram parafraseadas, interpretadas, comparadas e 

solucionadas por Castilho (2010, p. 538-539). 

 É esse o modo como os adjetivos são abordados na Nova gramática do português 

brasileiro (2010), de Ataliba de Castilho. Além dessa Gramática estar alicerçada nos 

sintagmas, como constituinte de sua análise, o próximo compêndio gramatical também 

parte destes constituintes analíticos para compor sua descrição linguística. 

2.1.4.  Gramática Pedagógica do Português Brasileiro (BAGNO, 2012) 

 A Gramática Pedagógica do Português Brasileiro (2012), de Marcos Bagno, 

propõe uma abordagem pedagógica, cuja iniciativa veio após a publicação de duas 

gramáticas voltadas ao português brasileiro, no ano de 2010: a Gramática do português 

brasileiro, de Mário A. Perini e a Nova gramática do português brasileiro, de Ataliba T. 

de Castilho, essa última na qual buscamos nos basear para este trabalho. Para Bagno 

(2012), sua Gramática possui sete características, enumeradas antes mesmo da 

introdução, na seção por ele denominada de “aviso aos navegantes”.  

 Seu livro é uma gramática propositiva, pedagógica, epistemológica, político-

ideológica, teórica e histórica, no qual busca trazer para as discussões propostas os mais 

recentes estudos da Linguística Contemporânea, de modo especial considerando a 

Sociolinguística Variacionista. É uma gramática, porque “pretende examinar e descrever 

uma língua específica, o português brasileiro contemporâneo” (BAGNO, 2012, p. 13, 

grifos no original). Ou seja, a língua a ser examinada e descrita não é mais a língua 

portuguesa ou o português padrão “europeu”, a língua do colonizador, mas uma língua 

que possui suas especificidades, diferenciando-se das demais línguas românicas. É 

propositiva, porque além de descrever ou expor o português brasileiro, ela “propõe 

efetivamente a plena aceitação de novas regras gramaticais que já pertencem à nossa 

língua há muito tempo e, por isso, devem fazer parte do ensino sistemático da língua” 

(BAGNO, 2012, p. 14, grifos no original). 
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 Além disso, a gramática de Bagno é pedagógica, já evidenciada no título, porque 

“foi pensada para colaborar com a formação docente”, isto é, com a formação de 

professores e, ao trazer explicitamente uma teoria com conhecimento, torna-a 

epistemológica. Somado a isso, essa gramática “é político-ideológica porque é um 

produto humano e não existe produto humano que não se configure, consciente ou 

inconscientemente, como uma tomada de posição política, inspirada por uma ou mais 

ideologias”, pois, segundo Bagno (2012, p. 14), “o mito da ciência ‘neutra’ não tem mais 

lugar na era em que vivemos”. Desse modo, busca reconhecer o “português brasileiro 

como uma língua plena, autônoma, que deve se orientar por seus próprios princípios de 

funcionamento e não por uma tradição gramatical voltada exclusivamente para o 

português europeu literário antigo”.  

 A Gramática Pedagógica do Português Brasileiro é teórica, porque “na medida 

em que discute, refuta ou abraça propostas anteriores de descrição da língua e em que 

propõe novas análises, definições, conceitos” (BAGNO, 2012, p. 14). E, por fim, é 

histórica, na medida em que “rejeita a tradicional separação entre diacronia e sincronia e 

assume o fenômeno linguístico como eminentemente pancrônico, variável e mutante”. 

Ainda nas palavras de Bagno (2012, p. 14): “o recurso às transformações ocorridas na(s) 

língua(s) ao longo do tempo é indispensável para o (re)conhecimento preciso do que 

ocorre aqui e agora”. Desse modo, foi indispensável todo o percurso que fizemos até aqui, 

verificando os processos de mudanças que ocorreram na descrição das línguas, de modo 

particular com a abordagem dos adjetivos.  

 A gramática de Bagno está dividida em cinco livros: (i) Epistemologia do 

português brasileiro; (ii) História do português brasileiro; (iii) Multimídia do português 

brasileiro; (iv) Lexicogramática do português brasileiro; e (v) Didática do português 

brasileiro. Os três primeiros livros da Gramática Pedagógica do Português Brasileiro 

estão presentes de forma muito sintética e de uma maneira muito simples nas páginas 

precedentes, tal como uma gota d’água no imenso oceano do conhecimento e da pesquisa 

nos estudos da linguagem. Nessa gramática, tomaremos por base alguns pontos 

relacionados aos adjetivos e que estão presentes no IV livro: a Lexicogramática do 

português brasileiro. Doze são os capítulos que compõem essa parte, sendo oito deles 

distribuídos nas três partes precedentes:  

(9) “Um presente de grego – história das classes gramaticais”;  

(10) “Universais e brasileiros – conceitos importantes para entender a gramática”;  
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(11) “As palavras, as coisas e as não coisas – características lexicogramaticais do 

português brasileiro”;  

(12) “No princípio era... – o verbo”; 

(13) “Uma rosa é uma rosa é uma rosa – os nomes”; 

(14) “Entre dois amores – os verbinominais”; 

(15) “Questões pessoais – os índices de pessoa”; 

(16) “De monstros e demonstrações – os mostrativos”; 

(17) “Todos alguns, nenhum – os quantificadores”; 

(18) “Sempre cabe mais um – os advérbios”; 

(19) “Pequenas notáveis – as preposições”; e 

(20) “Os nós e os nexos – as conjunções e companhia ilimitada”.  

 Em (9), Bagno (2012, p. 402-429) descreve a história das classes gramaticais a 

partir dos gregos e latinos. Inicia com a escrita herdada dos fenícios, adotada e modificada 

pelos gregos, e serviu de modelo para os diversos alfabetos que vieram depois, entre eles, 

o latino. É dos gregos e, posteriormente, dos latinos, que recebemos a gramática, mas em 

duas perspectivas distintas, para cada um deles. Em seguida, o autor trata do lugar da 

linguagem na filosofia grega, com destaque para Platão, Aristóteles, os estoicos e os 

alexandrinos, de quem herdamos as noções de predicação, categorias lexicais, funções 

sintáticas, a oposição substância x acidente, sujeito, objeto, caso, as oitos classes 

gramaticais de Dionísio Trácio, entre outras e, também, da gramática latina, uma das “sete 

artes liberais”.  

 Em (10), Bagno (2012, p. 431-493) concentra-se em conceitos importantes para o 

bom funcionamento da gramática, entre eles: lexicogramática, oposição verbo-nominal, 

análise e síntese, sintagma e paradigma, ordem dos constituintes na sentença, dêixis e 

anáfora, proformas, pronomes, sujeito pleno e objeto nulo, topicalização, formas 

marcadas e não-marcadas, sintaxe-semântica-pragmática e gramaticalização, que, 

segundo o autor, ocupa um “papel fundamental no processo de mudança linguística” 

(BAGNO, 2012, p. 492).  

 Resumindo, o português brasileiro, para o autor dessa Gramática, “é uma língua 

que organiza sua sintaxe na ordem SVC”, isto é, sujeito-verbo-complemento; “é uma 

língua predominantemente analítica” e, por conseguinte, “as construções sintagmáticas 

prevalecem sobre as paradigmáticas”, de modo que a “expressão do sujeito tende cada 

vez mais a se tornar obrigatória”. Nessa língua, “o objeto nulo é a forma preferencial de 

retomada anafórica” e “as construções de tópico são frequentes, refletindo a 
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preponderância do sujeito pleno e do objeto nulo” (BAGNO, 2012, p. 493). Para o autor, 

o português brasileiro “é uma língua em que – como qualquer outra língua viva do mundo 

– os processos de gramaticalização jamais se interrompem, trazendo à tona hoje a 

gramática de amanhã”.  

 Em (11), Bagno (2012, p. 495-505) traça as características do português brasileiro, 

a partir de importantes pesquisas realizadas em quatro décadas, hoje, aproximadamente 

meio século, como o Projeto NURC (Norma Urbana Culta) e publicações como a 

Gramática do português culto falado no Brasil e o “Projeto do Português falado”, que 

resultou na Nova gramática do português brasileiro (2010), de Ataliba T. de Castilho, 

entre tantos outros trabalhos de renomados pesquisadores. Aborda, ainda, a problemática 

em torno da Nomenclatura Gramatical Brasileira.  

 Para Bagno (2012, p. 503), “a ciência da linguagem e o ensino de língua têm de 

estar livres para se desenvolver por meio de novas pesquisas, novos conceitos, novos 

métodos e, por conseguinte, novas nomenclaturas”. Por isso, propõe uma classificação, 

baseados em diversos estudos na área da linguística, a saber: (1) verbos; (2) nomes (2.1: 

substantivos; 2.2: adjetivos); (3) verbinominais (3.1: infinitivo; 3.2: particípio; 3.3: 

gerúndio); (4) índices pessoais; (5) mostrativos (5.1: artigo; 5.2: não-pessoa; 5.3: 

demonstrativos); (6) quantificadores (6.1: definidos; 6.2: indefinidos); (7) advérbios; (8) 

preposições; e (9) conjunções. Para o autor, os pronomes são funções e não classes 

gramaticais e os numerais são “quantificadores definidos, com função de determinantes 

ou de pronomes” (BAGNO, 2012, p. 504) e interjeições são “um fenômeno de entonação, 

prosódico, e não uma categoria lexical plena como as demais” (p. 425).  

 Em (12), Bagno (2012, p. 507-661) trata dos verbos. É a primeira classe de 

palavras a ser descrita em sua gramática. Segundo o autor, “os verbos são o núcleo de 

todo e qualquer enunciado significativo, a tal ponto que a própria definição de sentença 

(ou oração) é dependente da existência de verbos: contamos o número de sentenças num 

período pelo número de verbo que ele apresenta” (BAGNO, 2012, p. 508, grifos no 

original). Nessa parte, encontramos: a definição, as propriedades funcionais do verbo; o 

sintagma verbal, a transitividade e a valência; os complementos; a regência verbal; as 

mudanças de transitividade; a conjugação verbal no português brasileiro; as categorias 

semânticas do verbo; a expressão de afetividade; os verbos auxiliares, existenciais (ou 

apresentacionais), os inacusativos, o verbo-suporte; o falso “gerundismo”; a concordância 

verbal; o proverbo e a gramaticalização do verbo.  
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 Em (13), Bagno (2012, p. 663-713) discorre a respeito dos nomes, isto é, dos 

substantivos e dos adjetivos. Mas pode surgir a pergunta: “Adjetivo ou Advérbio?” Será 

um processo de gramaticalização, dirá o autor. Na sequência, tratará dos substantivos e 

dos adjetivos, além do sintagma adjetival, do sintagma nominal, da sintaxe do 

substantivo, da concordância nominal, da gramaticalização dos nomes (nominalização), 

dos pronomes e proadjetivos. 

 Em (14), Bagno (2012, p. 715-735) reúne as palavras que derivam do verbos e 

compartilham características dos nomes, como “as categorias de tempo e de voz, típicas 

do verbo, e as de gênero, número e caso, típicas dos nomes (substantivos e adjetivos) 

(BAGNO, 2012, p. 716)”, conhecidas como formas nominais do verbo, às quais o autor 

presta uma homenagem aos gramáticos da Antiguidade, considerando que estas formas 

compõem uma classe própria, nesta gramática denominada de verbinominais. Neste 

tópico são tratados os verbinominais no português brasileiro, a história e as estórias dos 

particípios, os verbos a gramaticalização dos verbinominais, o paradoxal infinitivo 

flexionado, além da construção “para mim + infinitivo” e “De o + infinitivo ou Do + 

infinitivo?”.  

 Em (15), Bagno (2012, p. 737-771) segue os postulados de Benveniste acerca dos 

pronomes e descreve os índices de primeira e segunda pessoa; e discorre sobre a “mistura 

de tratamento”, a colocação pronominal, os desdobramentos de lhe e os possessivos (a 

origem, no acaso acusativo do latim, e os novos possessivos, no português brasileiro). 

 Em (16), Bagno (2012, p. 773-823) retoma Ataliba de Castilho, no terceiro 

volume da Gramática do português falado, de 1983, para designar as palavras o(s)/a(s), 

ele(s)/ela(s), lhe(s), se, si, esse/a(s), este/(s), aquele/a(s), isso, isto, aquilo como 

mostrativos, tratando, para isso, da etimologia dessas palavras. Descreve, ainda, os 

artigos, os demonstrativos, os pronomes de não-pessoa, as formas de indeterminação e os 

outros mostrativos (mesmo, outro, semelhante e tal).  

 Em (17), Bagno (2012, p. 825-829) reúne os numerais e os pronomes indefinidos. 

Quanto aos numerais, o autor segue o que foi proposto por Azeredo (2014[2008]), na 

Gramática Houaiss da Língua Portuguesa, denominando-os de quantificadores. Em (18), 

Bagno (2012, p. 831-851) reúne os advérbios, na qual se faz muitos questionamentos a 

respeito, como “classe ou função?”, “advérbios propriamente ditos?”, “invariáveis?”, 

além de abordar o “escopo dos advérbios”, os “advérbios em -mente”, “as conjunções que 

são advérbios”, os “advérbios e a discursivização”, os “proadvérbios” e os “advérbios 

interrogativos”.  
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 Em (19), Bagno (2012, p. 853-879) amplia seus estudos acerca das preposições, 

elencando quarenta e duas com base nos dicionários Aurélio e Houaiss, informando a 

presença dessas preposições no corpus NURC-Brasil. Além disso, discorre sobre a 

preposição “a”, que está em declínio, o “a craseado” e seus problemas e, por fim, sobre a 

preposição e o caso oblíquo. Em (20), Bagno (2012, p. 881-929) discorre acerca dos 

seguintes pontos: coordenação e subordinação; correlação; topicalização e relativização; 

interrogativos e, finalmente, “Onde e Aonde? Tanto Faz!”.  

 Em (13), abordado anteriormente, Bagno (2012) discorre a respeito dos nomes, 

isto é, dos substantivos e dos adjetivos. Trataremos, doravante, dos adjetivos, do sintagma 

adjetival, da concordância nominal, e da gramaticalização dos nomes (nominalização).  

 Segundo Bagno (2012), na tradição gramatical aprendemos que os adjetivos são 

as palavras que expressam as “qualidades”. Porém, as qualidades não são permanentes, 

eternas, elas mudam com o tempo, não participam da substância do ser. Para o autor, as 

qualidades são flexíveis, modeláveis, plasmáveis. E exemplifica a partir da compra de um 

carro zero-quilômetro, um carro novo, que anos mais tarde passará a um carro velho; mas 

pode ser um carro de passeio, que poderá ser vendido como um carro de carga. Será 

comprado um carro um novo carro, que será vermelho, depois será pintado e passará a 

ser preto; o filho o recebe e poderá pintá-lo de amarelo. Em nenhum momento esse carro 

deixou de ser um carro. Se for abandonado num ferro-velho, continuará sendo um carro.  

 Por conta disso, Platão hospedou o adjetivo na casa dos verbos, afirma Bagno 

(2012). Segundo o autor, o termo foi usado para traduzir o grego – adjectivus – também 

traz em si o mesmo radical -ject- que aparece em sub-ject-um (sujeito).  

O adjetivo é, portanto, algo que se ‘lança ao lado’, que ‘se coloca junto 

de’ outra palavra. Trata-se, portanto, de um termo essencialmente 

sintático, que nos informa sobre a colocação dessas palavras na frase, 

ao passo que subjectum [sujeito] é um termo essencialmente semântico, 

pois nos informa sobre a natureza do ser que, na sentença, expressa uma 

substância (que pode ser corpórea ou incorpórea, real ou mental etc.) 

(BAGNO, 2012, p. 666, grifos no original). 

 

 Estavam os adjetivos bem instalados na casa dos verbos quando, tempos depois, 

outros filósofos gregos, os estoicos, observaram que os adjetivos compartilhavam 

algumas características importantes com os substantivos: apresentavam número (singular, 

dual, plural) e gênero (masculino, feminino e neutro). Além disso, os adjetivos assumiam 

as desinências de caso. Mais notável, ainda, era que os adjetivos apresentavam, na frase, 

o mesmo número, gênero e caso do substantivo, ou seja: os adjetivos concordavam com 

os substantivos, como podemos observar nestes exemplos de Bagno (2012, p. 666): 
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Rosa rubra pulchra est → A rosa vermelha é bonita. 

Rosae rubrae pulchrae sunt → As rosas vermelhas são bonitas. 

Video rosam rubram pulchram → Vejo uma rosa vermelha bonita. 

Video rosas rubras pulchras → Vejo rosas vermelhas bonitas. 

 Por isso, fazia mais sentido, do ponto de vista da morfologia, abrigar os adjetivos 

na casa dos substantivos e, assim se procedeu e permaneceu por muitos e muitos anos. 

Historicamente, Bagno (2012) nos apresenta a separação em duas classes gramaticais e a 

etimologia da palavra concordância.  

 Com a Gramática Pedagógica do Português Brasileiro, de Bagno (2012), 

encerramos este Capítulo sobre a Revisão da Literatura Específica, na qual figuram quatro 

compêndios gramaticais: a Gramática de Bagno, a de Castilho (2010), Nova Gramática 

do Português Brasileiro, a de Azeredo (2014), Gramática Houaiss da Língua Portuguesa 

e a de Almeida (1978), Gramática Metódica da Língua Portuguesa. Passamos, agora, ao 

Terceiro Capítulo, que tratará da Metodologia. 
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CAPÍTULO III – Metodologia 

  

 Este Terceiro Capítulo concentra-se na parte metodológica desta pesquisa, no qual 

será abordado um dos Documentos oficiais de Legislação Educacional, os Parâmetros 

Curriculares Nacionais, os PCNs, bem como será efetuado um breve histórico do 

Programa Nacional do Livro Didático (PNLD). A composição da amostra, na qual serão 

apresentados os livros didáticos selecionados por docentes da rede pública estadual de 

ensino em Guarapuava/PR também faz parte deste capítulo. Daremos início, portanto, 

abordando os Parâmetros Curriculares Nacionais. 

3.1 Documento oficial de Legislação Educacional 

 Neste tópico, abordaremos, resumidamente, os Parâmetros Curriculares Nacionais 

(PCNs), no tocante aos estudos da linguagem, e o Programa Nacional do Livro Didático 

(PNLD). Iniciaremos pelo primeiro tópico, o único documento oficial da Legislação 

Educacional que será abordado neste trabalho. 

3.1.1 Os Parâmetros Curriculares Nacionais – PCNs 

 Em 1997, foram publicados pelo Ministério da Educação (MEC), os Parâmetros 

Curriculares Nacionais (doravante PCNs), por disciplina, referentes aos dois primeiros 

ciclos do Ensino Fundamental, à época denominados de primeira a quarta série e, no ano 

seguinte, os dois ciclos seguintes, da quinta à oitava série. Atualmente, denomina-se 

Ensino Fundamental I e II, respectivamente, em nove anos: do primeiro ao quinto ano, na 

primeira fase, e do sexto ao nono ano, na segunda fase.  

 Em 2000, foram publicados os PCNs para o Ensino Médio, em quatro partes: na 

primeira, as “Bases Legais”; na segunda, “Linguagens, Códigos e suas Tecnologias”; na 

terceira, “Ciências da Natureza, Matemática e suas Tecnologias” e, na quarta, “Ciências 

Humanas e suas Tecnologias”.  Neste trabalho, vamos tratar apenas da segunda parte. O 

documento está organizado em quatro partes: (i) “O sentido do aprendizado na área”; (ii) 

“Competências e habilidades”; (iii) “Rumos e desafios” e (iv) “Bibliografia”. Focaremos 

na segunda parte, relacionada aos “Conhecimentos de Língua Portuguesa”, pois o texto 

ainda apresenta diretrizes sobre o ensino/aprendizagem de Língua Estrangeira Moderna, 

Educação Física, Arte e Informática, disciplinas que compõem essa área de 

conhecimento.  

 Ao tratar acerca dos “Conhecimentos de Língua Portuguesa”, esse documento 

aponta o destaque ocupado pela língua na vida do aluno e na sociedade, pois  
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o exposto representa uma síntese das teorias desenvolvidas, nas últimas 

décadas, sobre o processo de ensino/aprendizagem da língua materna e 

o papel que ele ocupa. A novidades está em antever a disciplina, no eixo 

interdisciplinar: o estudo da língua materna na escola aponta para uma 

reflexão sobre o uso da língua na vida e na sociedade (BRASIL, 2000, 

p. 16).  
 

 E é nesse aspecto que a Sociolinguística ocupa um papel de fundamental 

importância, pois oferece ao docente e ao discente as bases para uma compreensão 

satisfatória acerca do uso da língua na vida e na sociedade, ou seja, faz com que certos 

fenômenos linguísticos sejam melhor compreendidos e analisados.  

 É pertinente o exemplo oferecido nos PCNs em relação aos estudos gramaticais e 

a relação do exemplo com este trabalho. Quanto ao primeiro, afirma o texto: “A 

perspectiva dos estudos gramaticais na escola, até hoje centra-se, em grande parte, no 

entendimento da nomenclatura gramatical como eixo principal; descrição e norma se 

confundem na análise da frase, essa deslocada do uso, da função e do texto” (BRASIL, 

2000, p. 16). Desse modo, ao olhar para a descrição da língua, não se deve rotular as 

palavras ou frases descontextualizados ou isoladas, privadas de sentido, apenas para 

porque elas satisfazem as exigências da norma, mas, sim, tomar como ponto de partida o 

uso efetivo em textos autênticos e, a partir deles, depreender as regras de organização da 

língua. 

 Quanto ao segundo, é um exemplo de um acontecimento escolar:  

A professora ensinou que “azul, verde, branco, as cores em geral” eram 

adjetivos e solicitou que os alunos construíssem frases com as palavras. 

Um dos alunos escreveu: “O azul do céu é bonito. O branco significa 

paz etc.”. Logicamente, um X foi colocado sobre as frases. O por quê 

(sic), o aluno nunca soube (BRASIL, 2000, p. 16). 

 

 Esse exemplo nos mostra que essas palavras usadas para caracterizar as cores, 

como sendo adjetivos, fazem sentido aos alunos na forma como eles são acostumados a 

empregar ou as veem empregadas. Assim, ao anteporem um artigo, fazem com que essas 

palavras sejam substantivadas, pois a palavra que aceita o artigo diante dela tem as 

características de um substantivo. O documento assevera: “A confusão entre norma e 

gramaticalidade é o grande problema da gramática ensinada na escola. O que deveria ser 

um exercício para falar/escrever/ler melhor se transforma em uma camisa de força 

incompreensível” (BRASIL, 2000, p. 16). 

 Os PCNs apresentam um postura acerca desse tipo de trabalho em sala de aula, a 

partir da natureza social e interativa da linguagem: “O trabalho do professor centra-se no 

objetivo de desenvolvimento e sistematização da linguagem interiorizada pelo aluno, 
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incentivando a verbalização da mesma e o domínio de outras utilizadas em diferentes 

esferas sociais” (BRASIL, 2000, p. 18). Em razão disso, “os conteúdos tradicionais de 

ensino de língua, ou seja, nomenclatura gramatical [...] são deslocados para um segundo 

plano. O estudo da gramática passa a ser uma estratégia para 

compreensão/interpretação/produção de textos [...]” (BRASIL, 2000, p. 18).  

 Não iremos abordar a Base Nacional Comum Curricular (BNCC), neste trabalho, 

porque os livros didáticos selecionados para análise foram elaborados antes deste 

documento entrar em vigor. O próximo tópico abordará o histórico do Livro Didático no 

Brasil, desde a criação do Instituto Nacional do Livro até o Programa Nacional do Livro 

Didático para o Ensino Médio. 

3.1.2. Programa Nacional do Livro Didático – PNLD  

 Em 1937, é criado, no Brasil, o Instituto Nacional do Livro (INL), o primeiro 

órgão criado para legislar sobre políticas do Livro Didático (LD), cujo objetivo era a 

organização e a publicação da Enciclopédia Brasileira e do Dicionário da Língua 

Nacional. Este Instituto contribuiu, ainda, para dar maior legitimação ao livro didático 

nacional e, por consequência, auxiliou no aumento de sua produção. 

 No ano seguinte, o Decreto-Lei nº 1.006, de 30 de dezembro legislou sobre o 

controle das condições de produção, importação e utilização do livro didático em 

território nacional. O segundo capítulo desse Decreto-Lei instituía a Comissão Nacional 

do Livro Didático (CNLD), que seria composta por sete membros, com o encargo de 

examinar os livros e julgá-los favorável ou não à autorização de seu uso, cujos critérios, 

de acordo com Coelho (2007, p. 21), eram “estipulados para defender o regime autoritário 

de Vargas e evitar qualquer forma de ofensa ao Estado”, entre outros critérios expostos 

pela pesquisadora. Em se tratando da escolha dos livros, nas escolas pré-primárias e 

primárias, eram os diretores que os escolhiam e, nas escolas normais, profissionais e 

secundárias, eram os professores, conforme estabelecia o artigo V do referido Decreto. 

Somente em 1945 esse artigo foi modificado, passando a escolha dos materiais didáticos 

a serem feitas pelos professores. 

 Em 1966, foi criada a Comissão do Livro Técnico e de Livro Didático (Colted), 

cuja finalidade era incentivar, orientar, coordenar e executar as atividades do Ministério 

da Educação e Cultura (MEC) relacionadas à produção, à edição, ao aprimoramento e à 

distribuição desses livros. Em 2 de outubro de 1967, foi instituída e Fundação Nacional 

do Material Escolar, por meio da Lei nº 5.327, no governo Costa e Silva, com a finalidade 
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de produzir e distribuir os materiais didáticos às instituições escolares, contribuindo para 

a melhoria de sua qualidade, preço e utilização. Segundo aponta-nos Coelho (2007, p. 

22), a Fundação “não contava com organização administrativa nem recursos financeiros 

para desempenhar tal tarefa. Em decorrência dessa situação, em 1970, foi implantado o 

sistema de coedição com as editoras nacionais, por intermédio da Portaria Ministerial nº 

35/70”. 

 No ano seguinte, o Instituto Nacional do Livro (INL) assumiu as atribuições 

administrativas e de gerenciamento dos recursos financeiros, até o momento sob as 

responsabilidades da Comissão do Livro Técnico e do Livro Didático (Colted), e passa a 

desenvolver o Programa do Livro Didático (PLID), abrangendo os diferentes níveis de 

Ensino: Fundamental (PLIDEF), Médio (PLIDEM), Superior (PLIDES) e Supletivo 

(PLIESU). As Unidades da Federação (UF), por sua vez, contribuíram financeiramente 

para o Fundo do Livro Didático (FLD). Com a publicação do Decreto nº 77.107, de 4 de 

fevereiro de 1976, o governo de Geisel, conforme nos aponta Coelho (2007, p. 23), 

“assume a compra de boa parcela dos livros para distribuí-los a parte das escolas das 

unidades federadas. Com a extinção do Instituto Nacional do Livro, a Fename torna-se 

responsável pela execução do Plid”. Para tanto, os recursos provêm de uma autarquia 

federal, vinculada do MEC, criada em 1968, o Fundo Nacional de Desenvolvimento da 

Educação (FNDE) e, também, por meio “das contribuições das contrapartidas mínimas 

estabelecidas para participação das Unidades da Federação” (COELHO, 2007, p. 23). A 

insuficiência de recursos para atender a todos os alunos do Ensino Fundamental da rede 

pública faz com que a grande maioria das escolas municipais seja excluída do programa. 

 A Lei nº 7.091, de 18 de abril de 1983, no então governo de Figueiredo, altera a 

denominação da Fundação Nacional de Material Escolar (Fename) para Fundação de 

Assistência ao Estudante (FAE), com a finalidade de assegurar os instrumentos e as 

condições de assistência educacional nos níveis da Educação Básica, cujos objetivos 

principais eram melhorar a qualidade, diminuir os custos e criar melhores condições de 

acesso dos usuários ao material escolar e didático. 

 Por meio do Decreto nº 91.542, de 19 de agosto de 1985, no governo de José 

Sarney, é instituído o Programa Nacional do Livro Didático (PNLD), substituindo o 

Programa do Livro Didático para o Ensino Fundamental (PLIDEF), com o intuito de 

distribuir livros escolares para os estudantes matriculados nas escolas públicas do então 

primeiro grau, atual Ensino Fundamental I e II. Conforme exposto no Decreto, os 

objetivos são universalizar e melhorar o ensino, valorizar o magistério, mediante a efetiva 
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participação do professor na indicação do livro didático e reduzir os gastos da família 

com a educação. 

 Além da distribuição dos Livros Didáticos, a partir de 1993, a Fundação de 

Assistência ao Estudante (FAE) constitui uma comissão formada por professores do 

Ensino Fundamental e especialistas oriundos das universidades para estabelecer critérios 

gerais de avaliação desses materiais e avaliar a qualidade dos livros mais solicitados pelos 

profissionais desse segmento educacional. A partir dessa avaliação, elabora-se o Guia de 

Livros Didáticos, que embasará a escolha a ser realizada pelos professores, dos livros 

didáticos a serem adotados e utilizados por eles nas unidades de ensino. De acordo com 

Coelho (2007, p. 24), “a primeira avaliação foi feita nos livros de 1ª a 4ª série [que 

corresponde ao atual Ensino Fundamental I, do primeiro ao quinto ano], em 1996, tendo 

como produto o Guia de Livros Didáticos – PNLD/1997”.  

  A Fundação de Assistência ao Estudante (FAE) é extinta em 1997, após a nova 

Lei das Diretrizes e Bases da Educação (LDB) nº 9.393, de 1996, e o Ministério da 

Educação e Cultura (MEC) e o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação 

(FNDE) firma uma parceria a fim de que o FNDE negocie com as editoras e adquira os 

livros didáticos e os envie para as instituições de ensino e o MEC realize a avaliação 

pedagógica, por meio de convênio com as Universidades. O Programa Nacional do Livro 

Didático é ampliado de forma gradual e o MEC para a adquirir, continuadamente, os 

livros didáticos aos demais alunos do Ensino Fundamental. Em 2000, é inserida a 

distribuição de dicionário de Língua Portuguesa para o Ensino Fundamental I.  

 Em 15 de outubro de 2003, por meio da Resolução nº 038, do Ministro de Estado 

da Educação, Cristovam Buarque, foi implantado o Programa Nacional do Livro para o 

Ensino Médio (PNLEM), dezoito anos depois do PNLD. Dois anos mais tarde, como 

projeto-piloto, foram avaliadas, adquiridas e distribuídas obras de Língua Portuguesa e 

Matemática para alunos do Ensino Médio, nas regiões NO e NE. No ano seguinte, para 

as demais regiões, exceto MG, que os comprou com base na avaliação pedagógica do 

MEC.   

  A partir de então, o Livro Didático se faz presente em todo o território nacional, 

depois de um processo de elaboração por parte dos autores desses materiais, avaliação 

por meio de uma equipe especializada de profissionais das disciplinas específicas, envio 

às escolas, escolha realizada pelos docentes, aquisição dos livros publicados pelas 

editoras, realizada pelo Ministério da Educação e distribuição para os discentes. Depois 

desse longo processo, temos em mãos um Livro Didático, material riquíssimo para 
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estudos, trabalhos acadêmicos diversos. Desse modo, chegamos à seleção dos Livros 

Didáticos que integram nossa análise, como veremos no tópico seguinte. 

3.2 Composição da Amostra 

A presente pesquisa está alicerçada na abordagem qualitativa, na qual estão 

presentes fontes documentais, livros teórico-analíticos e didáticos, gramáticas e artigos, 

ou seja, trata-se de uma pesquisa de caráter bibliográfico e documental. 

Os dados da pesquisa foram analisados levando em consideração os pressupostos 

teórico-metodológicos da Sociolinguística Variacionista, em que se apresenta o fato 

linguístico e, a partir da teoria escolhida, esses dados foram avaliados para se verificar se 

atendem ou não aos requisitos teóricos e analíticos que esta área dos estudos da linguagem 

nos oferece. Primeiramente, foram apresentados os textos dos livros didáticos, quer seja 

a parte teórica, quer seja a parte relacionada aos exercícios. Na sequência, vem a análise 

a partir da abordagem feita na Revisão da Literatura Específica. 

A seleção dos livros didáticos que constituem o corpus deste trabalho foi realizada 

com base nos dados obtidos por meio do site “PPDE interativo”, do governo federal, 

ferramenta de gestão educacional que permite aos diretores dos colégios públicos de todo 

o país efetuarem as escolhas dos livros que o corpo docente de cada escola selecionou 

para trabalhar durante o triênio 2018-2020. Acessando o site, selecionamos a unidade da 

federação e o município, para obter a relação dos colégios estaduais que ofertam a 

modalidade do Ensino Médio naquele município específico.  

Feito esse processo, obtivemos uma relação de vinte e cinco colégios estaduais da 

rede pública de educação do Estado do Paraná, cujos professores fizeram a escolha de 

dois títulos de cada disciplina. O arquivo contém, na parte superior esquerda, o brasão da 

República Federativa do Brasil, o programa “PPDE Interativo”, que está vinculado ao 

Ministério da Educação, na Secretaria Executiva, alocado na “DTI – Diretoria de 

Tecnologia da Informação”. Na parte superior direta consta “impresso por:”, sem constar 

nome, e a hora da impressão do documento, que é de caráter público.  

Em seguida, consta o programa do qual faz parte: “PNLD 2018 – ENSINO 

MÉDIO”, ou seja, do Programa Nacional do Livro Didático do Ensino Médio de 2018, 

ano inicial do triênio para o qual são feitos os livros. Apresenta a situação: “Finalizado”, 

o código da escola, no formato “NOME SOBRENOME C E EF M”, onde “C” significa 

“Colégio”, “E”: Estadual, “EF”: “Ensino Fundamental” e “M”: “Médio”. Há quatro 

colégios com as siglas “NOME SOBRENOME C E C EF M”, onde “C”: “Colégio”, “E”: 
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“de Educação”, “C”: “do Campo”, “EF”: “Ensino Fundamental” e “M”: “Médio”. 

Quando o nome do Colégio vem acompanhado da profissão exercida pelo patrono, este 

aparece entre “C E” e “EF M”, exemplo “NOME SOBRENOME C E PROF C EF M”.  

Logo abaixo, constam os dados da Escola: a unidade da Federação: “PR”, o 

Município: “Guarapuava”, a Rede: “Estadual” e o nome do Diretor; “Finalizado por” 

repete o nome do Diretor, cujo CPF (Cadastro da Pessoa Física) aparece no final do 

documento, afirmando que “está de acordo com os compromissos da escola”, após 

aparece o preenchimento de dados referente à acessibilidade. Apenas em um dos colégios 

o nome de quem finalizou é diferente do nome do Diretor. Consta, ainda, no arquivo, a 

data e a hora da operação, que variam de vinte e cinco de agosto de 2017 a seis de 

setembro de 2017, numa variação de nove dias letivos.  

Os dados da escolha dos livros didáticos pelos professores está disposto em uma 

tabela com quatorze linhas, sendo doze para cada um dos componentes curriculares e 

duas para nomear as colunas, que estão divididas em duas opções, nas quais constam o 

“código da Coleção”, a “Coleção” e a “Editora”, num total de seis colunas para nomear 

os componentes curriculares. De cada arquivo, foi separado o componente curricular 

“Língua Portuguesa”, que está em ordem alfabética e ocupa a nona posição na tabela.  

Após esse levantamento dos títulos escolhidos para cada colégio, foram contados 

quantos colégios selecionaram os mesmos títulos, seja para a primeira opção, seja para a 

segunda opção, como se pode observar na tabela abaixo, que traz uma reprodução mais 

sintetizada das informações necessárias para selecionar os livros a serem analisados.  

Tabela 5: Livros Didáticos indicados pelos Colégios Estaduais de Guarapuava/PR 
COLÉGIO: OPÇÃO 1: OPÇÃO 2: 

 ALBA KEINERT  

 PROF  

 C E EF M 

   PORTUGUÊS CONTEMPORÂNEO:             
   DIÁLOGO, REFLEXÃO E USO  

   – SARAIVA EDUCAÇÃO LTDA 

 NOVAS PALAVRAS  

 – EDITORA: FTD 

 AMARILIO  

 C E PROF  

 EF M 

 PORTUGUÊS:  

 TRILHAS E TRAMAS 

 – EDITORA: LEYA 

 SE LIGA NA LÍNGUA:  

 LITERATURA, PRODUÇÃO  

 DE TEXTO, LINGUAGEM  

 – EDIT. MODERNA LTDA 

 ANA VANDA 

 BASSARA  

 C E EF M PROF 

 NOVAS PALAVRAS  

 – EDITORA: FTD 

 PORTUGUÊS:  

 TRILHAS E TRAMAS  

 – EDITORA: LEYA 

 ANTONIO TUPY 

 PINHEIRO  

 C E EF M 

 PORTUGUÊS? CONTEXTO,   

 INTERLOCUÇÃO E SENTIDO  

 – EDITORA MODERNA LTDA 

 SER PROTAGONISTA LÍNGUA 

 PORTUGUESA  

 – EDIÇÕES SM 

 BENEDITO DE 

 PAULA LOURO  

 C E C EF M 

 SE LIGA NA LÍNGUA: 

 LITERATURA, PRODUÇÃO  

 DE TEXTO, LINGUAGEM  

 – EDIT. MODERNA LTDA 

 ESFERAS DAS LINGUAGENS  

 – EDITORA: FTD 
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 BIBIANA               

-BITENCOURT  

 C E EF M 

 SE LIGA NA LÍNGUA: 

 LITERATURA, PRODUÇÃO  

 DE TEXTO, LINGUAGEM  

 – EDIT. MODERNA LTDA 

 ESFERAS DAS LINGUAGENS  

 – EDITORA: FTD 

 CESAR STANGE  

 C E EF M 

 LÍNGUA PORTUGUESA:  

 LINGUAGEM E INTERAÇÃO  

 – EDITORA ÁTICA S/A 

 PORTUGUÊS CONTEMPORÂNEO:  

 DIÁLOGO, REFLEXÃO E USO  

 – SARAIVA EDUCAÇÃO LTDA 

 CHAGAS C E  

 PE EF M 

 NOVAS PALAVRAS  

 – EDITORA: FTD 

 PORTUGUÊS CONTEMPORÂNEO:  

 DIÁLOGO, REFLEXÃO E USO  

 – SARAIVA EDUCAÇÃO LTDA 

 CENTRO EST 

 EDUC PROFIS 

 ARLINDO 

 RIBEIRO 

 PORTUGUÊS:  

 TRILHAS E TRAMAS  

 – EDITORA: LEYA 

 PORTUGUÊS? CONTEXTO, 

 INTERLOCUÇÃO E SENTIDO  

 – EDITORA MODERNA LTDA 

 CRISTO REI  

 C E EF M 

   PORTUGUÊS CONTEMPORÂNEO:   
   DIÁLOGO, REFLEXÃO E USO  

   – SARAIVA EDUCAÇÃO LTDA 

 NOVAS PALAVRAS  

 – EDITORA: FTD 

 DULCE 

 MASCHIO C E  

 PROFA EF M 

 PORTUGUÊS? CONTEXTO,  

 INTERLOCUÇÃO E SENTIDO  

 – EDITORA MODERNA LTDA 

 VEREDAS DA PALAVRA   

 – EDITORA ÁTICA S/A 

 FRANCISCO  

 C MARTINS  

 C E EM PROF 
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Fonte: elaborado pelo autor da dissertação 

  

 O levantamento nos mostra que foram indicados nove títulos dentre os vinte e 

cinco colégios de Guarapuava, que compõem a Rede Estadual de Ensino, nesse 

município. O total de livros indicados pelos docentes, para cada uma das opções, pode 

ser observado no gráfico abaixo, cujos títulos foram dispostos em ordem alfabética, 

seguindo a sequência dos nomes dos colégios da tabela acima. A primeira coluna, a da 

esquerda, em azul, indica a quantidade de livros escolhidos para a primeira opção; a 

coluna do meio, em laranja, indica a quantidade de livros escolhidos para a segunda 

opção; e na coluna mais à direita, em cinza, a soma total de escolhas do respectivo título.  

 

Gráfico 1: Escolhas dos Livros Didáticos em Guarapuava/PR 

 

Fonte: elaborado pelo autor da dissertação 
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Notamos, no gráfico 1, quanto à primeira opção, que dois títulos, “Esferas da 

Linguagem” e “Língua Portuguesa: linguagem e interação”, foram escolhidos por apenas 

um colégio, respectivamente; o corpo docente de três colégios fez a escolha do mesmo 

título, “Português. Contexto, interlocução e sentido”; três títulos, “Novas Palavras”, 

“Português: trilhas e tramas” e “Se liga na Língua: Literatura, Produção de texto, 

Linguagem” foram escolhidos por quatro colégios; e os professores de oito colégios 

optaram pelo mesmo título: “Português Contemporâneo: diálogo, reflexão e uso”. 

Quanto  à segunda opção, três títulos, “Português: trilhas e tramas”, “Ser 

protagonista. Língua Portuguesa” e “Veredas da Palavra”, foram escolhidos por apenas 

um grupo de professores; o corpo docente de dois colégios optou pelo título “Português. 

Contexto, interlocução e sentido”; “Língua Portuguesa: linguagem e interação”, três 

colégios; “Esferas da Linguagem” e “Português Contemporâneo: diálogo, reflexão e 

uso”, cada um, foi escolhido pelos professores de quatro colégios; o título “Se liga na 

Língua: Literatura, Produção de texto, Linguagem” foi o mais escolhido desta opção e 

apenas o corpo docente de um colégio optou por receber somente a primeira opção. 

Considerando as duas opções de cada um dos títulos, as três coleções que foram 

as mais escolhidas são estas: “Português Contemporâneo: diálogo, reflexão e uso”, cujos 

títulos foram escolhidos pelos professores em doze colégios; “Se liga na Língua: 

Literatura, Produção de texto, Linguagem”, em nove colégios e “Novas Palavras”, em 

sete colégios. Diante disso, para esta dissertação serão selecionados os livros didáticos 

que tiveram mais indicações dos colégios da rede pública estadual, em Guarapuava/PR.  

 

Tabela 6: Capa dos LDs mais indicados pelos colégios de Guarapuava/PR 

  

Fonte: Adaptação do site das Editoras Moderna e FTD 

 

 A tabela 6, acima, mostra a capa dos três livros de cada coleção que foram 

escolhidos para nosso trabalho. Nesses livros, optamos por analisar o(s) tópico(s) 

destinado(s) à variação linguística e à abordagem da variação linguística em relação à 

classe dos adjetivos, que constituem a quarta parte desta Dissertação. 
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CAPÍTULO IV – Variação linguística e adjetivos em Livros Didáticos 

 

 Neste capítulo, vamos nos concentrar na análise da Variação Linguística nos 

Livros Didáticos selecionados, no tocante à variação, variedade, adequação e 

inadequação linguísticas e aos adjetivos, nos livros da coleção “Se liga da língua, 

Literatura, Produção de Texto, Linguagem”, de Ormundo e Siniscalchi (2016) e “Novas 

Palavras”, de Amaral et al (2016). A ordem dos materiais apresentados será a de maior 

escolha por parte dos docentes da rede pública estadual de ensino, em Guarapuava/PR. 

Iniciemos, então, pelos livros da coleção “Se liga na língua”, para, em seguida, passarmos 

ao da coleção “Novas Palavras”. 

4.1. Se liga na língua: Literatura, Produção de Texto, Linguagem (ORMUNDO e 

SINISCALCHI, 2016)  

 A coleção “Se liga na língua – Literatura, Produção de Texto, Linguagem” é 

formada por três livros e foi redigida por Wilton Ormundo e Cristiane Siniscalchi, 

publicada em 2016, em sua primeira edição, pela editora Moderna, com exemplar do 

aluno e do professor. Cada livro desta coleção consta de três partes, já apontado no 

subtítulo do material didático, nesta ordem: “Literatura”, “Produção de Texto” e 

“Linguagem”.  

 O livro da primeira série possui nove capítulos na primeira parte (“Literatura – 

Uma só realidade não é o bastante”), sete na segunda (“Produção de Texto – Nós nos 

comunicamos por gêneros”) e seis na terceira parte (“Linguagem – Níveis de descrição 

linguística”).  O livro da segunda série é composto de sete capítulos na primeira parte 

(“Literatura – Novos tempos, outras reflexões”), cinco na segunda (“Produção de Texto 

– Os gêneros textuais mudam ao longo do tempo”) e oito na terceira (“Linguagem – Como 

classificamos as palavras”). E, finalmente, o livro da terceira série possui oito capítulos 

na primeira parte (“Literatura – Que viva a expressão escrita!”) e seis na segunda e na 

terceira partes, (“Produção de Texto – Os gêneros dialogam entre si” e “Linguagem – O 

que é sintaxe?”, respectivamente).  Das três partes em que está dividida a coleção, 

elegemos a terceira, que trata sobre a Linguagem, para compor nossa análise, mais 

especificamente, os conteúdos iniciais das duas primeiras séries, isto é, os capítulos que 

abordam sobre linguagem, língua, língua falada e língua escrita, além daquele sobre 

substantivo e adjetivo, sendo este o foco do trabalho, no referido capítulo.  
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 Do livro da primeira série, selecionamos, na terceira parte, “Linguagem – Níveis 

de descrição linguística”, a nona unidade (“Linguagem: sistema de comunicação”) com 

seus dois capítulos que abordam os temas ligados à Sociolinguística: o capítulo dezessete, 

“Linguagem e língua”, e o capítulo dezoito, “Língua falada e língua escrita”. Do livro da 

segunda série, também na terceira parte, selecionamos na décima unidade (Substantivo, 

seus determinantes e seus substitutos) o capítulo treze: “Substantivo e adjetivo”. Os 

demais capítulos, bem como o livro da terceira série serão desconsiderados, uma vez que 

não estão relacionados com o objeto de pesquisa desta dissertação. 

 Diante do exposto, analisaremos esses três capítulos considerando os pontos de 

fundamental importância de acordo com as concepções da Sociolinguística: (i) língua e 

variação linguística; adequação linguística; (ii) tempo de planejamento; e (iii) 

classificação dos adjetivos; flexões dos substantivos e dos adjetivos; a variação de grau. 

Iniciaremos pelo tópico relacionado à língua e à variação e adequação linguísticas, 

prosseguiremos com o tempo de planejamento, voltado à língua falada e escrita e 

finalizaremos com a classificação, flexão e variação de grau dos adjetivos, de acordo com 

a abordagem dos autores dessa coleção. 

4.1.1 Variação e adequação linguísticas  

 A nona unidade, “Linguagem: sistema de comunicação”, composta de dois 

capítulos, o décimo sétimo e o décimo oitavo, aborda os tópicos relacionados à língua e 

à linguagem, em seus diversos aspectos. Neste item, trataremos do primeiro capítulo, 

“Linguagem e língua”; no item seguinte, do capítulo voltado à língua falada e escrita. 

Desse modo, discutiremos sobre (i) a língua e a variação linguística e (ii) as adequações 

linguísticas. 

 Conforme apontam Ormundo e Siniscalchi (2016a, p. 385), no suplemento do 

professor, os objetivos relacionados aos conteúdos do capítulo são: (i) “conhecer os níveis 

de descrição linguística e sua articulação para o estudo da língua”; (ii) “entender a 

linguagem como atividade de interação”; (iii) “reconhecer as diferentes linguagens 

(verbal, não verbal e mista)”; (iv) “compreender o fenômeno da variação linguística e 

reconhecer as marcas de variedades diversas”; (v) “identificar os povos que usam a língua 

portuguesa”; (vi) “compreender os conceitos de ‘norma-padrão’ e de ‘variedades urbanas 

de prestígios’”; (vii) “refletir sobre as noções de ‘erro linguístico’, ‘adequação linguístico’ 

e ‘preconceito linguístico’ e ‘competência linguística’”; e (viii) “revisar convenções de 

escrita relativas ao uso de homônimos e de parônimos”. Este, embora faça parte do 
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capítulo, não será abordado neste trabalho. Além destes, os autores ainda elencam dois 

“outros objetivos”: (i) “refletir sobre as relações entre linguagem/língua, identidade e 

ideologia”; e (ii) “refletir sobre o papel da língua na inserção do indivíduo na sociedade”. 

 Os autores iniciam o capítulo “Linguagem e língua” abordando o que é linguagem, 

bem como os tipos de linguagem: a verbal, a não verbal e a mista, para, em seguida, 

discutir sobre a língua. Para eles, a linguagem é “uma atividade humana caracterizada 

pelo emprego de elementos que representam ideias, informações ou realidades [e] são 

usados em situações de interação social, em que a comunicação entre os interlocutores 

prevê trocas e influências recíprocas” (ORMUNDO e SINISCALCHI, 2016a, p. 240). 

Para os autores, a linguagem pode ser verbal, não verbal e mista. “O uso de palavras 

caracteriza a linguagem verbal. Os sons e os gestos, assim como as expressões 

fisionômicas, as imagens, os objetos de um cenário, as notas musicais, etc., formam a 

linguagem não verbal” (ORMUNDO e SINISCALCHI, 2016a, p. 240, grifos no 

original). Ao combinar essas duas linguagens, temos a linguagem mista. 

 Nesta perspectiva, Ormundo e Siniscalchi (2016a, p. 241), ao tratarem sobre 

língua e variação linguística, afirmam que a língua “é a forma como se realiza a 

linguagem verbal em uma comunidade social. É o principal mecanismo de interação entre 

o indivíduo e a sociedade em que atua”, com relevância nas relações diárias e nas 

atividades intelectuais, culturais e científicas. Ainda segundo Ormundo e Siniscalchi 

(2016a, p. 241), a língua “é constituída por um grande conjunto de signos linguísticos, 

que transmitem determinados sentidos e que são selecionados e combinados para formar 

enunciados. A seleção dependerá do sentido que o falante deseja construir”. 

 Os autores defendem que é preciso analisar a língua em funcionamento, 

observando o seu uso nas diversas situações de comunicação, pois é uma atividade de 

interação. Para Ormundo e Siniscalchi (2016a), em todas as línguas há regras específicas 

para a organização e combinação das palavras, que se alteram ao longo do tempo, de 

acordo com as mudanças dos valores das comunidades linguísticas. Além desses 

aspectos, existem diferenças entre os falantes como, por exemplo, o local onde vivem, a 

idade, o nível de escolaridade etc., impactando também na língua. Por essa razão, no 

interior de uma mesma língua existem várias línguas ou variedades linguísticas. A 

perspectiva adotada pelos autores está de acordo com os pressupostos abordados neste 

trabalho, no que tange à análise da língua em funcionamento, às mudanças ocasionadas 

por fatores temporais (variação diacrônica), às diferenças entre os falantes (o “local” 

relaciona-se aos critérios geográficos das variedades linguísticas, a “idade” está 
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relacionada com os critérios sociais das variedades linguísticas, bem como o “nível de 

escolaridade”). Desse modo, podemos afirmar que os autores estão fundamentados na 

Sociolinguística ao se referirem às variedades linguísticas apontadas acima.  

 Em um box situado à direita da página, os autores abordam quatro tipos de 

variações linguísticas: históricas, regionais, sociais e situacionais. Para Ormundo e 

Siniscalchi (2016a, p. 241, grifos no original), existem  

variações linguísticas em todas as línguas. Essas variações podem ser 

históricas (relativas a transformações da língua ao longo do tempo), 

regionais (determinadas por seu uso nas áreas geográficas em que 

ocorrem), sociais (advindas de particularidades dos falantes, como 

idade, profissão, escolaridade, classe social) e situacionais (ligadas a 

situações de uso, como tipo de ouvinte, assunto, local em que se dá a 

comunicação, etc.) 

 

 De uma maneira mais simplificada, os autores abordaram as variedades 

linguísticas, mais exatamente as variáveis externas ou extralinguísticas, sem abordar as 

internas ou estritamente linguísticas. Dos cinco tipos de variações extralinguísticas 

abordados nesta dissertação, duas de ordem social (a diatópica e a diastrática) e três de 

ordem contextual (a diacrônica, a diamésica e a diafásica), Ormundo e Siniscalchi (2016) 

as sintetizam em quatro: as variações “históricas” estão relacionadas à variação 

contextual diacrônica; as “situacionais”, às variações contextuais diamésica e diafásica; 

as variações “sociais” estão relacionadas à variação diastrática e as “regionais”, à 

diatópica. Embora o material didático ainda não exemplifique cada tipo de variação, 

caberá ao professor apresentar, explicar e discutir, no momento adequado, as diferentes 

variações linguísticas.  

 Em seguida, os autores abordam a variação linguística portuguesa na perspectiva 

de sua presença pelo mundo. Para eles, “uma das variações mais perceptíveis está 

relacionada às diferenças no uso da língua portuguesa nas diversas regiões do mundo. 

Particularidades lexicais e diferentes pronúncias são alguns dos aspectos que 

distinguem as variedades do português” (ORMUNDO e SINISCALCHI, 2016a, p. 241, 

grifos nossos). Para os autores, é mais fácil perceber as diferenças na língua falada em 

outros países do que naquela falada pelo próprio aluno. Para eles, é preciso “ir mais 

longe” do que o cotidiano do aluno para perceber tais diferenças, quais sejam no léxico 

ou na pronúncia, popularmente conhecida como “sotaque”, mas não se pode deixar de 

mencionar que essas diferenças enriquecedoras da língua também são perceptíveis dentro 

de nosso país, nas diferentes regiões geográficas. Desse modo, Ormundo e Siniscalchi 

(2016a) sinalizam para as variações fonológicas e lexicais como variações linguísticas ou 
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internas pertencentes a uma variação maior, a variação diatópica ou geográfica. De fato, 

essas variações co-ocorrem, apenas as separamos por questões meramente didáticas. 

 Em seguida, o livro traz um mapa com as regiões que formam a Comunidade dos 

Países de Língua Portuguesa (CPLP), também conhecida como Comunidade Lusófona, 

instituição organizada com a intenção de aproximar esses povos. Além desses países, 

duas outras regiões, Macau, na China, e Goa, na Índia, também têm comunidades falantes 

de português. Duas observações são feitas no Manual do Professor: a primeira delas diz 

respeito a Goa e Macau, regiões que ainda não se inseriram na Comunidade Lusófona, 

razão pela qual não constam no referido mapa, e a segunda se refere à Guiné Equatorial, 

país aceito como membro da CPLP, em 2014, três anos após sua Assembleia Nacional 

incluir o português como língua oficial, junto do francês e do espanhol. Vale ressaltar que 

esse país foi colônia portuguesa entre os séculos XV e XVIII, algumas das línguas 

crioulas têm base no português e existem conexões culturais entre ela e outros países da 

comunidade lusófona. Apesar disso, a aceitação provocou reações de alguns membros, 

que exigem o cumprimento de dois critérios, a saber: o respeito aos direitos civis e a 

promoção efetiva da língua portuguesa no território.  

 Nas páginas seguintes, no componente estrutural denominado “Refletindo sobre 

a língua”, há sete exercícios relacionados às questões sobre linguagem verbal, não verbal 

e mista, além de língua e variação linguística. O primeiro exercício traz um infográfico 

produzido para uma reportagem do jornal paranaense Gazeta do Povo sobre o 

comportamento de animais de estimação, no qual se observa algumas das posições mais 

comuns para traduzir a linguagem corporal destes animais. O segundo, uma tirinha do 

ilustrador paulista Roberto Kroll, é utilizada para abordar os aspectos relacionados à 

linguagem verbal e não verbal. O terceiro exercício traz dois signos que remetem à ideia 

de mulher ou de feminino: o primeiro, uma silhueta feminina, que pode ser reconhecida 

pela semelhança da imagem com o que ela representa, e o segundo, é um símbolo do 

feminino, que exige o conhecimento de uma convenção. O quarto exercício, por sua vez, 

está relacionado à variação linguística, e sua presença no livro didático conduz à 

elaboração do conceito de variação histórica ou temporal, nas palavras dos autores do 

material. O exercício é composto do enunciado, do trecho do texto-base e de seis 

questões. O enunciado trata de apresentar de onde foi retirado o texto (dois parágrafos da 

obra A menina do narizinho arrebitado), seu autor (Monteiro Lobato) e anos em que 

viveu (1882-1948). Além disso, afirma ser uma transcrição da primeira edição do livro, 
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publicado em 1920 pela Revista do Brasil e pela própria editora do autor (editora 

Monteiro Lobato & Cia), como veremos a seguir: 

Imagem 1: Trecho de A menina do narizinho arrebitado 

 

Fonte: Ormundo e Siniscalchi (2016a, p. 243) 

 

 A questão “a” aborda aspectos relacionados à ortografia, na qual o aluno deverá 

transcrever cinco vocábulos ou expressões que tenham sofrido alterações no decorrer do 

tempo:  

Entre 1920 e a atualidade, o Brasil passou por três reformas 

ortográficas, isto é, mudanças nas regras de escrita das palavras. 

Transcreva do texto cinco vocábulos ou expressões que tenham sofrido 

alterações ao longo do tempo (ORMUNDO e SINISCALCHI, 2016a, 

p. 244, grifos nossos). 

 

 Essa questão está voltada à variação diacrônica, em que aspectos contextuais 

corroboram para que as palavras sofram mudanças pelo fator tempo. Entre essas palavras, 

destacam-se aquelas com letras duplicadas (por exemplo, “naquella”, “annos”, “boca” e 

“excellente”), e quanto ao acento (“móra”, “tremula”, “ninguem” e “á beira”). O exercício 

é fácil, pois se trata de identificação e transcrição de palavras. No entanto, o professor 

não poderá fazer apenas isso, cumprindo o que o material didático solicita. É preciso ir 

além: mostrar aos estudantes onde houve mudança nas palavras ou expressões, qual(is) 

fatore(s) contribuíram para que houvesse tais mudanças e como hoje essas palavras são 

grafadas. Além disso, é conveniente evidenciar, também, quais regras justificam essas 

mudanças, tais quais nós as conhecemos atualmente. Por exemplo: as palavras com letras 

duplas não são mais escritas assim por razões de simplificação ortográfica, embora 

justificáveis por razões etimológicas (origem das palavras), acentuação (“mora” > mora: 
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não se acentua paroxítona que termina em “a”; “tremula” > trêmula: todas as 

proparoxítonas são acentuadas; e “Excellentissima” > Excelentíssima: pelas regras 

anteriormente expostas). Esse exercício levaria a refletir mais sobre a língua, como sugere 

o componente estrutural.  

 A questão “b”, por sua vez, volta-se à variação lexical e diacrônica (histórica ou 

temporal, na ótica dos autores). É assim expressa: “Que palavras são empregadas para 

mais comumente hoje no lugar de jururu e reinadeira?” (ORMUNDO e SINISCALCHI, 

2016a, p. 244, grifos no original). A resposta, segundo o livro didático, é “desanimada, 

triste; travessa, sapeca”. Desse modo, a variação é, ao mesmo tempo, lexical e diacrônica, 

pois se refere “à mesma coisa”, isto é, ao léxico, o conjunto de palavras usadas numa 

língua, e foi usada num determinado tempo e depois deixada de lado, mas que está 

presente nos textos da época e que, ao lermos esses textos, precisamos saber do 

significado dessas palavras. Mesmo assim, pode ocorrer que algumas pessoas conheçam 

esses vocábulos e façam uso deles; no entanto, o emprego maior e corriqueiro foi em 

outros tempos, agora é menor e menos frequente. 

 A questão “c” está relacionada ao uso de um sinal chamado apóstrofo, presente na 

segunda linha do segundo parágrafo do texto: “Releia o trecho ‘que lá mora des’que 

nasceu’. Por que essa é uma construção estranha para o leitor atual?” (ORMUNDO e 

SINISCALCHI, 2016a, p. 244). É um exercício de identificação de diferença entre a 

grafia de palavras no texto e a forma como hoje seriam usadas. Isso porque na língua 

portuguesa escrita atualmente, no Brasil, não são comuns supressões ou “apagamentos” 

de sílabas finais de uma palavra por serem semelhantes às iniciais das palavras seguintes. 

As elisões indicadas por apóstrofos, em geral, marcam a supressão de uma vogal (caixa-

d’água, por exemplo). Mas os autores alertam: “Professor: Entendemos que não é preciso 

tratar desse aspecto empregando vocabulário técnico. Basta que os alunos percebam a 

diferença”. No entanto, se bem orientada a questão, o professor poderá explicar que se 

trata de uso de apóstrofo, mostrando seu uso em outras expressões, pois é um momento 

oportuno para falar da existência desse sinal gráfico, uma vez que apareceu no texto e 

ainda se faz uso dele ao suprimir uma vogal da preposição.  

 As três questões seguintes recorrem aos aspectos históricos relacionados à 

linguagem. A questão “d” volta-se à personagem Tia Anastácia e sua função no Sítio do 

Pica Pau Amarelo: “Tia Anastácia é apresentada como uma ‘excellente negra de 

estimação’. Qual era a provável função dessa personagem na casa?” (ORMUNDO e 

SINISCALCHI, 2016a, p. 244). Mesmo estando no campo ficcional, Monteiro Lobato 
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faz referência à realidade, pois assim como uma antiga escrava doméstica, a personagem 

Tia Anastácia seria responsável por preparar as refeições e manter a casa e as roupas 

limpas. A partir da expressão “negra de estimação”, essa questão conduz à próxima, assim 

redigida: “A abolição da escravatura aconteceu em 1888, portanto três décadas antes da 

publicação dessa obra de Monteiro Lobato. Como se explica, então, o uso da expressão 

‘negra de estimação’ e seu tratamento por ‘preta’”? (ORMUNDO e SINISCALCHI, 

2016a, p. 244). Essa questão, ao recorrer à História, busca estabelecer um diálogo entre 

as disciplinas e deixa-nos antever que os aspectos ligados à linguagem e à língua estão 

permeados de fatores externos que influenciam no uso da língua e que, portanto, aspectos 

internos à própria língua estão presentes nas variações ocorridas na língua ao longo do 

tempo. A declaração da extinção da escravidão não foi suficiente para eliminar, 

imediatamente, práticas muito semelhantes às escravagistas, assim como não conseguiu 

alterar a mentalidade da população branca em relação à negra. O material didático orienta 

o professor a fazer uma mediação com o colega de História para responder a essa questão.  

 E, finalizando, a quarta pergunta, a questão “f”, de fato, mais reflexiva, estabelece 

uma relação entre a linguagem e a sociedade da época em relação aos dias atuais: “Com 

base na reflexão proposta no item e, explique como a linguagem revela a ideologia em 

vigor no contexto histórico do início do século XX. Expressões como as citadas para 

referir-se à Tia Anastácia seriam aceitáveis nos dias de hoje”? (ORMUNDO e 

SINISCALCHI, 2016a, p. 244). De fato, uma questão pertinente, na reflexão linguística, 

quanto ao preconceito presente no uso da linguagem. A reposta a essa pergunta segue esta 

linha de raciocínio: o uso da expressão “negra de estimação” e o tratamento por “preta” 

revelam que, naquele momento histórico, não havia consciência por parte de muitas 

pessoas acerca do preconceito presente nas relações sociais e evidenciadas na linguagem. 

Atualmente, seriam inaceitáveis construções como essas. Exercícios como esse é a 

introdução para tratar de um tema tão caro à Sociolinguística: o preconceito linguístico, 

que será tratado nesta unidade, mais à frente.  

 O quarto exercício, com suas seis questões, conduz o aluno para o dinamismo da 

língua, a variação linguística no seu aspecto histórico (diacrônico ou temporal), descrito 

do seguinte modo por Ormundo e Siniscalchi (2016a, p. 241): 

Assim como os hábitos e os valores de uma sociedade mudam ao longo 

do tempo, também a língua varia. Ocorre uma renovação contínua no 

vocabulário, e algumas palavras deixam de ser empregadas, têm seu uso 

reduzido, seu sentido modificado ou sua pronúncia alterada. Também 

as regras de escrita das palavras e as normas gramaticais mudam para 

acompanhar as alterações realizadas no uso concreto da língua. Esse 
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dinamismo é chamado de variação histórica ou temporal (grifos no 

original).  

 

 Vale destacar alguns pontos: primeiro, “a língua varia”; não só hábitos e valores, 

mas também a língua, como já apontamos anteriormente, pois “a variação é inerente às 

línguas, e não compromete o bom funcionamento do sistema linguístico nem a 

possibilidade de comunicação entre os falantes” (COELHO et al, 2015, p. 16). Segundo 

ponto: “algumas palavras deixam de ser empregadas”, sem, no entanto, serem esquecidas, 

pois retornam nos textos e, muitas vezes, em alguns falantes, que as empregam; “jururu” 

seria uma dessas palavras. Terceiro: a ortografia também faz com que as palavras mudem, 

sem, no entanto, alterar seu significado. Quarto ponto: “as normas gramaticais mudam”. 

Nem mesmo as normas que regem as gramáticas são inalteráveis; elas acompanham os 

usos concretos da língua e vão se adequando a eles; esses processos se deram no passado 

e já são atualmente consolidados e aceitáveis. Por último, a denominação desse 

dinamismo: os autores trabalham com variação histórica ou temporal que, entre outros 

termos, temos tratado neste trabalho como variação diacrônica. 

 O quinto exercício dessa lista versa sobre as gírias, a partir da tirinha, com o 

personagem Omar Ciano, do cartunista paulista Célio Barbosa. As gírias podem ser 

consideradas uma variação lexical e diacrônica bem específica. Elas são assim 

apresentadas no livro “Se liga na língua”:  

As gírias substituem palavras formais da língua e pertencem ao 

vocabulário específico de certos grupos, como os esqueitistas ou os 

“funkeiros”. Assim como as demais palavras, elas também sofrem a 

influência do tempo, e é bastante comum que deixem de ser usadas. Sua 

bisavó ou avó podem ter dito, em algum momento, que certo ator bonito 

era um “pão”; hoje, acharíamos graça se uma garota dissesse algo 

semelhante (ORMUNDO e SINISCALCHI, 2016a, p. 245).  

 

 Como vimos, as gírias, ao substituírem “palavras formais da língua”, constituem 

uma variação lexical, pois mantém o mesmo significado referencial; ao sofrerem “a 

influência do tempo”, estamos nos referindo à variação diacrônica (histórica ou 

temporal). Desse modo, não só fatores fonológicos e/ou morfológicos que estão ligados 

à variação diacrônica (por exemplo, em pluvia > chuva), mas também lexicais. 

 O sexto exercício volta-se ao jargão, a partir de um infográfico sobre sites 

produzidos por governos. Para Ormundo e Siniscalchi (2016a, p. 245),  

O jargão é um conjunto de termos específicos utilizados por pessoas 

de um grupo profissional, como técnicos em informática, ou por um 

grupo vinculado a uma prática específica, como os velejadores. O uso 

do jargão cria um discurso pouco compreensível para a maioria dos 

falantes e, por isso, deve ser moderado (grifos no original). 
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 O exercício proposto está adequado para tratar sobre jargão, uma vez que traz um 

vocabulário relacionado à informática, com palavras em inglês, adequadas para os 

estudantes que estão envolvidos com a tecnologia e redes sociais digitais. 

 O exercício sete volta a tratar sobre a variação, fazendo uso, novamente, de uma 

tirinha. Dessa vez, produzida por Diogo Salles. O personagem que está no carro é 

Urbanoide, um paulistano que vivi experiências típicas da metrópole. 

Imagem 2: Tirinha de Urbanoide sobre Variação Social 

 

Fonte: Ormundo e Siniscalchi (2016a, p. 246) 

 

 Esse exercício conduzirá ao conceito de variação social. Para tanto, é composto 

de quatro questões, que exploram o conteúdo da tirinha. A questão “a” aborda sobre a 

variação geográfica (ou diatópica) e diafásica (ou estilística) conforme expomos 

anteriormente. Encaminhamento aproximado será feito pelos autores ao abordarem 

outros aspectos e reunirem sob a denominação de variação social. Essa questão é assim 

formulada: “Que palavra costuma ser associada à variedade regional de São Paulo?” 

(ORMUNDO e SINISCALCHI, 2016a, p. 246). A resposta é “Mano”, presente no 

primeiro quadrinho da tira, mediante o vocativo. Conforme dissemos anteriormente, trata-

se de uma variedade paulista, pois refere-se à fala que caracteriza determinado grupo, a 

partir de critérios geográficos (também denominados de regionais ou diatópicos).  

 A questão “b” explora as variantes lexicais: “Nesse texto, café substitui outra 

palavra. Que outros termos podem ser usados no lugar dela?” (ORMUNDO e 

SINISCALCHI, 2016a, p. 246, grifos no original). A palavra substituída é dinheiro, que 

também pode ser substituído por caixinha ou gorjeta. Essas possibilidades constituem a 

variação lexical. No entanto, essas substituições deixam em evidência o emprego de 

eufemismo, uma figura de linguagem que consiste em usar uma palavra no lugar de outra 

para amenizar o seu sentido, conforme aponta a questão “c”: “O termo café, nesse 

contexto, pode ser considerado um eufemismo. O que justifica o uso de tal recurso de 
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linguagem em situações comunicativas iguais ou semelhantes a essa?” (ORMUNDO e 

SINISCALCHI, 2016a, p. 246).  

 De acordo com os autores, o pedido de dinheiro, que poderia ser visto como uma 

imposição, é amenizado quando se utiliza a palavra café. A última questão desse exercício 

está voltada para o humor da tirinha, produzido pelo fato de o motorista sugerir que 

entendeu o pedido literalmente e por ser irônico ao indicar preocupação com o gosto do 

flanelinha. Sintetizando esse exercício, encontra-se o conceito abordado, nestes termos:  

O uso da língua está ligado a características dos grupos sociais em que 

se insere o falante. Ela reflete idade, sexo, classe social e nível de 

educação recebido, além de ideias religiosas, princípios morais, 

profissão, familiaridade com as práticas esportivas, culturais ou 

científicas, entre outros fatores. Nesse caso, temos a chamada variação 

social (ORMUNDO e SINISCALCHI, 2016a, p. 246, grifos no 

original). 

  

 Os fatores abordados pelos autores, “idade”, “sexo”, “classe social” e “nível de 

escolaridade” são variáveis bastante trabalhadas na Sociolinguística e foram abordadas 

também por Mollica e Braga (2017), em Introdução à Sociolinguística: o tratamento da 

variação, especialmente no terceiro capítulo, denominado “Relevância das variáveis não 

linguísticas”. Segundo as autoras, “são bastante avançados os estudos que correlacionam 

as variáveis sexo/gênero, idade, escolaridade e classe social, dentre outras, a fenômenos 

de uso da fala e da escrita” (MOLLICA e BRAGA, 2017, p. 27). Desse modo, “Se liga 

na Língua” está embasado nas pesquisas da área da Sociolinguística para trazer aos alunos 

questões relacionadas à variação social. Esses fatores, de fato, contribuem para que haja 

essa variação na língua, que deveria ser mais trabalhada nos materiais didáticos. No 

entanto, caberá ao professor trazer mais atividades que estejam relacionados a esses 

fatores e adequá-los aos trabalhos em sala de aula. Livros, como Introdução à 

Sociolinguística, seriam um excelente material de estudo para o professor. 

 O exercício oito, do tópico “Língua e Variação Linguística”, volta-se à construção 

do conceito das variações regionais. Trata-se de uma transcrição da introdução de um 

vídeo preparado por estudantes de Jornalismo de Recife/PE para alunos de todo o país 

que se reuniram em um congresso na cidade, o Intercom Nacional 2011 (Congresso 

Brasileiro de Ciências da Comunicação). No livro didático, algumas palavras foram 

destacadas em glossário por fazerem parte do vocabulário da população local. A seguir, 

apresentamos apenas a parte inicial dessa transcrição, na qual se concentram todas as 

palavras em que se observa as variações regionais.  
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Imagem 3: Trecho inicial de abertura do vídeo do Intercom Nacional 2011 

 

Fonte: Ormundo e Siniscalchi (2016a, p. 246) 

 

 Ao lado direito desse trecho, há as palavras que compõem o glossário. Sem elas, 

o leitor não familiarizado terá muitas dificuldades em entender o texto. São assim 

expressas: “farra: festa, animação”; “aprochegarem: aproximarem”; “galego: loiro”; 

“pixototinho: pequenininho”; “galalau: grandão”; “chocho: franzino; magrinho”; 

“arenga: briga, discussão”; “munganga: reclamação”; “pantim: frescura”; “aperreio: 

preocupação, chateação”; e “laxar: soltar, afrouxar” (ORMUNDO e SINISCALCHI, 

2016a, p. 246). O manual do professor sugere que o vídeo seja apresentado aos alunos 

para que possam, ao lado do trabalho com o léxico, observar como a pronúncia das 

palavras assume particularidades nas várias regiões do Brasil.  

 Esse exercício é bem mais simples que os anteriores, mas que poderá ser 

enriquecido com a colaboração do professor. A questão “a” quer saber o que os estudantes 

pretendem com o vídeo. Diante do evento que reuniria estudantes do país todo, o vídeo 

quer ensinar o sentido de algumas palavras usadas na região nordestina para os jovens 

que iriam ao Congresso Brasileiro de Ciência da Comunicação, em 2011. O parágrafo 

seguinte contém a resposta da questão “b”: “Para os autores do vídeo, o que explica o fato 

de existirem variações linguísticas regionais?” (ORMUNDO e SINISCALCHI, 2016a, p. 

247). “O fato de o Brasil ser um país muito rico em culturas e costumes”, pontuam os 

autores. Essa variação lexical e regional presente no texto são tratadas como “gírias” pelo 

próprio texto. No entanto, o tratamento dado às gírias, no material didático é diferente. 

Trataremos como variação, pois não se trata de um determinado grupo da população, mas 

de uma região geográfica do Brasil.  

 A questão “d” é um convite à pesquisa! Caso o aluno more em Pernambuco, é 

instigado a citar mais palavras que poderiam ser incluídas em uma lista de termos 

regionais interessantes para quem visita o estado. Quando não morar neste estado, o aluno 

deverá responder se há uma ou mais palavras em destaque que é (são) usada(s) na região 

dele com sentido semelhante ao que foi apresentado no texto. Pede-se que escreva e 
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explique quais são, bem como aquelas que apresentam sentidos diferentes. A orientação 

ao professor é para aproveitar esta atividade para mostrar aos alunos que a língua é 

enriquecida com as variações regionais. Questão como essa visa aprofundar nossa relação 

com a Sociolinguística e contribui para que os alunos possam refletir mais acerca das 

variações presentes na língua nossa de cada dia, de cada tempo e espaço. 

 O conceito de variação regional é assim expresso pelos autores do livro didático: 

A língua portuguesa é falada em várias regiões. Em cada lugar, há 

particularidades no vocabulário, na construção sintática das frases e na 

pronúncia. Essas variações regionais também podem ser percebidas no 

uso da língua em diferentes partes de um mesmo país, como ocorre no 

Brasil, ou dentro de um estado, comparando-se áreas urbanas e rurais. 

Às vezes, ocorrem dentro da mesma cidade, com a formação de uma 

variedade própria de um bairro ou zona. Em grandes cidades, é comum 

existirem diferenças entre as áreas centrais e periféricas (ORMUNDO 

e SINISCALCHI, 2016a, p. 247, grifos no original).  

 

 De acordo com os autores, nas variações regionais, com “particularidades no 

vocabulário”, sinaliza-se para a variação lexical; em relação à “construção sintática das 

frases”, aponta-se para a variação sintática e morfossintática e quanto à “pronúncia”, para 

a variação fonológica e também morfofonológica.  

 O último tópico que abordaremos neste capítulo é a adequação linguística. 

Conforme abordam Ormundo e Siniscalchi (2016a), toda forma de comunicação pela 

língua pressupõe o processo de adequação. O falante escolhe, dentro de seu repertório 

linguístico, as formas mais apropriadas às finalidades específicas da comunicação em que 

está envolvido, considerando seus interlocutores, o assunto de que trata e o local em que 

se dá a comunicação. Não há uma única língua correta e, mesmo antes de iniciarem os 

estudos formais da língua na escola, o falante já a utiliza com eficácia, interagindo com 

os outros falantes, compreendendo e sendo compreendido. O papel da escola é o de 

aprimorar esse uso, colocando o estudante em contato com os modos de escrever e de 

falar dos cidadãos que têm maior prestígio social. Esses modelos serão imprescindíveis 

para a continuidade da vida escolar, para o acesso a certas manifestações de cultura, como 

a literatura, e para a comunicação em várias situações sociais e profissionais, sobretudo 

aquelas que exigem mais formalidade, quer na fala, quer na escrita.  

As variedades linguísticas empregadas pelas pessoas que vivem nas 

grandes cidades e têm maior escolaridade são chamadas variedades 

urbanas de prestígio. Elas são usadas em livros, revistas, produções 

acadêmicas, telejornais, discursos, entrevistas de emprego e outras 

situações semelhantes de comunicação. A expressão variedades 

urbanas de prestígio tem sido preferida à expressão norma culta, que 

sugere um uso uniforme da língua, embora ambas pareçam como 
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sinônimas em alguns contextos (ORMUNDO e SINISCALCHI, 2016a, 

p. 246, grifos no original). 

 

 Ainda que fundamentais para o acesso a certos universos, como o acadêmico, as 

variedades urbanas de prestígio não devem ser vistas como “a língua correta”. Cada vez 

mais os falantes estão rejeitando o preconceito em relação à língua e à cultura de grupos 

que são menos privilegiados socialmente, como aqueles do meio rural ou aqueles menos 

escolarizados. Afinal, o preconceito linguístico revela um grave erro na compreensão do 

funcionamento da língua.  

 Ainda de acordo com Ormundo e Siniscalchi (2016a), a maneira como a língua é 

utilizada é uma das principais marcas de identidade de um grupo social, e não se deve 

acreditar que o uso de formas diferentes daquelas prestigiadas seja evidência de 

incapacidade ou de menos inteligência. Não obstante, deve-se garantir a todos os direitos 

de ampliar seu conhecimento dos recursos da língua, tornando-os aptos a realizar todas 

as práticas que envolvem a linguagem. A adequação linguística pressupõe a escolha de 

um nível de fala ou registro apropriado. O nível formal está relacionado a um 

comportamento linguístico mais refletido, em que se espera o respeito às formas 

escolhidas pelas variedades prestigiadas, já que se aplica a situações de maior 

formalidade. O nível coloquial, por sua vez, indica um comportamento mais distenso, 

inclinado a não seguir com rigor tais formas e a incluir expressões populares, gírias etc. 

os dois níveis não se colocam como polos opostos e isolados, mas como referências entre 

as quais se propõem as várias situações de comunicação, que podem se aproximar mais 

ou menos de um ou de outro. 

 No box à direita, denominado “Sabia?” Ormundo e Siniscalchi (2016a) abordam 

sobre norma-padrão. Segundo os autores, as gramáticas e os dicionários apresentam a 

norma-padrão, um modelo de uso da língua construído com base na análise textos escritos 

de portugueses e brasileiros cultos, muitos deles autores de séculos ou décadas passadas. 

Esse modelo oferece uma visão homogênea da língua, porque praticamente desconsidera 

as variedades linguísticas. Por esse motivo, as norma-padrão é apenas uma referência, um 

ideal linguístico. Mesmo os falantes das variedades urbanas de prestígio, que são as que 

mais se aproximam dessa norma, abandonam ou modificam as regras que não lhes 

parecem adequadas às suas necessidades reais de comunicação.  

 Depois dessa exposição acerca da adequação linguística, no componente 

estrutural “Refletindo sobre a língua”, há quatro exercícios que abordam esse tópico. O 

primeiro trata de uma transcrição da apresentação de uma série de reportagem intitulada 
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“A língua que a gente fala”, exibida no telejornal Hoje, de 18 de março de 2015 pela Rede 

Globo, à época apresentado por Sandra Annemberg e Evaristo Costa14. Esse exercício, 

para Ormundo e Siniscalchi (2016a, p. 249), pretende que  

os alunos apontem como acertadas as informações de que inexiste uma 

única língua correta e de que é preciso adequar a língua à situação 

comunicativa. Eles [os alunos] devem questionar o uso da expressão 

norma culta e a afirmação de que é necessário saber “todas as regras 

gramaticais”, uma vez que algumas delas são apenas parâmetros da 

norma-padrão, pouco efetivas no uso concreto da língua. Professor: 

esse é um momento para checar a compreensão da importante reflexão 

sobre o uso da língua. Sugerimos que haja uma ampla discussão e que 

se conceda tempos aos alunos para que a sistematizem por escrito 

(grifos no original). 
 

 O exercício está baseado nos conceitos da Sociolinguística ao abordar a língua no 

seu “uso concreto”, tal como a falamos todos os dias, menos preocupada em seguir as 

formas das variedades urbanas de prestígio. É um momento propício para que o professor 

possa abordar a língua como de fato ela se constitui e refletir com os alunos sobre os 

processos de adequação linguística. Desse modo, cumprirá o objetivo do componente 

estrutural dessa parte da coleção: “Refletindo sobre a língua”. 

 O segundo exercício está relacionado aos comentários de alguns internautas a 

partir das notícias sobre a série de reportagens apresentadas no telejornal. Os comentários 

indicam o reconhecimento do tema, o fenômeno da variação linguística, que é 

mencionado e/ou sugerido pela introdução dos termos regionais. O terceiro exercício traz 

um trecho de um livro de História dedicado ao estudo da vida de trabalhadores rurais.  

 O texto trata dos resultados de uma pesquisa acadêmica e, portanto, está escrita 

na variedade linguística aceita nas situações de escrita formal. No entanto, o autor inclui 

em seu discurso o depoimento de uma camponesa, dona Matilde, que fala sobre os 

motivos da família migrar para o interior do Rio Grande do Sul, no município de Alecrim, 

e depois voltar para o Paraná. O depoimento da camponesa exemplifica como é a vida de 

uma família de trabalhadores rurais, tema do estudo realizado pelo autor.  

Reprodução do trecho do trabalho sobre a vida dos trabalhadores rurais. 

      Lá onde eu disse, dei minha vaca e 14 porco e mais uns troco de dinheiro para nós 

poder comprar a primeira terrinha. Compremo. E depois dalim nos voltemo. Daí 

vendemo, porque todo mundo falava que as criança tava muito doente, que falaram 

que era por causa da água que não tava boa. Daí vendemos lá, viemos pro Paraná. 

 

Fonte: Ormundo e Siniscalchi (2016a, p. 250, fragmento) 

 

 

14
 Antes do término deste trabalho, Evaristo Costa pediu demissão e Sandra Annemberg assumiu o Globo 

Repórter. Quem passou a apresentar o telejornal foi a jornalista Maria Júlia Coutinho. 
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 A questão “d” desse exercício leva os alunos a perceberem uma característica 

comum em algumas variedades linguísticas: “a ideia de plural mostrada apenas em uma 

das palavras da expressão como ocorre em ‘uns troco de dinheiro’. Transcreva outra 

expressão em que isso acontece” (ORMUNDO e SINISCALCHI, 2016a, p. 250).  A 

resposta é “14 porco” e “as criança”. No box ao lado do texto, nessa mesma página, os 

autores comentam a respeito desse uso da língua, presente no trecho reproduzido. 

Muitos dos desvios em relação às formas adotadas pelas variedades 

urbanas de prestígio explicam-se modo bastante lógico, como aqueles 

vistos na flexão dos verbos e no estabelecimento da concordância 

verbal e nominal. Eles evidenciam modos distintos, mas não 

incoerentes de fazer uso da língua (ORMUNDO e SINISCALCHI, 

2016a, p. 250). 

  

 O comentário dos autores é pertinente, pois adotaram “variedades urbanas de 

prestígio” ao invés de norma-padrão, norma culta e outros termos, estando, desse modo, 

mais próximo da Sociolinguística e sendo coerente com o conteúdo apresentado. Trazer 

esse tipo de exercício e levar os alunos à reflexão acerca dessa modalidade de uso da 

língua é um avanço em termos de estudos sociolinguísticos, além de demonstrar que a 

língua não é homogênea, mas heterogênea e sistematizada. 

 Por fim, a questão “d” desse exercício faz com que o aluno levante uma hipótese, 

passo inicial de uma pesquisa: “o que pode justificar essa regra de uso de plural em apenas 

uma palavra?” (ORMUNDO e SINISCALCHI, 2016a, p. 251). A resposta é assim 

formulada pelos autores no material didático: “Essa regra pode ser justificada pelo fato 

de que a ideia de quantidade já fica clara para o interlocutor, não sendo necessária repeti-

la nas demais palavras”. Esta resposta, adequada a essa fase de conhecimento dos alunos, 

é resultado de pesquisas em Sociolinguística e prima pela legitimação dos estudos 

escolares. Esse material mostra que é possível, sim, trabalhar com os pressupostos 

teórico-metodológicos dessa área do conhecimento, levando os alunos a refletirem sobre 

sua própria língua, sem o rigor da gramática normativa, mais voltado ao uso concreto da 

língua e com exemplos retirados de situações reais de comunicação, não forjados para 

atender apenas aos requisitos normativos da língua.  

 Ao término desse tópico sobre adequação linguística, Ormundo e Siniscalchi 

(2016a, p. 254) consideram que a escolha de uma variação linguística deve sempre 

considerar o critério da adequação. Aspectos como (i) a idade, (ii) o nível de escolaridade 

e (iii) o papel social dos interlocutores são decisivos na escolha da linguagem, assim como 

(iv) o grau de formalidade da situação comunicativa. É preciso considerar também (v) o 



 

110 

gênero empregado, que pressupõe ou uso de (vi) um registro mais formal ou mais 

coloquial do uso da língua nessas situações.  

 Com esses conceitos abordados e os exercícios analisados em relação (i) à língua 

e à variação linguística e (ii) às adequações linguísticas, percebemos que, nessa unidade 

do material didático: “Se liga na Língua – Literatura, Produção de Texto, Linguagem”, a 

Sociolinguística está sendo trabalhada de maneira coerente com os estudos realizados 

nessa área, pois estão adequados à etapa da educação básica, o Ensino Médio, e emprega 

termos de compreensão acessível aos alunos. Ao professor, compete abordá-los com mais 

exemplos e pesquisa, em relação aos termos abordados e à metodologia empregada pela 

Sociolinguística. O componente estrutural “Refletindo sobre a língua” está adequado à 

proposta do livro e dos estudos sociolinguísticos e faz com que, de fato, os alunos reflitam 

sobre sua língua, como ela se organiza, como se diferencia em inúmeros aspectos e isso 

só a enriquece e a torna mais acessível a todos. 

 De linguagem e língua, passando por variação e adequação linguísticas, 

passaremos, então, aos estudo sobre as duas modalidades da língua, a falada e a escrita, 

sobre planejamento, turnos conversacionais e sistemas complementares, no tópico 

seguinte. 

4.1.2 Língua falada e escrita: o tempo de planejamento 

 Abordando, ainda, a nona unidade do livro da primeira série, “Linguagem: sistema 

de comunicação”, discutiremos, neste item, o capítulo décimo oitavo, “Língua falada e 

língua escrita”, que trata do tempo de planejamento, dos turnos conversacionais e dos 

sistemas complementares, de forma sucinta, pois se trata de um tema que também está 

ligado à Sociolinguística. 

 Além das variedades linguísticas, que implicam particularidades na pronúncia, no 

vocabulário e na construção das frases, existem diferenças no uso da língua promovidas 

pela modalidade que escolhemos para a comunicação: a fala ou a escrita. para Ormundo 

e Siniscalchi (2016a, p. 257),  

 

A fala e a escrita são duas modalidades da língua. A primeira é marcada 

pela matéria fônica percebida pela audição; a segunda, por sinais 

gráficos convencionais – letras, acentos gráficos e sinais de pontuação, 

principalmente. Além da diferença material, as modalidades terão 

particularidades derivadas das diferentes condições de produção. 

 

 A relação que se estabelece entre fala e escrita constitui a variação diamésica, da 

qual falamos na terceira parte do capítulo I. Alguns estudos determinam a aplicação 
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distinta dos termos oral e falado, reconhecendo que a oralidade é uma característica da 

língua falada, mas não suficiente para defini-la. A leitura de uma notícia no rádio, por 

exemplo, embora realizada oralmente, não pode ser considerada um texto falado. Apesar 

da validade dessa diferença, Ormundo e Siniscalchi (2016a) optaram por usar esses 

termos indistintamente, no material didático, entendendo a oralidade como o conjunto de 

práticas sociais que envolvem a fala. 

 Quanto ao tempo de planejamento, Ormundo e Siniscalchi (2016a) valem-se da 

transcrição de um trecho de conversação entre duas mulheres acerca do tema 

planejamento familiar. A transcrição presente no livro procura indicar características 

próprias da situação de fala e, por isso, vale-se de alguns sinais específicos, como sílabas 

grafadas em maiúsculas, reticências para indicar as pausas, colchetes ligando linhas que 

marcam momentos de sobreposição de vozes, que são empregados nos estudos da 

linguagem. 

 O gênero textual conversação se caracteriza pela troca de ideias entre os 

interlocutores sobre determinado assunto e ocorre nas mais variadas situações do dia a 

dia. De acordo com Ormundo e Siniscalchi (2016a, p. 258), “pode se dar no mesmo 

espaço, face a face, ou em espaços diferentes, como acontece em conversas telefônicas, 

mas prevê sempre a simultaneidade no tempo, porque se caracteriza pela troca constante 

de turnos conversacionais” (grifos no original). Por essa razão, dizemos que é um texto 

produzido de forma coletiva. “Em uma conversação, cada intervenção de um falante – 

isto é, cada momento de fala – é chamada turno conversacional” (ORMUNDO e 

SINISCALCHI, 2016a, p. 258, grifos no original). 

 Essa troca constante de turnos conversacionais implica um tempo de planejamento 

muito curto. De um lado, o texto falado é planejado praticamente no mesmo instante de 

sua execução. Por esse motivo, são comuns, por exemplo, as pausas e as repetições, que 

podem indicar que o falante ainda está buscando a maneira mais eficiente de comunicar 

seu pensamento. As frases tendem a ser fragmentadas do ponto de vista sintático, já que, 

muitas vezes, o falante abandona uma construção que havia iniciado ou muda seu rumo. 

 Em conversações, de maneira especial, a interação entre os falantes faz com que 

a atividade de fala seja gerida passo a passo, de modo que possa considerar as 

contribuições de ambos os interlocutores. Enquanto o detentor do turno está 

desenvolvendo o tema, o outro tenderá a intervir para confirmar a compreensão da fala e 

a dar estímulo à sua continuidade, ou para tomar o turno para si, obrigando o falante a 

usar estratégias para mantê-lo, como os prolongamentos de vogais e consonantes, que 
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podemos observar numa conversação transcrita, ou o uso de marcadores conversacionais, 

como né? ou tá?, que ajudam a preencher o vazio enquanto se organiza a continuidade. 

 De outro lado, o texto escrito conta com um tempo de planejamento mais extenso, 

porque será lido apenas quando o produtor o considerar pronto. Sua mensagem não é 

transmitida tão logo para o leitor nem conta com uma resposta instantânea deste. “O 

produtor constrói sozinho seu texto e dispõe de tempo para revisar as formulações e 

corrigi-las sempre que necessário, sem deixar sinais desse processo de elaboração”, 

afirma Ormundo e Siniscalchi (2016a, p. 259). O texto resultante, em decorrência disso, 

é mais coeso e conta com frases mais complexas do ponto de vista sintático. 

 Acrescente-se, ainda, que o texto escrito é mais completo, mais elaborado, uma 

vez que precisa equilibrar a ausência de elementos do contexto de produção. Enquanto a 

fala é composta também de elementos extralinguísticos, como os gestos e os olhares, por 

exemplo, compartilhados no momento da interação, o texto escrito requer a 

transformação desses elementos em informação explícita. 

 Quanto aos sistemas complementares, Ormundo e Siniscalchi (2016a) afirmam 

que as condições diferentes de planejamento e interação não demandam que a língua 

falada seja sempre mais simples ou descontraída que a escrita. De fato, nas conversações 

espontâneas, isso tende a acontecer, uma vez que nos comunicamos por unidades de 

ideias menos longas e menos complexas. 

 No entanto, cada gênero textual terá particularidades nas condições de produção. 

Em uma palestra, por exemplo, o produtor não se ocupa da troca de turnos 

conversacionais e já conhece o tema a ser desenvolvido; por isso, planeja com 

antecedência a sequência de abordagem do assunto e a escolha de palavras que expressam 

melhor as ideias. Assim, embora também formule sua fala localmente, cuidará para que 

suas frases sejam mais bem estruturadas e o conjunto do texto, fluente, o que é necessário 

à exposição dos temas complexos propostos por esse gênero textual. Além disso, “ele 

considera o nível de linguagem a ser empregado nessa comunicação mais formal, 

necessariamente mais comprometido com as formas usadas pelas variedades urbanas de 

prestígio” (ORMUNDO e SINISCALCHI, 2016a, p. 258). 

 Aplica-se esse mesmo raciocínio aos textos escritos. Geralmente, o tempo de 

planejamento mais longo propicia formulações mais complexas e, de modo inclusivo, a 

consulta de gramáticas e dicionários quando se deseja seguir com rigor as variedades 

prestigiadas. No entanto, nem sempre é essa a forma de realização de um gênero escrito. 

A troca de mensagens por aparelhos celulares ou os chats, por exemplo, quase sempre 
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dispensam esse tempo de planejamento e a preocupação com as formulações complexas, 

aproximando-se bastante da situação de conversação espontânea. 

 Vemos, portanto, que existe uma conexão entre a língua falada e a língua escrita 

e que os vários gêneros se dispõem ao longo da linha, a seguir apresentada, conforme se 

aproximam mais ou menos de cada modalidade, como você pode ver nos exemplos 

mostrados no esquema abaixo. As cores mais fortes indicam aproximação, e as mais 

fracas, afastamento. 

A relação entre a língua falada e a escrita 
conversação 
espontânea 

debate 
regrado 

entrevista palestra tirinha e-mail texto 
literário 

editoria
l 

Língua falada Língua escrita 

Fonte: Ormundo e Siniscalchi (2016a, p. 259, reprodução)  

 

 Prosseguiremos com a décima unidade, “Substantivo, seus determinantes e seus 

substitutos”, pontualmente com o capítulo 13, “Substantivo e adjetivo”, no qual 

discutiremos a classificação dos adjetivos, as flexões dos substantivos e dos adjetivos e a 

variação de grau destes últimos, que são abordados no segundo livro da coleção em 

análise. 

4.1.3. Classificação, flexão e variação de grau dos adjetivos  

 A décima unidade do livro da segunda série, “Substantivo, seus determinantes e 

seus substitutos”, é formada por quatro capítulos: o décimo terceiro: “Substantivo e 

adjetivo”, o décimo quarto: “Artigo e numeral”, o décimo quinto: “Pronome” e o décimo 

sexto: “Interjeição”. “Verbo e advérbio” constituem a unidade seguinte e o último 

capítulo: “Preposição e conjunção” integram a última unidade, denominada “Palavras 

relacionais”. Discutiremos, neste item, o décimo terceiro capítulo, com os tópicos 

direcionados aos adjetivos, nos quais abordaremos (i) a classificação, (ii) a flexão e (iii) 

a variação dos adjetivos. 

 A distinção entre as classes gramaticais precisa considerar três aspectos 

fundamentais, conforme apontam Ormundo e Siniscalchi (2016b): a forma (nível 

morfológico), a função (nível sintático) e o sentido (nível semântico). Do ponto de vista 

morfológico, substantivos e adjetivos são muito semelhantes, porque aceitam flexões de 

gênero e de número. “Já do ponto de vista sintático, elas15 se diferenciam: o substantivo 

é o núcleo do sintagma nominal, isto é, a palavra mais importante da unidade, à qual se 

 

15
 O termo “elas” refere-se às classes gramaticais. 
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subordinam os demais termos, responsáveis por especificá-lo ou caracterizá-lo” 

(ORMUNDO e SINISCALCHI, 2016b, p. 228, grifos nossos). Esse material didático traz 

o sintagma nominal como unidade de significação e de análise; incorpora à análise 

sintática as pesquisas da Linguística sobre os sintagmas, principalmente os estudos de 

cunho descritivo, abordando-os junto aos morfemas, às palavras e às orações. Para os 

autores, o adjetivo é um termo subordinado ao substantivo, com o qual, inclusive, 

concorda em gênero e número nas variedades urbanas de prestígio. Desse modo, para 

Ormundo e Siniscalchi (2016b), “adjetivo é a palavra que caracteriza o substantivo, 

indicando qualidade, aparência, matéria, finalidades e procedência, entre outros valores. 

É variável em gênero e número e funciona como determinante do substantivo” (grifos no 

original). 

 Depois de se trabalhar com a “classificação dos substantivos”, o material didático 

da coleção “Se liga da língua” dedica-se à “classificação dos adjetivos”.  

 Esse tópico se inicia com a leitura de um cartum da gaúcha Fabiane Bento 

Langona, conhecida com Chiquinha, sem data de publicação, na qual está escrito 

“Colinho de mãe: patrimônio da humanidade” (ORMUNDO e SINISCALCHI, 2016b, p. 

233). Em seguida, apresenta cinco questões referentes ao cartum para introduzir aos 

estudos dos adjetivos. A primeira questão quer saber a que se refere, fora do contexto, a 

expressão patrimônio da humanidade. Segundo os autores, refere-se ao conjunto de bens 

naturais ou culturais que, em face de sua importância especial para o mundo, são 

protegidas pela Unesco, uma das agências da Organização das Nações Unidas (ONU). A 

segunda questão busca saber a justificativa da inserção de colinho de mãe entre os 

patrimônios da humanidade, que, poderíamos dizer, dá-se pelo fato de que essa expressão 

teria uma importância fundamental para todas as pessoas, em razão de seu caráter 

acolhedor. A terceira, questiona a maneira como o cartum ilustra essa ideia. De acordo 

com os autores, o cartum mostra a chegada emocionada de uma filha à casa da mãe depois 

de um tempo de afastamento, como sugere a presença de uma mala. 

 A quarta e quinta questão, por sua vez, adentram mais especificamente no campo 

dos adjetivos. Quais seriam as únicas palavras que podem ser substituídas as expressões 

de mãe e da humanidade? A resposta é os adjetivos materno (ou maternal) e humano. 

Finalmente, a última: pede-se para justificar se as duas substituições poderiam ser feitas 

em alteração do sentido. De acordo com Ormundo e Siniscalchi (2016b), “a substituição 

da expressão de mãe por materno ou maternal não alteraria o sentido; já da humanidade 

por humano provocaria certa alteração, pois patrimônio da humanidade é uma expressão 
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de uso específico” (grifos no original). Diante do exposto, nota-se que as questões 

consideram o aspecto morfológico e semântico para o encaminhamento do conteúdo a ser 

abordado. Em seguida, trabalham com os três aspectos em conjunto. 

 Para tanto, parte-se das duas últimas questões para apresentar os 

encaminhamentos sobre os adjetivos. De acordo com os autores, o texto do referido 

cartum apresenta duas expressões simétricas: colinho de mãe e patrimônio da 

humanidade. Nelas ocorrem estruturas formadas por preposição + substantivo, cuja 

função é a caracterização do termo a que se relacionam. Essa função costuma ser exercida 

por adjetivos, por isso, tais expressões são chamadas de locuções adjetivas. 

 Na sequência, Ormundo e Siniscalchi (2016b, p. 234) apresentam quatro 

exemplos de locuções adjetivas com os adjetivos equivalentes: (a) batida de frente: 

batida frontal; (b) eclipse da lua: eclipse lunar; (c) dor de estômago: dor estomacal; e 

(d) recurso de sintaxe: recurso sintático (grifos no original). Os autores nos chamam a 

atenção para o fato de que todos os adjetivos se formaram a partir do substantivo presente 

na locução, o que é facilmente percebido, com alterações fonético-fonológicas, como em 

(a), de “e” para “o”; em (b), quando se acrescenta “n” entre vogais, com raiz etimológica; 

em (c), a troca do pares mínimos (“g” e “c”) e em (d), que permanece o radical da palavra 

inicial. 

 Para Ormundo e Siniscalchi (2016b, p. 234), os adjetivos podem ser classificados 

de acordo com sua estrutura e formação, do seguinte modo: (i) Simples: “contém um 

único radical”, por exemplo, “feio, alto, largo, infeliz, memorável”; (ii) Composto: 

“contém mais de um radical”, exemplificado com “azul-escuro, socioeconômico, 

eletromagnético”; (iii) Primitivo: “é formado por radical sem acréscimo de prefixo ou 

sufixo”, por exemplo, “pequeno, verde, gordo, liso”; e (iv): Derivado: “é formado a partir 

de outra palavra, com acréscimo de prefixo ou sufixo”, exemplificado por “imóvel, 

anormal, terreno e ósseo”. 

 Essa classificação é apresentada pelos autores em forma de tabela, a título de 

informação a respeito da organização dos adjetivos nas gramáticas, sem, no entanto, 

trazer lista de exercícios para classificar entre os diferentes tipos de adjetivos, como é 

comum encontrar em livros e gramáticas escolares. Não se negligencia o fato de que o 

estudante precisa conhecer essas classificações, mas como parte do conhecimento da 

organização da gramática da língua.  

 Para finalizar a respeito das locuções adjetivas, Ormundo e Siniscalchi (2016b) 

trazem um box, intitulado “Sabia?” a origem erudita do adjetivo correspondente, como 



 

116 

ocorre em “águas pluviais (= águas de chuva)”, ou em uso mais frequentes, por exemplo, 

“docente (de professor); gástrico (de estômago); bélico (de guerra); fluvial (de rio) 

(ORMUNDO e SINISCALCHI, 2016b, p. 234, grifos no original). Ademais, esse tipo de 

tratamento dado aos adjetivos não foi mais abordado pelos autores ao longo da unidade. 

 Após as locuções adjetivas, ocupam lugar os adjetivos pátrios. Segundo os 

autores, são “um grupo especial de adjetivos, constituído de palavras que se referem a 

localidades. [...] Muitos deles são termos derivados, como europeu, brasileiro, angolano, 

paraense, curitibano, osasquense (de Osasco, SP)”, como também há adjetivos pátrios 

“formados de radicais diferentes: capixaba (do Espírito Santo), gaúcho (do Rio Grande 

do Sul), potiguar (do Rio Grande do Norte), portenho (de Buenos Aires, na Argentina) 

(ORMUNDO e SINISCALCHI, 2016b, p. 234, grifos no original). Assim como ocorreu 

com as locuções, também com os adjetivos pátrios os autores não se dedicam à 

apresentação de listas de países, estados, cidades e continentes, como o fazem as 

gramáticas apresentadas anteriormente neste trabalho. 

 Em seguida, passa-se ao componente estrutural “Refletindo sobre a língua”, com 

três exercícios. Os dois primeiros usam tirinhas para se trabalhar a relação que os 

adjetivos estabelecem com elas e o terceiro trata de um trecho do romance Capitães de 

Areia, do escritor baiano Jorge Amado (1912-2001). Selecionamos, para fins de 

exemplificação, o segundo exercício, a partir da tirinha da série Malvados, do quadrinista 

carioca André Dahmer. A partir dessa tirinha, são elaboradas cinco questões, que 

buscaremos analisá-las a seguir. 

Imagem 4: Tirinha da série Malvados: “O homem que era fã das pessoas certas” 

 

Fonte: Ormundo e Siniscalchi (2016b, p. 235) 

 

 A primeira questão é: “Cite um adjetivo que possa descrever a atitude do 

personagem que fotografa” (ORMUNDO e SINISCALCHI, 2016b, p. 236). Estamos, 

ainda, na fase inicial dos exercícios, na qual se pede dos discentes o reconhecimento dessa 
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classe gramatical. As possíveis respostas são: “inusitada”, “inesperada”, “estranha”, 

“incomum”, “insólita”, “anormal”. Não há como trabalhar com os adjetivos sem antes 

mapear essas palavras e conseguir expressá-las por escrito. A segunda questão retoma o 

substantivo abstrato trabalhado um pouco antes, nesta mesma unidade, não abordada 

neste trabalho. Essa questão pede o seguinte: “Dê um substantivo abstrato que descreva 

a reação do fotografado e explique o que a motiva (ORMUNDO e SINISCALCHI, 2016b, 

p. 236). Para os autores, a resposta possível e, de certo modo, esperada, é que “a reação 

pode ser descrita como estranhamento, espanto ou outros termos que marquem a surpresa 

do gari diante do pedido inusitado que lhe foi feito. Parece-nos uma pergunta um pouco 

deslocada, mas que fará sentido se a consideramos dentro do contexto do capítulo que 

trata de “Substantivo e Adjetivo” de maneira integrada. Quando trataram dos substantivos 

abstratos, Ormundo e Siniscalchi, 2016b, p. 230) afirmaram que “todos eles se 

manifestam associados a um ser”. Logo, nesse exercício, não trabalhando de maneira 

isolada com os conceitos, consideram pertinente retomá-lo também nesta altura dos 

exercícios. 

 A questão “c” está relacionada com o nível semântico e a posição do adjetivo em 

relação ao substantivo: “As expressões pessoas certas e certas pessoas não são formadas 

do mesmo modo. Em qual delas certas é um adjetivo? Justifique” (ORMUNDO e 

SINISCALCHI, 2016b, p. 236). Orientando-nos pelos autores, podemos afirmar que é na 

expressão original “pessoas certas”, que integra o título da tirinha, pois nela o adjetivo 

qualifica o substantivo “pessoas”. Temos, neste caso, um adjetivo posposto ao 

substantivo, e também pode ser dito que se trata de um adjetivo qualificador, conforme 

dissemos acima quando apresentamos a segunda subclasse dos adjetivos de acordo com 

a Gramática Hoauiss da Língua Portuguesa, de Azeredo (2014), isto porque “certo” é 

passível de gradação: pessoas certas > pessoas muito certas > pessoas certíssimas (grifos 

nossos). 

 Ainda sobre a abordagem semântica, a questão “d” pede qual é o sentido de certas, 

na expressão original. Podemos afirmar com os autores que certas tem o sentido de 

“merecedoras”; nesse caso, merecedoras da admiração. Por fim, a questão “e”, que está 

relacionada a aspectos ideológicos: “A tira revela valores ideológicos de seu produtor. 

Quais são eles? Justifique”. Os autores sugerem, como resposta, que “a tira sugere a 

necessidade de valorizar pessoas honestas e trabalhadoras, tendo como contexto implícito 

o contraste com as situações de corrupção e desonestidade que caracterizam parte da 
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sociedade em que habitualmente se dá maior prestígio” (ORMUNDO e SINISCALCHI, 

2016b, p. 236).  

 O último exercício é baseado num trecho do romance Capitães de Areia, de Jorge 

Amado, que segue essa perspectiva de trabalho ora apresentada. O que percebemos com 

esses exercícios é muito mais uma reflexão sobre o uso da língua, que conduz os alunos 

a desenvolverem mais suas habilidades de refletir sobre a língua, sem ficarem presos a 

listas de nomes e mais nomes, nomenclaturas e afins. Elas não são deixadas de serem 

apresentadas, mas não constituem o fim último de suas existências.  

 Em seguida, o material didático da coleção “Se liga da língua” aborda a “flexão 

dos substantivos e dos adjetivos”. Extrairemos apenas a parte relacionada aos adjetivos. 

“Os substantivos e os adjetivos são palavras variáveis que expressam noções gramaticais 

de gênero e de número por meio de desinências e sufixos. Esse processo é conhecido 

como flexão nominal” (ORMUNDO e SINISCALCHI, 2016b, p. 237, grifos no 

original).   

 Diante da afirmação dos autores acerca da flexão nominal em substantivos e 

adjetivos, “por meio de desinências e sufixos”, voltamos à discussão já apresentada sobre 

a distinção dos processos flexionais e derivacionais, embasados em Azeredo (2008 

[2014]), Bechara (2009) e Sacconi (2011). Ou seja, a flexão nominal relaciona-se às 

desinências nominais que indicam gênero e número dos nomes: adjetivos, artigos, 

numerais, pronomes e substantivos; e as desinências verbais que indicam o modo e o 

tempo e o número e a pessoa dos verbos. Desse modo, os sufixos estão relacionados aos 

processos derivacionais, mas especificamente em relação às noções de grau ou gradação. 

Portanto, seguindo essas orientações, diríamos que “os substantivos e os adjetivos são 

palavras variáveis que expressam noções gramaticais de gênero e de número por meio de 

desinências, num processo conhecido como flexão nominal e noções de grau por meio 

de sufixos num processo denominado derivação (grifos nossos). Quanto ao grau, 

acrescente-se os “procedimentos sintáticos”, como nos apontou Bechara (2009, p. 145). 

 Em relação ao gênero gramatical masculino e feminino, depois de apresentar a 

parte relacionada aos substantivos, passa-se aos adjetivos, que, segundo os autores, 

“adotam o gênero dos substantivos que determinam”. São biformes quando apresentam 

uma forma específica para o masculino e outra para o feminino [...] e uniformes quando 

mantêm a mesma forma para referência aos dois gêneros [...] (ORMUNDO e 

SINISCALCHI, 2016b, p. 240).  
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 Vale ressaltar a presença do fragmento de uma notícia jornalística cujo título é 

“Primeira árbitra do Brasileirão fala da carreira e dos tabus no futebol”. Trata-se de Sílvia 

Regina de Oliveira, no jogo Guarani x São Paulo, em Campinas/SP, em 30 de junho de 

2003. O comentário dos autores do material didático visa legitimar a mudança na língua 

a partir de um adjetivo flexionado no gênero feminino: “O termo árbitra ainda causa 

estranhamento para muitos falantes da língua portuguesa. Assim como não era comum 

ver uma mulher apitando uma partida de futebol, praticamente inexistem referências ao 

termo flexionado no feminino” (ORMUNDO e SINISCALCHI, 2016b, p. 240). Basta 

mencionar os fatos ocorridos acerca de presidenta, sete anos mais tarde. 

 Em relação ao número gramatical singular e plural, Ormundo e Siniscalchi, 

(2016b, p. 240) resumem abrangendo ambas as classes: “Os substantivos podem estar no 

singular, designando um único elemento, ou no plural, indicando vários. Os adjetivos 

concordam com eles” (grifos nossos). Estudar substantivos e adjetivos de modo 

integrado nos fazer perceber mais facilmente os mecanismos de concordância nominal, 

nesse caso específico. Em três tópicos, Ormundo e Siniscalchi, (2016b, p. 240-241) 

sintetizam as regras de flexão de número. Em seguida, os autores abordam “a variação de 

grau”.  

 Parece-nos coerente o tratamento dado ao grau quando este não é abordado neste 

material didático como flexão.  

A variação de grau pode ocorrer com o acréscimo de prefixos e sufixos 

às palavras primitivas ou pela combinação delas com outros termos. 

Trata-se de uma escolha expressiva, isto é, não obrigatória; por isso, a 

variação de grau não é um tipo de flexão (ORMUNDO e 

SINISCALCHI, 2016b, p. 242, grifos nossos). 
 

 O que já expusemos anteriormente acerca dos processos derivacionais em relação 

ao grau tem nestas páginas da coleção “Se liga na língua”, de certo modo, a sua realização. 

As pesquisas empreendidas na área da Linguística e da Sociolinguística têm-se refletido 

também nos materiais didáticos. Ao expormos os trabalhos de Azeredo (2008[2014]), 

Bagno (2012) e Castilho (2010), mas também Almeida (1978), Bechara (2009) e Sacconi 

(2011), buscamos compreender os processos de flexão e de derivação e, ao investigarmos 

os materiais didáticos, objetivamos encontrar neles o resultado de um material elaborado 

com base nas pesquisas científicas, providas de descrição, reflexão e uso do português.  

 Segundo os autores e conforme já exposto, o adjetivo pode ser empregado nos 

graus comparativo e superlativo. Quanto ao primeiro modo, pode ser de igualdade, 
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inferioridade superioridade e, quanto ao segundo, em absoluto (sintético e analítico) e em 

relativo, conforme os quadros abaixo: 

Imagem 5: A variação de grau adjetivo 

 

 

Fonte: Ormundo e Siniscalchi (2016b, p. 243) 

 

 No box “Você sabia?”, os autores retomam os conceitos abordados em relação à 

variação linguística, integrando-a ao estudo dos adjetivos, demonstrando que esse 

conteúdo não apenas está em um ou mais capítulos do material didático, mas que se 

encontra integrado aos demais. “Nas variedades urbanas de prestígio, [as] formas 

sintéticas só são usadas na comparação entre qualidade de um mesmo ser”, como ocorre 

no exemplo empregado: “O gerente é mais bom do que inteligente”. E ainda: “Nas demais 

variedades, por vezes, as formas analíticas são empregadas no lugar das sintéticas nos 

casos de comparação: Este chapéu é mais grande (do que aquele)” (ORMUNDO e 

SINISCALCHI, 2016b, p. 243, grifos no original). 

 Mesmo não encontrando nas gramáticas estudadas neste trabalho, Ormundo e 

Siniscalchi (2016b, p. 243) apresentam duas formas coexistentes para o grau superlativo 

absoluto sintético: uma regular e uma irregular, que são “bom = boníssimo ou ótimo; mau 

= malíssimo ou péssimo; grande = grandíssimo ou máximo; pequeno = pequeníssimo ou 

mínimo” (grifos no original). A esse respeito, afirma Sacconi (2011, p. 181): “Os 

adjetivos superlativos absolutos sintéticos podem ser regulares (formam-se com o 

acréscimo da terminação -íssimo) [...] e irregulares ou eruditos (formam-se com o 

acréscimo de -íssimo ou de -rimo [...]” (grifos no original). Nesses casos, os adjetivos 

formados a partir do radical seriam os regulares e os demais, irregulares. 

 Na sequência, passa-se ao componente estrutural “Refletindo sobre a língua”, 

composto de quatro exercícios. Os dois primeiros comporão a nossa análise. Os dois 

últimos são exercícios a partir de um conto e de uma crônica voltados para os 
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substantivos, principalmente o grau diminutivo e, por isso, não serão aqui considerados. 

Desse modo, selecionamos os exercícios que abordam os adjetivos com maior ênfase e 

estão mais de acordo com nossa perspectiva de estudo. 

 O primeiro exercício é também a partir de uma tirinha, de Clara Gomes, da série 

“Bichinhos de Jardim”, como se verá a seguir: 

Imagem 6: Tirinha da série Bichinhos de Jardim: “Mundo Doido” 

 

Fonte: Ormundo e Siniscalchi (2016b, p. 244) 

 

 A partir da leitura dessa tirinha, há seis questões propostas. A primeira é: “Qual o 

núcleo do sintagma nominal o novo picolé de fruta naturalmente artificializado? Por 

quê?” (ORMUNDO e SINISCALCHI, 2016b, p. 243, grifos no original). Notamos que 

esse material didático está sintonizado com as pesquisas mais recentes ao abordar o 

“sintagma nominal” como unidade de análise, ou “níveis hierárquicos da estrutura 

gramatical”, como vem denominado por Azeredo (2014) e nos estudos de Castilho 

(2010), por exemplo. O núcleo do sintagma nominal é um substantivo, neste caso, picolé, 

pois é a palavra mais importante do referido sintagma. Basta retirá-lo que o sintagma fica 

sem referência.  

 A segunda questão quer saber “Por que o adjetivo artificializado tem a forma 

masculina” (ORMUNDO e SINISCALCHI, 2016b, p. 244, grifo no original). A resposta 

mais elaborada, de acordo com as pesquisas e segundo os autores é “para concordar com 

o núcleo do sintagma, picolé”. Notamos, novamente, na resposta apresentada pelos 

autores, o uso desse termo. De fato, os autores têm se apropriado dessa forma de 

designação da unidade de análise menor que a oração. A questão “c” integra advérbio e 

adjetivo: “Ao ouvir o comentário da Joaninha, no primeiro quadrinho, Mauro (o 

“minhoco”) expressa perplexidade. O que motiva esse espanto?” (ORMUNDO e 

SINISCALCHI, 2016b, p. 244). Esse espanto é motivado pela incoerência na expressão 

“naturalmente artificializado”, deixando Mauro perplexo, pois não há como ser natural e 

artificial ao mesmo tempo, no nível semântico, mas é possível no sintático devido à 
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possibilidade apresentada pelo nível morfológico, com o advérbio de modo, terminado 

em -mente e o adjetivo no particípio passado, em que a anteposição ou posposição do 

adjetivo não alteraria o sentido pretendido.  

 A quarta questão foi elaborada a partir de um recurso sintático denominado de 

paralelismo. “Na fala da Joaninha, no segundo quadrinho, ocorre paralelismo (isto é, 

semelhança) entre três expressões. Explique como esse recurso é construído e qual o seu 

efeito” (ORMUNDO e SINISCALCHI, 2016b, p. 244). De acordo com os autores, trata-

se das expressões um forno autolimpante, uma geladeira autodescongelante e uma 

televisão entediante que são formadas por artigo (um, uma) + substantivo (forno, 

geladeira e televisão) + adjetivo (autolimpante, autodescongelante e entediante). O 

paralelismo dessas estruturas gramaticais iguala os três produtos, sugerindo sua 

irrelevância. 

 A quinta questão também se concentra no segundo quadrinho: “Também há 

paralelismo na fala do televisor. Que efeito é criado? Justifique” (ORMUNDO e 

SINISCALCHI, 2016b, p. 244). A partir dos objetos indiretos compostos, com dois 

sintagmas nominais, os núcleos “comerciais” e “programas” com seus respectivos 

determinantes, produzem um contraste no quadrinho. Desse modo, em “novos 

comerciais” e “antigos programas” ocorre uma antítese que destaca o fato de não haver 

novidades na televisão, a qual se concentra no estímulo do consumismo, presente no 

terceiro quadrinho. Os dois adjetivos na fala desse quadrinho são os responsáveis pela 

antítese, caso contrário, os núcleos do sintagma não teriam essa força semântica para criar 

esse efeito.  

 A última questão desse exercício é uma crítica bem-humorada às propagandas 

como a apresentada na tirinha. Assim, “De que maneira o último quadrinho satiriza as 

propagandas de produtos de limpeza?” (ORMUNDO e SINISCALCHI, 2016b, p. 244). 

Podemos dizer que do ponto de vista dos fabricantes, os afixos (super, maxi, mega) 

acrescidos aos nomes dos produtos de limpeza veiculam valor positivo, ligado às ideias 

de eficácia e força, mas, nos substantivos criados, o exagero foi evidenciado (figura de 

linguagem chamada hipérbole), contribuindo para o tom de humor e crítica da tira. 

 Esta última questão expressa bem o que Azeredo (2014, p. 172-173) denominou 

de “superlativação” que, segundo o autor, “é normalmente expressa por meio de super, 

misto de prefixo e advérbio de intensidade” (grifos no original). Também Sacconi (2011, 

p. 182) sinalizou para essa maneira de conseguir o superlativo absoluto dos adjetivos, 

exemplificando com “arquimilionário” e “ultraconservador” (grifos no original).  
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 O segundo exercício foi produzido a partir de um trecho da reportagem de Anna 

Carolina Oliveira, publicada no site da Veja SP, em 13 de julho de 2012, que destaca o 

atual uso de uma construção da primeira metade do século XX na cidade de São Paulo. 

[...] Casarão da Avenida Paulista (Avenida Paulista, 37 – Paraíso) 

A construção é uma das muitas de autoria de Ramos de Azevedo, 

renomado arquiteto paulistano. A diferença é que a obra tem um valor 

sentimental: foi um presente de casamento para sua filha Lúcia e o 

genro Ernesto Dias de Castro. Quando tombado em 1985, o imóvel teve 

sua área dividida e o terreno com a residência passou a abrigar a Casa 

das Rosas. “Um terço da propriedade foi cedido ao empreendimento 

imobiliário e dois terços para o centro cultural”, explica o professor 

Carlos Faggin. Feita com os melhore materiais – boa parte importada –

, a casa até hoje conserva a boa estrutura e os traços do classicismo 

inglês, típicos dos projetos de Azevedo. [...] (ORMUNDO e 

SINISCALCHI, 2016b, p. 244). 

 

 A partir da leitura desse fragmento, há seis questões para serem respondidas. Essas 

questões levam em conta o texto e a presença dos adjetivos nele. A primeira questão é 

mais geral e busca compreender o objetivo geral do texto: “Que função pública tem 

atualmente essa antiga residência?” (ORMUNDO e SINISCALCHI, 2016b, p. 245). A 

resposta esperada e que está presente no Manual do Professor é que a residência se tornou 

um centro cultural, denominado “Casa das Rosas”, na Avenida Paulista, em São Paulo. 

As demais questões correlacionam os substantivos e os adjetivos, com predominância 

destes em relação àqueles. 

 A segunda questão retoma o substantivo concreto trabalhado anteriormente, nesta 

unidade, não abordada no presente trabalho. Essa questão pede o seguinte: “O substantivo 

construção pode ser classificado como concreto ou abstrato. Como ele foi empregado no 

texto? Justifique” (ORMUNDO e SINISCALCHI, 2016b, p. 245). Para os autores, a 

resposta plausível e, de certo modo, esperada, é que construção se refere à casa, portanto, 

trata-se de um substantivo concreto. Embora também nos pareça uma pergunta um pouco 

deslocada, mas que fará sentido se a consideramos dentro do contexto do capítulo que 

trata de “Substantivo e Adjetivo” de maneira integrada. Quando trataram dos substantivos 

concretos, Ormundo e Siniscalchi, 2016b, p. 230) afirmaram que este tipo de substantivo 

tem “existência independente”. Portanto, nesse exercício, não deixando isolados os 

conceitos, consideram pertinente retomá-lo também neste exercício. 

 A questão seguinte está relacionada com os aspectos semânticos dos adjetivos. “A 

Casa das Rosas é um imóvel tombado. Pesquise o significado desse adjetivo. Escreva 

também o verbo e o substantivo cognatos dele” (ORMUNDO e SINISCALCHI, 2016b, 

p. 245). Podemos afirmar que o adjetivo tombado significa que o imóvel foi colocado sob 
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a guarda do Estado por seu valor artístico e histórico. Os termos cognatos são tombar e 

tombamento. A quarta questão se refere ao substantivo ladeados por adjetivos. “A 

expressão renomado arquiteto paulistano tem por núcleo o substantivo arquiteto. Os 

adjetivos poderiam ter sua posição invertida sem prejuízo do sentido e da fluência da 

frase? Por quê?” (ORMUNDO e SINISCALCHI, 2016b, p. 245, grifos no original). 

Nesse caso, não, uma vez que os adjetivos pátrios sempre são pospostos ao substantivo, 

e não ao contrário.  

 Considerando o contexto da expressão e o que afirma Azeredo (2014, p. 253-4), 

trata-se de um sintagma nominal aposto, em que “Ramos de Azevedo” constitui o núcleo 

primário ou fundamental de um SN e “renomado arquiteto paulistano” é um segundo SN, 

seu núcleo secundário, particularizando a referência, com o qual introduz um comentário 

em que avalia ou se esclarece uma informação, constituindo, assim, um aposto atributivo. 

Desse modo, o sintagma nominal aposto é formado de adjetivo + substantivo + adjetivo.  

 É esse o caso em que os dois adjetivos estão se referindo ao mesmo substantivo 

na composição do SN e, por isso, estão sujeitos a certas regras de colocação. Para Azeredo 

(2014, p. 267), os adjetivos “tipicamente descritivos se colocam após o substantivo e o 

que possuem potencial afetivo-conotativo se colocam antes do substantivo ou após o 

adjetivo descritivo”. Desse modo, o adjetivo “renomado” é anteposto ao substantivo 

arquiteto por ter esse potencial afetivo-conotativo, podendo, por isso, receber outros 

adjetivos, ao contrário de “paulistano” que, por ser adjetivo pátrio pode ser considerado 

um adjetivo descritivo e, por essa razão, é posposto ao substantivo. 

 A quinta questão trabalha com possibilidades de escrita, na qual substitui um 

substantivo por um adjetivo com o mesmo valor semântico. “Reescreva a expressão os 

traços do classicismo inglês, substituindo o substantivo classicismo por um adjetivo” 

(ORMUNDO e SINISCALCHI, 2016b, p. 245, grifos no original). A reescrita dessa 

expressão tem duas respostas: a primeira é com o adjetivo clássicos, que fica deste modo: 

os traços clássicos ingleses; a segunda é com o outro adjetivo, classicista, que será 

redigida assim: os traços classicistas ingleses. Notemos que o adjetivo inglês precisou 

ser pluralizado. E é sobre isso que se pede na questão seguinte: “Por que a reelaboração 

exigiu o uso de inglês no plural?” (ORMUNDO e SINISCALCHI, 2016b, p. 245, grifos 

no original). Esse mecanismo se deve pelo fato de que clássicos e classicistas devem 

concordar com traços, núcleo do novo sintagma nominal, e não mais com classicismo, 

que antes era o núcleo da locução adjetiva (do classicismo inglês). 
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 Com esse exercício, encerramos a análise referente ao livro didático da coleção 

“Se liga na língua” e passamos, agora, à segunda coleção, “Novas Palavras”. Nesse 

material, apenas um dos livros será analisado, o da primeira série, pois somente nele 

encontram-se os capítulos relacionados à Sociolinguística e aos adjetivos. 

 

4.2. Novas palavras – Literatura, Gramática, Leitura e Produção de Texto 

(AMARAL et al, 2016) 

 A coleção “Novas Palavras” é formada por três livros e foi escrita por Emília 

Amaral, Mauro Ferreira do Patrocínio, Ricardo Silva Leite e Severino Antônio Moreira 

Barbosa, publicada em 2016, na terceira edição, pela editora FTD. Possui o exemplar do 

aluno e do professor. Cada livro da coleção está dividido em três partes: “Literatura”, 

“Gramática” e “Leitura e produção de textos”. No livro da primeira série, há oito capítulos 

na primeira parte, outros oito na segunda e seis na terceira parte. No livro da segunda 

série, há sete capítulos na primeira parte e seis na segunda e terceira partes. No livro da 

terceira série, por sua vez, a primeira parte contém sete capítulos, a segunda oito e a 

terceira parte contém cinco capítulos. Dessas três partes, selecionamos a segunda, que 

trata de “Gramática”, para nossa análise.  

 Segundo os autores dessa coleção, a proposta do livro didático é conciliar as 

diferentes abordagens de ensino de Língua Portuguesa, considerando as diferentes 

formações acadêmicas dos professores, a fim de que contribuam para uma efetiva 

ampliação da competência linguística dos alunos e, ao mesmo tempo, oferecer a eles 

condições de sistematizar e consolidar a base teórica de conhecimentos linguísticos que 

sejam necessários à continuidade da vida escolar.  

 Dentre os oito capítulos que compõem o livro da primeira série, os dois primeiros 

estão voltados à área da Sociolinguística. O capítulo 1, denominado “Gramática... 

gramáticas...”, aborda as diferentes concepções de gramáticas, as variedades linguísticas, 

a adequação e inadequação linguística e as funções da linguagem. O capítulo 2, por sua 

vez, trata das noções de variação linguística (sociocultural, situacional, histórica e 

geográfica) e finaliza com “A língua portuguesa – origens e geografia”, parte na qual 

distingue o português de Portugal e o português brasileiro. E o capítulo 7, denominado 

“Substantivo. Adjetivo”, também será analisado. Por estarem esses três capítulos no 

primeiro livro dessa coleção, vamos desconsiderar os outros dois livros, porque não 

constituem nosso objeto de pesquisa.  
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 Diante disso, analisaremos esses três capítulos considerando seus pontos 

fundamentais, segundo as concepções da Sociolinguística abordadas nas páginas 

precedentes deste trabalho: (i) concepções de gramática, variedade linguística e 

(in)adequação da língua; (ii) variações linguísticas e origens da língua portuguesa; e (iii) 

adjetivos: posição em relação ao substantivo, flexões e grau do adjetivo. Iniciemos pelas 

diferentes concepções de gramáticas, pelo tratamento das variedades linguísticas e pela 

inadequação e adequação linguística. 

4.2.1. Variação e adequação linguísticas 

 O livro “Novas palavras 1” inicia o capítulo relacionado à Gramática com a leitura 

inicial da crônica “Santos nome em vão”, de Raul Drewnick (1938-). A partir da leitura 

dessa crônica, tem por objetivo “desenvolver uma reflexão sobre os conceitos de 

gramática normativa, gramática internalizada, variedade formal, variedade culta 

informal e variedade coloquial-popular” (AMARAL et al, 2016, p. 398, grifos no 

original). As autoras, no início da abordagem desse assunto, alertam para a confusão que 

geralmente ocorre entre língua, gramática e gramática normativa.  

 Para chegar ao conceito dessa última, explora, a partir do trecho final do texto (i) 

“Esses caras não é bom de bola”, sobre a gramática internalizada, isto é, aquela que 

aprendemos, na prática, que construções como (ii) “*Esses não bola da bom é caras” ou 

(iii) “*Esse caras não é boa dos bola” não são válidas no português, pois não respeitam o 

que chamamos de “sistema de regras de funcionamento da língua portuguesa” 

(AMARAL et al, 2016, p. 133-134, grifos no original). Para tanto, estabelecem a 

diferença entre (i), “uma construção gramatical (linguisticamente válida, pois obedece 

às regras de organização do idioma, ou seja, está de acordo com o sistema interno de 

funcionamento do português), e (ii), “uma construção agramatical (não linguisticamente 

válida, pois não obedece às regras próprias do sistema interno de funcionamento do 

português)” (AMARAL et al, 2016, p. 133-134, grifos no original). 

 De acordo com Amaral et al (2016, p. 135),  

a gramática normativa é um conjunto de orientações e regras que, para 

estabelecer seus critérios de ‘certo’ e ‘errado’, toma como ‘modelo’, 

como referência, a maneira como o idioma veio sendo empregado, ao 

longo do tempo, por usuários considerados, na perspectiva dessa 

gramática, falantes ‘exemplares’ da língua: romancistas e poetas 

consagrados, gramáticos tradicionais, juristas importantes, jornalistas 

influentes e outros usuários cultos do idioma (grifos no original). 
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 Em seguida, os autores sintetizam os dois conceitos: gramática internalizada é um 

“sistema de regras que constituem a estrutura de funcionamento da língua e que são 

assimiladas naturalmente – na prática – por todos os falantes do idioma” e gramática 

normativa é a “teoria que, tomando como referência os usos tradicionais do idioma, 

descreve e propõe um conjunto de normas e orientações para se falar/escrever em 

situações formais de comunicação” (AMARAL et al, 2016, p. 135, grifos no original).  

  A essa altura do livro, há uma orientação ao professor para observar, na seção de 

“Complementação teórica”, a distinção entre norma e regra, que exporemos também aqui. 

Nesse local, encontramos que “a noção de norma remete à relação que as sociedades 

estabelecem com as línguas e seus usos. [...] diremos que a consciência normativa dos 

locutores os faz emitir julgamentos de aceitabilidade” e que a concepção de regras 

“remete a fenômenos internos ao funcionamento das línguas e aponta para o fato de que 

toda língua estabelece a organização específica nos planos fonético, morfológico e 

sintático. Nesse sentido, podemos defender pontos de vista de gramaticalidade” 

(AMARAL et al, 2016, p. 133-134, grifos no original). Além disso, as autoras sugerem 

uma bibliografia especializada, com Irandé Antunes (Muito além da gramática), Marcos 

Bagno (A norma culta), Sírio Possenti (Por que (não) ensinar gramática na escola), entre 

outros.  

 Feita esta distinção, as autoras passam a tratar das variedades linguísticas. Esse 

tópico ocupa, aproximadamente, seis páginas, incluídos os exercícios. A primeira 

variedade a ser abordada é a “variedade culta formal” e, na sequência, a “variedade 

coloquial-popular”. Segundo as autoras, uma língua oferece a seus usuários diferentes 

formas de realização da língua, isto é, diferentes “jeitos de falar e escrever”, e, segundo a 

linguística, não existe uma forma “melhor” (certa) ou “pior” (errada) de empregar uma 

língua. Para Amaral et al (2016, p. 136), a “variedade culta é apenas uma entre as várias 

formas de usar a língua. A escolha dessa variedade como ‘modelo’ é convencional; 

baseia-se em critérios ideológicos (sociais, culturais, políticos e econômicos)” (grifos no 

original). Por essa razão, não se pode considerar que exista uma “língua única” e que ela 

coincida com a norma culta. Ainda segundo as autoras, “a língua é, na verdade, um 

conjunto de diferentes variedades linguísticas, cada uma delas associada às 

particularidades da realidade social, econômica, cultural, regional etc. dos falantes que 

utilizam essa variedade” (AMARAL et al, 2016, p. 136, grifos no original).  

 As autoras apontam que a escola tradicional e, por influência direta dela, também 

os meios de comunicação sempre consideraram “modelar”, isto é, digna de ser imitada, a 
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variedade linguística empregada em situações formais dos falantes das classes sociais 

urbanas cujos integrantes, por terem elevado nível de escolaridade e maior influência 

política, tinham, consequentemente, maior prestígio social. Segundo as autoras, “essa 

variedade, denominada variedade (ou língua ou norma) culta formal foi a que, ao longo 

do tempo, serviu de base para o estabelecimento da norma-padrão, um amplo conjunto 

teórico de regras e orientações tradicionalmente sistematizadas nos livros de gramática 

normativa” (AMARAL et al, 2016, p. 136, grifos no original). 

 Quanto à variedade culta formal, as autoras assinalam que seu emprego é muito 

específico, usada principalmente na escrita. São exemplos de emprego dessa variedade, 

segundo Amaral et al (2016, p. 136): em documentos oficiais, como leis, sentenças 

judiciais, além de relatórios e livros científicos, contratos empresariais, editoriais de 

jornal, discursos em determinadas situações sociais e solicitações de emprego. É 

pertinente a posição das autoras ao afirmar que dentro da própria variedade culta existe a 

possibilidade de adequarmos nosso nível de linguagem, isto é, podemos falar/escrever de 

maneira mais ou menos formal, dependendo do contexto em que se realize o ato de 

comunicação. Os termos “língua culta formal”, “língua culta informal” e “língua culta 

falada”, que são apresentados no livro, foram tomados do Dicionário de linguagem e 

linguística, de R. L. Trask (2004). Para as autoras, “as variedades – formal e informal – 

da língua culta, por serem típicas de falantes urbanos de maior escolaridade e de maior 

influência social, são denominadas também normas urbanas de prestígio” (AMARAL 

et al, 2016, p. 137, grifos no original).  

 A segunda variedade abordada no livro em análise é a “coloquial popular”. 

Segundo as autoras, numa situação de comunicação que é mais informal, os interlocutores 

tendem a fazer uso de uma variedade linguística denominada não padrão, coloquial ou 

coloquial-popular:  

Essa variedade, comumente empregada pela maioria das pessoas em 

suas relações sociais do dia a dia, caracteriza-se principalmente pela 

despreocupação dos falantes com muitas das regras da gramática 

normativa – emprego de plurais, de concordâncias, de flexão dos verbos 

etc. – e pela presença frequente de expressões populares, de frases feitas 

e de gírias (AMARAL et al, 2016, p. 138, grifos no original).  

  

 Este primeiro capítulo trata, ainda, da adequação e inadequação linguística. Para 

as autoras, “quando uma pessoa se comunica com outra(s), para que esse ato se realize 

com eficiência, é necessário que ela seja capaz de fazer a adequação, isto é, o ‘ajuste’ da 

linguagem à situação de comunicação” (AMARAL et al, 2016, p. 141, grifos no original). Na 
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sequência, o capítulo apresenta sete fatores que influenciam a adequação linguística: a 

relação falante-ouvinte (não se fala da mesma maneira com um amigo e com um estranho; 

não se fala do mesmo modo com um adulto e com uma criança), a situação de 

comunicação (não se fala da mesma maneira em uma situação formal e em uma situação 

informal), o assunto (referir-se, por exemplo, à morte de uma pessoa amiga requer uma 

linguagem diferente da usada para lamentar a derrota do time de futebol), o ambiente 

(nãos se fala do mesmo jeito em um templo religioso e em uma festa com amigos), o 

efeito pretendido, isto é, a intencionalidade (para se fazer um elogio ou agradecimento, 

fala-se de um jeito; para ofender, chocar ou ironizar alguém, usam-se outras formas de 

expressão), o gênero textual (um relatório médico, por exemplo, requer, em sua redação, 

uma linguagem diferente da usada em anúncio publicitários) e o suporte, isto é, a base 

física ou virtual com formato específico na qual o texto é fixado (a linguagem de uma 

mensagem de texto transmitida pelo celular tem características diferentes de uma 

empregada em embalagens de produtos).  

 Segundo Amaral et al (2016, p. 143), os gêneros textuais “são ‘modelos gerais’ 

que orientam a organização dos textos (orais e escritos) por meio dos quais nos 

comunicamos na sociedade da qual fazemos parte”. Cada gênero textual possui 

características próprias que são definidas pelo conteúdo temático, estilo de linguagem e 

estrutura composicional (estrutura). “Todo e qualquer texto sempre se organiza em 

determinados gêneros textuais”, afirmam. O professor é orientado para consultar o livro 

“Produção textual, análise de gêneros e compreensão”, de Marcuschi, pela Editora 

Parábola. Esse primeiro capítulo finaliza com as funções da linguagem. O material traz 

dez exercícios ao final do capítulo. Devido à predominância de exercícios referentes às 

funções da linguagem e os demais não atenderem aos propósitos desta pesquisa, não serão 

analisados neste trabalho. O Manual do professor traz oito exercícios complementares.  

 Dois exercícios complementares serão aqui analisados. O primeiro foi aplicado 

no vestibular da Fuvest/SP, a partir de um texto adaptado de Cunha e Cintra, na Nova 

gramática do português contemporâneo:  

Todas as variedades são estruturadas, e correspondem a sistemas e 

subsistemas adequados às necessidades de seus usuários. Mas o fato de 

estar a língua fortemente ligada à estrutura social e aos sistemas de 

valores da sociedade conduz a uma avaliação distinta das características 

das suas diversas modalidades regionais, sociais e estilísticas. A língua 

padrão, por exemplo, embora seja uma entre as muitas variedades de 

um idioma, é sempre a mais prestigiosa porque atua como modelo, 

como norma, como ideal linguístico de uma comunidade. Do valor 

normativo decorre a função coercitiva sobre as outras variedades, com 
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o que se torna uma ponderável força contrária à variação (AMARAL et 

al, 2016, p. 403).  

 

 Este texto de Cunha e Cintra, de 1985, antecipa conceitos que foram aprofundados 

posteriormente e estão adequados aos pressupostos teóricos da Sociolinguística, aos 

abordar as variedades linguísticas como “estruturadas” e que buscam se adequar “às 

necessidades de seus falantes”. A noção de língua está baseada na “estrutura social” e nos 

“valores da sociedade” que avaliam distintamente suas características em três 

modalidades diferentes: regional, social e estilística. Considera, ainda, que a variedade 

padrão da língua é “uma entre as demais variedades de um idioma”, prestigiada porque é 

idealizada linguisticamente pela comunidade de fala. Isso mesmo, idealizada, nem 

sempre realizada conforme se propõe na teoria. Por ter um valor de norma, de modelo, 

torna-se um impeditivo para que possam ocorrer a variação e a mudança linguística. 

Desse modo, esse fragmento de Cunha e Cintra nos dá uma visão mais abrangente do 

assunto tratado nesta unidade no tocante aos conceitos de gramática, variedades e 

(in)adequação linguísticas. 

 O exercício é de múltipla escolha. Após a leitura, depreende-se do texto que uma 

determinada língua é um 

a) conjunto de variedades linguísticas, dentre as quais uma alcança maior valor 

social e passa a ser considerada exemplar. 

b) sistema de signos estruturado segundo normas instituídas pelo grupo de maior 

prestígio social. 

c) conjunto de variedades linguísticas cuja proliferação é vedada pela norma culta. 

d) complexo de sistemas e subsistemas cujo funcionamento é prejudicado pela 

heterogeneidade social. 

e) conjunto de modalidades linguísticas, dentre as quais algumas são dotadas de 

normas e outras não são. 

 A alternativa “e” está incorreta, porque se “todas as variedades linguísticas são 

estruturadas”, então, todas as modalidades linguísticas são dotadas de normas. Igualmente 

na alternativa “d”, cujo funcionamento não é prejudicado pela heterogeneidade social. 

Quanto à alternativa “c”, embora a norma “culta” queira vedar as variedades linguísticas, 

a variação ocorre mesmo com a atuação da norma de prestígio, portanto, essa alternativa 

também está incorreta. Mesmo que o grupo de maior prestígio social queira instituir as 

normas, essa afirmação da alternativa contraria a primeira afirmativa do fragmento. A 

alternativa correta, portanto, é a primeira, que afirma ser a língua um “conjunto de 
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variedades linguísticas”, e uma dessas variedades linguísticas alcançou maior 

valor/prestígio social e, desse modo, passa a atuar como modelo, como exemplar perante 

as demais variedades linguísticas. 

 O segundo exercício complementar voltado à Sociolinguística refere-se à 

inadequação linguística. Das seis situações apresentadas, em três delas a linguagem está 

inadequada ao contexto a ser usado. Na primeira situação trata-se de um gerente de 

vendas, que, analisando, em um relatório escrito, o desempenho de sua equipe de 

vendedores, diria:  

Concluímos que nossas vendas não vão para frente porque nossos 

vendedores vão para as ruas, mas, em vez de pegar no pesado, ficam 

zanzando por aí, batendo papo com os amigos e se esquecem da vida. 

Assim, nossa estratégia mercadológica vai por água a baixo mesmo 

(AMARAL et al, 2016, p. 403). 

 

 A inadequação linguística ocorre devido ao fato de se tratar de um relatório 

escrito, que exigiria maior formalidade; nesse caso, há o predomínio da informalidade, 

típico de uma conversa com essa equipe, como “pegar no pesado”, “zanzando por aí”, 

“batendo papo” e “vai por água a baixo”. Na modalidade escrita formal, essas expressões 

dariam lugar a outras, adequadas ao nível de comunicação de um relatório escrito. 

 A segunda situação é a de um médico que explica o grave estado de saúde de uma 

paciente aos familiares dela: “– Acho que essa não tem mais jeito não, viu pessoal... essa 

já era!” (AMARAL et al, 2016, p. 403). A gravidade da situação exigiria mais cuidado 

na explicação, mais delicadeza, mais sensibilidade aos conversar com os familiares, como 

se diria, não vai direto ao ponto, mas busca suavizar, dar um conforto ou mesmo um sinal 

de esperança frente aos acontecimentos do estado de saúde da paciente. 

 A última situação diz respeito a um debate na televisão, em que um candidato a 

governador diz, a respeito de seu adversário. “– Se esse sujeito aí faturar a eleição, vai 

ser a maior fria pro povo; todo mundo lembra que, da outra vez que ele foi governador; 

só fez besteiras e afundou nosso estado em dívidas” (AMARAL et al, 2016, p. 403). A 

inadequação ocorre devido ao fato de, em um debate político, exigir-se a variedade formal 

da língua, o uso de termos mais adequados ao contexto da situação comunicativa. Nesse 

caso, o candidato faz uso da variedade informal, típica de conversas entre amigos, por 

exemplo, em situações de menor monitoramento da fala e em um contexto fora de um 

debate ou outro momento que exigiria maior adequação do uso da língua.  

 As três situações de adequação linguística do exercício são: a primeira, de um 

mecânico, explicando para o dono de um carro um problema no motor: “– Ah... a coisa 
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tá feia. O senhor esqueceu de pôr água no radiador, aí esquentou e derreteu tudo. Vou 

abrir o motor e dar uma geral, mas como o senhor não quer que a gente faz uma gambiarra, 

vai ficar bem carinho” (AMARAL et al, 2016, p. 403); a segunda, de um economista, 

numa entrevista na TV, falando sobre economia atual: “– Depois da crise mundial no final 

da década, os investidores internacionais ficaram mais propensos a investir em ativos de 

menor risco e, por conta disso, as bolsas de valores têm demonstrado essa instabilidade 

que temos visto nos últimos anos” (AMARAL et al, 2016, p. 403); e, finalmente, a 

terceira, na qual um especialista em educação diz em um debate na TV: “– A sociedade 

tem o direito e o dever de participar da vida da escola, exigindo do poder público empenho 

persistente na melhoria da qualidade do ensino, porque essa melhoria reverte-se, 

evidentemente, em benefício da própria sociedade” (AMARAL et al, 2016, p. 403). 

 Tratamos das diferentes concepções de gramáticas abordadas por Amaral et al 

(2016) e do tratamento dado às variedades linguísticas; à inadequação e à adequação 

linguística. Em seguida vamos trazer o conceito geral de variação linguística e seus tipos 

básicos, bem como apresentar, de maneira resumida, as origens da Língua Portuguesa e 

sua distribuição geográfica atual na visão das autoras.  

4.2.2. As variações linguísticas e as origens da Língua Portuguesa 

 O capítulo tem por objetivo apresentar o conceito geral de variação linguística, 

caracterizar os tipos básicos de variação linguística, tais como a sociocultural, situacional, 

histórica e geográfica e apresentar, resumidamente, as origens da Língua Portuguesa e 

sua distribuição pelo mundo, atualmente. 

 Para Amaral et al (2016, p. 159), diferenças significativas entre as várias maneiras 

de falar e escrever português são, majoritariamente, identificáveis com facilidade “e 

relacionam-se a inúmeros fatores (situação de comunicação, idade, grupo social, assunto, 

época etc.) que, geralmente combinados, determinam a maneira individual de expressão 

de diferentes falantes. Dizemos, por isso, que o idioma está sempre sujeito a variações 

linguísticas” (grifos no original). As autoras afirmam que “ter consciência de que a língua 

apresenta variações possibilita que você se comunique de maneira mais adequada e 

eficiente ao falar/ouvir e ao escrever/ler”; além, disso, “contribui para que você deixe de 

lado possíveis preconceitos e, assim, passe a respeitar a ‘maneira de falar’ dos demais 

usuários do idioma, principalmente quando tal maneira não é a mesma que você 

comumente emprega para se comunicar” (AMARAL et al, 2016, p. 159). 
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 Este capítulo apresenta quatro tipos gerais de variação: (i) a variação 

sociocultural, na qual se relacionam os seguintes aspectos: grau de escolaridade, gênero, 

idade, profissão, condições econômicas do falante e grupo social do qual ele faz parte; 

(ii) a variação situacional, em que está relacionada a situação particular, específica, do 

falante utilizar a linguagem; (iii) a variação histórica, isto é, o tempo (época) em que o 

falante vive; e (iv) a variação geográfica, que relaciona a região em que o falante vive. 

No boxe que se encontra na página 160, Amaral et al (2016) citam um trecho da Nova 

Gramática do Português Brasileiro, de Ataliba de Castilho, acerca da variação 

sociolinguística: o que dizem os linguistas. Isso demonstra que pesquisas mais recentes e 

a publicação dessa gramática é uma importante ferramenta de apoio bibliográfico para o 

material didático em questão.  

 No Manual do Professor, as sugestões de bibliografia especializada recomendam 

dois livros de Bagno, Nada na língua é por acaso: por uma pedagogia da variação 

linguística e Preconceito linguístico: o que é, como se faz, um livro de Braga e Molica 

Introdução à sociolinguística: o tratamento da variação, a Nova Gramática do Português 

Brasileiro, de Ataliba T. de Castilho, além de A língua portuguesa no mundo, de Sílvio 

Elia, entre outros. Esse último faz parte do tópico sobre as origens da Língua Portuguesa 

e sua presença em diversos lugares no mundo da lusofonia. 

 As origens históricas do português são brevemente apresentadas por Amaral et al 

(2016, p. 164-165), por meio de trechos da gramática de Castilho acerca da formação do 

“português brasileiro popular” e de um infográfico com os países que têm o português 

como idioma oficial, a saber: Angola, Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique, 

São Tomé e Príncipe, Portugal e Timor Leste, aproximadamente, 260 milhões de falantes. 

Em seguida, as autoras distinguem “o português de Portugal” e “o português brasileiro”, 

justificando, no um boxe na página 165, com uma citação de Bagno acerca do português 

brasileiro: do ponto de vista linguístico, a língua falada no Brasil tem regras de 

funcionamento que fazem diferenciar a gramática da língua falada em Portugal. Por essa 

razão, os linguistas usam o termo português brasileiro, que é mais claro e marca bem essa 

diferença.  

 O livro apresenta dez exercícios acerca dos temas abordados no capítulo, além de 

outros seis, no Manual do Professor, como exercícios complementares e uma 

apresentação de trabalho, em grupo, sintetizando as características de cada um dos oito 

países listados anteriormente, cujo objetivo é “conhecer as principais características 
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(sociais, geográficas, culturais, históricas etc.) dos países lusófonos” (AMARAL et al, 

2016, p. 138). 

 O primeiro exercício é um trecho extraído do conto “A terceira margem do rio”, 

de João Guimarães Rosa. No trecho, o narrador descreve o momento em que o pai, de 

posse de sua canoa, se despede da família. Apresentaremos, aqui, apenas a parte que será 

explorada nesta questão, uma frase negritada no material didático, que é a fala da mãe de 

um dos personagens: “– Cê vai, ocê fique, você nunca volte!” (ROSA, 1988, p. 32 in 

AMARAL et al, 2016, p. 367, grifos no original). 

 Das quatro alternativas, aquela que responde adequadamente à questão “A 

variação linguística negritada nesse trecho do conto é responsável por” é a alternativa 

“d”, na qual se indica “o nível de formalidade e de distanciamento da mãe em relação ao 

pai, pois o pronome varia do menos ao mais formal” (AMARAL et al, 2016, p. 367). De 

acordo com o autor, o nível menos formal e de maior distanciamento se dá com a 

variedade do pronome em “cê”, o nível intermediário de formalidade e distanciamento 

fica por conta de “ocê” e o nível de maior formalidade e menor distanciamento se dá 

quando o pronome assume a variedade urbana de prestígio, “você”.  Todavia, 

discordamos que tal formalidade se aplique ao uso das variantes de você no Brasil. 

 Os capítulos seguintes tratam de noções de semântica (III), figuras de linguagem 

(IV), acentuação gráfica (V), estrutura e formação das palavras (VI) e, no capítulo VII, 

sobre os substantivos e adjetivos, que trataremos na sequência, particularmente, sobre os 

adjetivos, destacando as posições deles junto aos substantivos, as suas flexões e o 

conceito de grau do adjetivo e suas subdivisões, que veremos a seguir. 

4.2.3. Classificação, flexão e variação de grau dos adjetivos 

 O capítulo sete do primeiro livro da coleção “Novas Palavras” tem, entre seus 

objetivos, “apresentar a noção de flutuação de classe gramatical de uma palavra”, 

“conceituar adjetivo (e locução adjetiva) e suas flexões”, “analisar a variação semântica 

de determinados adjetivos em função de sua posição relativamente ao substantivo”, 

“sistematizar as duas regras básicas de concordância do adjetivo com mais de um 

substantivo” e “apresentar o conceito de grau do adjetivo e sistematizar suas divisões” 

(AMARAL et al, 2016, p. 428).  

 Após conceituar classe gramatical, enfatizando que esta “só pode ser determinada 

nos enunciados” (2016, p. 428), pois “depende das relações que estabelece com as demais 

palavras na estruturação dos enunciados”, Amaral et al (2016) sistematizam num quadro 
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geral as dez classes gramaticais, com destaque para a finalidade básica nos enunciados. 

Abordam, ainda, as noções de substantivo e adjetivo de forma conjunta para, na 

sequência, apresentar, separadamente, algumas características dessas duas classes 

gramaticais. Segundo as autoras, “em adjetivo, o importante é destacar que esse tipo de 

palavra sempre caracteriza o substantivo, embora, nos enunciados, nem sempre ele se 

posicione ao lado do substantivo”. Além disso, “a flutuação semântica que determinados 

adjetivos apresentam quando posicionados antes ou depois dos substantivos são 

destacados por Amaral et al (2016, p. 428).  

 Vejamos este pequeno texto de Robert Cumming sobre um quadro de Claude 

Monet, considerado gênio do Impressionismo: “Monet foi o principal pintor 

impressionista, e esta é a obra mais importante do Impressionismo – uma paisagem 

moderna, pintada em estilo moderno, em pequena dimensão, sem nenhuma história para 

contar, nem lição moral para comunicar” (CUMMING, 1996, p. 84 in AMARAL et al, 

2016, p. 270). No texto acima, o autor emprega determinados substantivos aos quais 

associa outras palavras que lhes atribuem características, como por exemplo, “principal 

pintor impressionista”, no qual o substantivo pintor está ladeado por adjetivos; “obra 

importante” e “paisagem moderna”, em que obra e paisagem são substantivos e 

importante e moderna, adjetivos; e ainda, “pequena dimensão”, no qual dimensão é o 

substantivo e pequena, o adjetivo. Todas essas palavras – principal, impressionista, 

importante, moderna, pequena – funcionam, nesse texto, como adjetivos. 

 Desse modo, segundo as autoras, “adjetivo é a palavra que se associa a substantivo 

para expressar características, qualidades ou estados de seres” ou, ainda, “o adjetivo é um 

recurso essencial para dar expressividade ao texto quando se descreve uma pessoa, um 

objeto ou uma paisagem” (AMARAL et al, 2016, p. 270-271). As autoras também 

recorrem a um pequeno trecho de O cortiço, de Aluísio Azevedo para que os alunos 

observem como a escolha dos adjetivos contribui decisivamente para criar a 

impressionante “imagem” da personagem, uma mulher louca, durante um incêndio. 

[...] A Bruxa surgiu à janela da sua casa, como à boca de uma fornalha 

acesa. Estava horrível; nunca fora tão bruxa. O seu moreno trigueiro, 

de cabocla velha, reluzia que nem metal em brasa; a sua crina preta, 

desgrenhada, escorrida e abundante como as das águas selvagens, 

dava-lhe um caráter fantástico de fúria saída do inferno AZEVEDO, 

2009, p. 189 in AMARAL et al, 2016, p. 403, grifos dos autores). 

 

 Amaral et al (2016) abordam outras duas estruturas gramaticais que podem ser 

associadas ao substantivo para especificá-lo ou atribuir-lhe característica: a locução 
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adjetiva e a oração adjetiva. Locução adjetiva é a expressão que desempenha o mesmo 

papel que o adjetivo, isto é, caracterizar o substantivo, formada por preposição (de, com 

sobre etc.) acrescida de outra(s) palavra(s) que, como o adjetivo, associa-se ao substantivo 

para caracterizá-lo. O exemplo que o livro traz é “Na biblioteca (da escola) há livros 

(sobre os castelos medievais)”, onde as palavras entre parênteses é a locução adjetiva em 

relação à palavra sublinhada (AMARAL et al, 2016, p. 271, grifos no original).  

 Para tratar da oração adjetiva, as autoras apresentam o seguinte exemplo: “Deve 

ser emocionante visitar castelos que foram construídos na Idade Média”, onde o segmento 

sublinhado recebe o nome de oração porque contém a estrutura verbal “foram 

construídos”. A oração “que foram construídos na Idade Média” caracteriza o substantivo 

“castelos”, funcionando, inteira, como se fosse um adjetivo; daí o nome oração adjetiva 

(AMARAL et al, 2016, p. 272, grifos no original). Segundo apontam as autoras, existem, 

portanto, três estruturas gramaticais que podem se associar ao substantivo para 

caracterizá-lo, como veremos na tabela abaixo: 

Tabela 07: Os caracterizadores dos substantivos 

O Brasil está descobrindo novas áreas { petrolíferas. → adjetivo 

de petróleo. → locução adjetiva 

que contém petróleo. → oração adjetiva 

Fonte: Amaral et al (2016, p. 272) 

 

 Na sequência, as autoras apresentam as duas posições do adjetivo em relação ao 

substantivo. De acordo com Amaral et al (2016, p. 272), usualmente, a posição do 

adjetivo “é depois do substantivo, formando sequências do tipo substantivo + adjetivo. 

Nessas sequências, o adjetivo exprime, de maneira direta e objetiva, a característica do 

substantivo” (grifos no original). No entanto, para dar ênfase ao adjetivo e atribuir a ele 

um valor mais pessoal, mais subjetivo, o falante “inverte a ordem normal, criando 

sequências do tipo adjetivo + substantivo” (grifos no original). Há, ainda, segundo as 

autoras, alteração de sentido do adjetivo quando este muda sua posição em relação ao 

substantivo, como em “velho amigo – amigo de há muito tempo, de longa data” e “amigo 

velho – amigo de idade avançada” (AMARAL et el, 2016, p. 272, grifos no original). 

Nesse caso, o aluno tem um anúncio publicitário para analisar a mudança de sentido em 

relação à posição do adjetivo em relação ao substantivo.  

 Quanto às flexões do adjetivo, Amaral et al (2016, p. 273) assumem a posição de 

apresentar o gênero e o número e, numa seção à parte, o grau dos adjetivos. Para as 

autoras, são essas duas flexões que possibilitam estabelecer a concordância do adjetivo 

com o substantivo ao qual ele se associa. Quanto ao número, as autoras apresentam o 
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plural dos adjetivos compostos, que são formados “por outros adjetivos ou pela reunião 

de um adjetivo com um substantivo, tal como ocorre nos exemplos: “tratado anglo-

franco-italiano”, no qual o adjetivo composto é formado por três adjetivos, em destaque, 

e “tecido azul-piscina”, no qual o adjetivo composto é formado por um adjetivo seguido 

de um substantivo (AMARAL et al, 2016, p. 273, grifos no original). A regra geral, 

segundo as autoras, para flexionar o plural dos adjetivos compostos é bem simples: 

“somente o último adjetivo formador – o da direita – vai para o plural. Se o último 

elemento formador não for adjetivo, o composto é variável” (AMARAL et al, 2016, p. 

273).  

 Quanto à concordância do adjetivo com o(s) substantivo(s), na organização dos 

enunciados, é muito comum que um único adjetivo se posicione antes ou depois de um 

grupo de substantivos para caracterizá-los conjuntamente. As sequências podem ser: 

adjetivo + substantivo + substantivo + ... ou substantivo + substantivo + ... + adjetivo. 

Nesses casos, a flexão do adjetivo para concordar com os substantivos varia, dependendo 

da posição que ele ocupa em relação ao grupo de substantivos. Amaral et al (2016, p. 

274) sintetizam essa questão em dois quadros.  

 No primeiro, quando o adjetivo se encontra antes dos substantivos. Nesse caso, “o 

adjetivo concorda, sempre, somente com o primeiro substantivo da série (Nas conversas 

com o neto, ele só falava de antigos amigos, aventuras e amores)” (grifos no original). 

No segundo, quando o adjetivo se encontra depois dos substantivos. Nesse caso, o 

adjetivo pode, opcionalmente: (i) “Concordar só com o último substantivo da série. Ex.: 

Na longa viagem pela selva, eles enfrentaram frio e fome extrema” ou (ii) Concordar, no 

plural, com o conjunto de substantivos. Ex.: Na longa viagem pela selva, eles enfrentaram 

frio e fome extremos” (grifos no original). 

 Esse tópico sobre os adjetivos é finalizado com o grau. Para as autoras, ao estudar 

os graus do adjetivo, é desnecessário que o(a) professor(a) enfatize a nomenclatura, uma 

vez que, “funcionalmente, pouca utilidade tem. É suficiente comentar brevemente a 

diferença entre comparativo e superlativo e enfatizar as diferenças de sentido entre 

expressões adjetivas em que duas comparações se equivalem apenas formalmente”. Para 

isso, Amaral et al (2016, p. 429) sugerem que o(a) professor(a) apresente aos alunos pares 

como este: “Nossa loja vende mais barato que a concorrência” / “Nossa loja vende menos 

caro que a concorrência”, a fim de que os alunos cheguem “à conclusão de que nenhuma 

loja usaria, em uma campanha publicitária, a segunda frase do par” (grifos no original).  
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 Em razão disso, as autoras são breves nesse tópico ao apresentarem o grau 

comparativo e o grau superlativo dos adjetivos. O grau comparativo “estabelece uma 

relação de comparação entre duas características de um mesmo ser, ou compara uma 

determinada característica atribuída a dois seres. Há três tipos de grau comparativo” 

(AMARAL et al, 2016, p. 275), assim elencados: (1) De superioridade: “Este verão está 

mais quente que chuvoso” e “O documentário foi mais interessante que o filme”; (2) De 

igualdade: “Este verão está tão quente quanto chuvoso” e “O documentário foi tão 

interessante quanto o filme”; e (3) De inferioridade: “Este verão está menos quente que 

chuvoso” e “O documentário foi menos interessante que o filme” (grifos no original).  

 O grau superlativo, segundo as autoras, “indica que uma característica é atribuída 

em máxima (ou mínima) intensidade ao substantivo. Subdivide-se, em absoluto e 

relativo”, como veremos a seguir.  

O superlativo absoluto indica que a característica é atribuída a 

um ser isoladamente e, dependendo da forma como se apresenta, 

subdivide-se em (i) analítico: palavra intensificadora + adjetivo. 

Ex.: O documentário foi muito interessante e (ii) sintético: 

adjetivo + sufixo intensificador. Ex.: O documentário foi 

interessantíssimo. 

No superlativo relativo, a característica é atribuída a um ser, 

relacionando-a a outros seres que também apresentam tal 

característica. Pode ser de (i) superioridade: o/a mais [adjetivo] 

de. Ex.: Aquela região era a mais rica do estado. E de (ii) 

inferioridade: o/a menos [adjetivo] de. Ex.: Ele é o menos 

irresponsável da turma (AMARAL et al, 2016, p. 275, grifos no 

original). 
 

 As autoras orientam os alunos para não se preocuparem com os “nomes” que os 

diferentes graus recebem, pois mais importante que saber classificá-los é compreender 

como o emprego de um adjetivo em um determinado grau contribui para o sentido do 

enunciado. 

 Como complemento teórico, Amaral et al (2016, p. 275) apresentam exemplos de 

uso dos adjetivos na “linguagem popular”. Para as autoras, “na variedade culta formal do 

idioma, o adjetivo não admite aumentativo nem diminutivo. Na linguagem popular, no 

entanto, é comum os falantes empregarem adjetivos com sufixos aumentativos ou 

diminutivos para obter determinados efeitos de sentidos”. Os exemplos são os seguintes: 

“O atacante de nosso time é muito lento, pesadão”, “O namorado dela é bem bonitão, 

hein?!”, “O carro é velho, mas até que é bonzinho” e “Paula não viajou porque o bebê 

dela está doentinho” (grifos no original). 
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 A seção destinada às atividades apresenta quinze exercícios e o Manual do 

professor traz mais oito exercícios complementares. Destes, selecionamos dois para 

análise. O primeiro exercício refere-se à semântica do adjetivo em relação à posição com 

o substantivo a partir da leitura de um trecho de notícia. 

Porco passageiro não é passageiro porco 

Um porco passageiro alvoroçou o voo 107 da companhia US Airways, 

que saiu da Filadéfia com destino a Seatle, nos EUA. Note-se que não 

se trata de um passageiro porco, mas de um porco passageiro mesmo. 

Pesando 135 quilos, ele viajou com suas duas donas [...] na primeira 

classe. [...] (Porco passageiro não é passageiro porco. ISTO É, São 

Paulo: Editora Três, nº 1 623, 8 nov. 2000 in Amaral et al, 2016, p. 

278). 

 

 A primeira questão pede-se para explicar a diferença de sentido entre passageiro 

porco e porco passageiro. Na primeira expressão, porco passageiro, quer dizer “animal 

(um suíno) que participou de uma viagem”; na segunda, passageiro porco, quer dizer 

“indivíduo (pessoa) sem higiene, que faz sujeira”. A segunda questão, por sua vez, quer 

identificar o substantivo e o adjetivo em cada uma das posições: “Que alterações nas 

classes gramaticais geraram a mudança de sentido referida no item a?” (Amaral et al, 

2016, p. 275, grifo no original). Na expressão “porco passageiro”, porco é substantivo 

(nome) e passageiro, é adjetivo (qualificação); em “passageiro porco”, por sua vez, 

passageiro é substantivo e porco, adjetivo. Percebemos que as mesmas palavras, porco e 

passageiro, devido à posição de uma em relação à outra, assumem ora uma ora classe 

gramatical. Essa é a importância de se trabalhar por meio de textos, nos quais se aborda 

o contexto da expressão e não de maneira isolada, na qual não seria tão perceptível essa 

relação entre o substantivo e o adjetivo.  

 Na seção “Agora é sua vez”, o quinto exercício é desenvolvido a partir do texto 

de Fernando Barros e Silva, intitulado “O jornalista assassino”, publicado pela Folha de 

S.Paulo, versão on line.  

Há notícias que são de interesse público e há notícias que são de 

interesse do público. Se a celebridade “x” está saindo com o ator “y”, 

isso não tem nenhum interesse público. Mas, dependendo de quem 

sejam “x” e “y”, é de enorme interesse do público, ou de um certo 

público (numeroso), pelo menos. 

As decisões do Banco Central para conter a inflação têm óbvio interesse 

público. Mas quase sempre não despertam interesse, a não ser dos 

entendidos. [...] (BARROS E SILVA, Fernando. O jornalista e o 

assassino. Folha de S.Paulo, versão on line, 18 abr. 2011 in Amaral et 

al, 2016, p. 283). 
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 Este exercício também está relacionado com a mesma palavra, público, que pode 

ser ora substantivo, ora adjetivo. “Exemplifique cada um desses empregos com passagens 

do próprio texto e apresente o critério que você utilizou para fazer a distinção” (Amaral 

et al, 2016, p. 283). Na passagem “notícias que são de interesse público”, a palavra 

público é adjetivo, significando “que é de todos” e atribuindo uma 

característica/qualificação ao nome interesse. Se o masculino interesse fosse substituído 

pelo feminino participação, teríamos participação pública, evidenciando que público(a) 

concorda com o nome a que se refere, caracterizando-se, assim, como adjetivo. Em 

“interesse do público, ou de um certo público”, a palavra é substantivo e está nomeando 

um “conjunto de pessoas”. Nessa ocorrência, a presença do artigo anteposto (do) também 

sinaliza que público é um substantivo. 

 A segunda questão desse exercício pede “qual é, no texto, a diferença entre o que 

é chamado de ‘interesse público’ e o que é chamado ‘interesse do público’” (Amaral et 

al, 2016, p. 283). Podemos afirmar que a expressão “interesse público” se refere a 

fatos/decisões etc. que dizem respeito a toda uma sociedade e que, por isso, interessa (ou 

deveria interessar) a todos os integrantes dessa sociedade, ou, pelo menos, deveria ser do 

conhecimento de todos. A expressão “interesse do público” se refere a fatos a respeito 

dos quais uma determinada parcela da sociedade, em função de seus 

interesses/motivações particulares, procura se informar. 

 Com esse exercício, encerramos a análise referente ao livro didático da coleção 

“Novas Palavras” e passaremos, agora, à análise conjunta/síntese dos dois livros didáticos 

selecionados por meio de uma tabela contrastiva, destacando elementos do texto que 

possam dar visibilidade aos contrastes nos diferentes materiais. 

4.3. Análise conjunta/síntese dos dois Livros Didáticos selecionados 

 Neste tópico, vamos sintetizar, conjuntamente, os materiais didáticos analisados, 

nos quais será possível perceber os elementos semelhantes e diferentes que foram 

abordados nos dois livros didáticos das duas coleções selecionadas para este estudo, “Se 

liga na língua” e “Novas Palavras”.  

Tabela 08: Síntese das duas coleções de Livros Didáticos 

Coleção “Se liga na língua” (2016) Coleção “Novas Palavras” (2016) 

As diferentes gramáticas: internalizada e normativa 

– Os livros desta coleção não fazem 

distinção explícita acerca da concepção 

de diferentes gramáticas, apenas 

– No primeiro livro desta coleção, os 

autores abordam as diferentes concepções 
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conceituam linguagem, signo linguístico 

etc. (p. 240). 

de gramática, entre elas, a normativa e a 

internaliza. (p. 135). 

Língua e variação linguística 

– A língua é a forma como se realiza a 

linguagem verbal em uma comunidade 

social. É o principal mecanismo de 

interação entre o indivíduo e a sociedade 

em que atua, sendo relevante não apenas 

nas relações diárias, mas igualmente nas 

atividades intelectuais, culturais e 

científicas. 

– Há variações linguísticas em todas as 

línguas. Essa variações podem ser 

históricas (relativas a transformações da 

língua ao longo do tempo), regionais 

(determinadas por seu uso nas áreas 

geográficas em que ocorrem), sociais 

(advindas de particularidades dos 

falantes, como idade, profissão, 

escolaridade, classe social) e situacionais 

(ligadas a situações de uso, como tipo de 

ouvinte, assunto, local em que se dá a 

comunicação, etc) (p. 241). 

– Língua é a forma particular de 

linguagem utilizada por uma determinada 

comunidade (um povo) para se comunicar 

por meio de palavras faladas ou escritas 

(ex.: língua portuguesa, língua espanhola 

etc) (p. 133). 

 

– A variação linguística pode ser de quatro 

tipos: sociocultural (grau de escolaridade, 

gênero, idade, profissão, condições 

econômicas do falante e grupo social do 

qual ele faz parte), situacional (situação 

particular, específica, em que o falante 

utiliza a linguagem), histórica 

(tempo/época em que o falante vive) e 

geográfica (região em que o falante vive) 

(p. 159). 

As variedades linguísticas 

– As variedades linguísticas empregadas 

pelas pessoas que vivem nas grandes 

cidades e têm maior escolaridade são 

chamadas variedades urbanas de 

prestígio. Elas são usadas em livros, 

revistas, produções acadêmicas, 

telejornais, discursos, entrevistas de 

emprego e outras situações semelhantes 

de comunicação.  

– A expressão variedades urbanas de 

prestígio tem sido preferida à expressão 

norma culta, que sugere um uso uniforme 

da língua, embora ambas pareçam como 

sinônimas em alguns contextos (p. 248). 

– A língua é, na verdade, um conjunto de 

diferentes variedades linguísticas, cada 

uma delas associada às particularidades da 

realidade social, econômica, cultural, 

regional etc. dos falantes que utilizam essa 

variedade.  

– As variedades – forma e informal – da 

língua culta, por serem típicas de falantes 

urbanos de maior nível de escolaridade e 

de maior influência social, são 

denominadas também normas urbanas de 

prestígio (p. 137).  

– A variedade coloquial-popular é 

empregada cotidianamente nas situações 

informais de comunicação por integrantes 

de todos os grupos sociais (p. 139). 

Adequação e inadequação linguísticas 

– A adequação linguística pressupõe a 

escolha de um nível de fala ou registro 

– Quando uma pessoa se comunica com 

outra(s), para que esse ato se realize com 



 

142 

apropriados. O nível formal está 

relacionado a um comportamento 

linguístico mais refletido, em que se 

espera o respeito às formas escolhidas 

pelas variedades prestigiadas, já que se 

aplica a situações de maior formalidade. 

O nível coloquial, por sua vez, indica um 

comportamento mais distenso, inclinado 

a não a não seguir com rigor tais formas 

e a incluir expressões populares, gírias 

etc.  

– Os dois níveis não se colocam como 

polos opostos e isolados, mas como 

referência entre as quais se propõem as 

várias situações de comunicação, que 

podem se aproximar mais ou menos de 

um ou de outro (p. 248).  

eficiência, é necessário que ela seja capaz 

de fazer adequação, isto é, o “ajuste” da 

linguagem à situação de comunicação. 

Dentre os fatores que influenciam a 

adequação, destacam-se: a relação falante-

ouvinte, a situação de comunicação, o 

assunto, o ambiente, a intencionalidade e o 

gênero textual (p. 141-143). 

– Há, por exemplo, situações em que a 

relação entre os interlocutores é 

descontraída, pessoal; nesses casos, é mais 

adequado o emprego de uma linguagem 

mais popular. Outras vezes, quando a 

relação entre eles é mais formal, 

impessoal, é mais pertinente o emprego da 

variedade culta formal da língua (p. 142). 

A língua falada e a língua escrita 

– A fala e a escrita são duas modalidades 

da língua. A primeira é marcada pela 

matéria fônica percebida pela audição; a 

segunda, por sinais gráficos 

convencionais – letras, acentos gráficos e 

sinais de pontuação, principalmente. 

Além da diferença material, as 

modalidades terão particularidades 

derivadas das diferentes condições de 

produção (p. 257). 

– Esta coleção não aborda, 

especificamente, sobre a língua falada e a 

língua escrita. 

As origens da língua portuguesa e sua presença pelo mundo 

– Uma das variações linguísticas mais 

perceptíveis está relacionada às 

diferenças no uso da língua portuguesa 

nas diferentes regiões do mundo. 

Particularidades lexicais e diferentes 

pronúncias são alguns dos aspectos que 

distinguem as variedades do português. 

Essas regiões formam a Comunidade dos 

Países de Língua Portuguesa (CPLP), 

também conhecida como Comunidade 

Lusófona, instituição organizada com a 

intenção de aproximar esses povos. A 

CPLP é formada por Angola, Brasil, 

Cabo Verde, Guiné-Bissau, 

– O português teve origem no latim, por 

isso, é chamado de língua neolatina. Com 

a expansão do império romano, a língua 

falada pelos conquistadores, o latim 

vulgar, com o passar do tempo, misturava-

se à língua local, dando origem a uma 

língua um pouco diferente, que foi se 

modificando e se transformando na língua 

portuguesa. Atualmente, o português é o 

idioma oficial de aproximadamente 260 

milhões de falantes, distribuídos em oito 

países: Angola, Brasil, Cabo Verde, 

Guiné-Bissau, Moçambique, Portugal, 
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Moçambique, Portugal, São Tomé e 

Príncipe e Timor Leste (p. 241). 

São Tomé e Príncipe e Timor Leste (p. 

164-5). 
 

O adjetivo e sua posição em relação ao substantivo 

– O substantivo é o núcleo do sintagma 

nominal, isto é, a palavra mais importante 

da unidade, à qual se subordinam os 

demais termos, responsáveis por 

especificá-lo ou caracterizá-lo. O adjetivo 

é o termo subordinado ao substantivo, 

com o qual, inclusive, concorda em 

gênero e número nas variedades urbanas 

de prestígio. 

– Não enfatiza sua posição. 

– A posição usual do adjetivo é depois do 

substantivo, formando sequências do tipo 

substantivo + adjetivo. Nessas sequências, 

o adjetivo exprime, de maneira direta e 

objetiva, a característica do substantivo.  

Muitas vezes, no entanto, o falante, para 

enfatizar o adjetivo e/ou atribuir a ele um 

valor mais pessoal, mais subjetivo, inverte 

a ordem normal, criando sequências do 

tipo adjetivo + substantivo (p. 272). 

As flexões do adjetivo: gênero e número 

– Os adjetivos adotam o gênero dos 

substantivos que determinam. São 

biformes quando apresentam uma forma 

específica para o masculino e outra para 

o feminino e uniformes quando mantêm a 

mesma forma para referência aos dois 

gêneros (p. 240). 

– Quanto ao número, os adjetivos 

concordam com os substantivos (p. 240). 

– O adjetivo, tal como acontece com o 

substantivo, pode apresentar duas flexões: 

de gênero (masculino e feminino) e de 

número (singular e plural). Essas duas 

flexões possibilitam estabelecer a 

concordância do adjetivo com o 

substantivo ao qual ele se associa (p. 273). 

A variação de grau adjetivo 

– A variação de grau pode ocorrer com o 

acréscimo de prefixos e sufixos às 

palavras primitivas ou pela combinação 

delas com outros termos. Trate-se de uma 

escolha expressiva, isto, é, não 

obrigatória; por isso, a variação de grau 

não é um tipo de flexão (p. 242). 

– Estabelece uma relação de comparação 

entre duas características de um mesmo 

ser, ou compara uma determinada 

característica atribuída a dois seres. Há 

três tipos de grau comparativo: de 

superioridade, de igualdade e de 

inferioridade (p. 275). 

– O adjetivo pode ser empregado nos 

graus comparativo e superlativo. O 

comparativo pode ser de igualdade, 

inferioridade e de superioridade; o 

superlativo pode ser absoluto ou sintético 

e relativo (p. 242-243). 

– Indica que uma característica é atribuída 

em máxima (ou mínima) intensidade ao 

substantivo. Subdivide-se em absoluto 

(analítico e sintético) e relativo (de 

superioridade e de inferioridade) (p. 275). 

– Alguns adjetivos têm uma forma 

sintética para indicar o grau comparativo 

de superioridade ou o superlativo 

relativo. Nas variedades urbanas de 

prestígio, essas formas sintéticas só não 

são usadas na comparação entre 

– Na variedade culta formal do idioma, o 

adjetivo não admite aumentativo nem 

diminutivo. Na linguagem popular, no 

entanto, é comum os falantes empregarem 

adjetivos com sufixos aumentativos ou 

diminutivos para obter determinados 
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qualidade de um mesmo ser. Nas demais 

variedades, por vezes, as formas 

analíticas são empregadas no lugar das 

sintéticas nos casos de comparação. No 

grau superlativo absoluto sintético, 

coexistem as formas regular ou irregular 

(p. 243). 

efeitos de sentido, por exemplo “O 

atacante de nosso time é muito lento, 

pesadão” (p. 275). 

 

 Observamos que, na coleção 1, “Se liga na língua”, não há abordagem das 

concepções de gramática, como ocorre na coleção 2, “Novas Palavras”, na qual aparece 

o conceito de linguagem e signo linguístico. Essa abordagem é fundamental na fase inicial 

dos estudos da linguagem, pois esclarece que tipo de língua se aborda no material didático 

e a partir de qual concepção se apoia suas reflexões e proposições. Ao conceituar língua, 

os autores das duas coleções fazem uso da palavra “comunidade” e na coleção 1, esta 

palavra é seguida do adjetivo “social” e do substantivo “sociedade”, ao mencionar a 

interação do indivíduo. Na coleção “Se liga na língua”, o conceito de língua é mais 

abrangente que na outra, que tem uma finalidade mais comunicacional, abrangendo fala 

e escrita, duas modalidades não abordadas na coleção 2, mas reservado um tópico à parte 

na coleção 1, “A língua falada e a língua escrita”, na tabela 8.  

 Quanto aos tipos de variação, há diferenças na nomeação de cada um deles, 

permanecendo, na essência, seu significado: histórica, social/sociocultural, 

regional/geográfica e situacional. Na variação social/sociocultural, coincidem os fatores 

idade, escolaridade e ocupação profissional, diferindo no aspecto relacionado ao gênero, 

que aparece na coleção “Novas Palavras”, mas está ausente na primeira coleção. Na 

variação situacional, a coleção “Se liga na língua” especifica melhor a situação do falante, 

ao mencionar o tipo de ouvinte, assunto e local do uso da linguagem. 

 No tocante às variedades linguísticas, na coleção 1, há a menção às variedades 

urbanas de prestígio, na coleção 2, normas urbanas de prestígio, o que seria mais coerente 

com a Sociolinguística denominá-la também de variedade urbana de prestígio, pois ficaria 

mais coerente com a própria explicação apresentada nessa coleção, uma vez que a língua 

é, para os autores, um conjunto de variedades linguísticas, sejam elas formal e informal.  

Quanto à adequação e inadequação linguísticas, ambas as coleções apresentam os 

conceitos com base nos pressupostos da Sociolinguística Variacionista. Em relação à 

presença da língua portuguesa pelo mundo, as duas coleções apresentam, a seu modo, os 

oito países integrantes da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, com destaque 

para coleção “Novas Palavras”, que abordam a origem desse idioma. 
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 Observamos, ainda, que a coleção “Se liga na língua” traz a expressão “sintagma 

nominal”, abordada nas três gramáticas selecionadas no capítulo II, cujo núcleo é o 

substantivo, no qual o adjetivo é o termo que se subordina a este, concordando em gênero 

e número. Essas duas flexões é que possibilitam a concordância com o adjetivo, por 

exemplo. Ambas as coleções enfatizam a flexão como sendo em gênero e número e tratam 

do grau à parte. Quanto ao grau, “Se liga na língua” é mais pontual ao mencionar que a 

variação de grau pode ocorrer com o acréscimo de prefixo e sufixo, num claro 

posicionamento de derivação e não de flexão, como mencionamos no início do capítulo 

II, referindo-se ao processo flexional e derivacional na perspectiva de Almeida (1978), 

Bechara (2009) e Sacconi (2011). 

Ressaltamos os últimos quadros da tabela 8 em relação à coleção “Se liga na 

língua” e “Novas Palavras”. No caso da primeira coleção, há a menção de formas 

sintéticas e analíticas para o grau comparativo de superioridade e o superlativo relativo e 

a coexistência de forma regulares e irregulares no grau superlativo absoluto sintético, não 

abordado nas gramáticas consultadas e mencionadas neste trabalho. Destacamos, 

também, o uso de aumentativo e diminutivo, não na variedade culta formal do idioma, 

mas sim na linguagem popular, ou variedade coloquial da língua, como vem abordado na 

coleção “Novas Palavras”, onde os falantes empregam sufixos aumentativos e 

diminutivos nos adjetivos. Note-se bem, sufixos, numa clara posição de que estamos nos 

referindo aos processos derivacionais; caso contrário, seriam desinências, e estaríamos 

nos referindo aos processos flexionais, conforme distinguimos no início do segundo 

capítulo.  

Portanto, os autores dos livros didáticos analisados consideram os pressupostos 

da Sociolinguística, fundamentando a teoria com a prática na reflexão sobre a língua, 

trazendo aspectos diversos para explicação e análise, seja no tocante à variação, 

adequação e inadequação linguísticas, seja em relação à classificação, posição, flexão e 

variação do grau dos adjetivos.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Trilhamos, até aqui, um longo caminho nos estudos da linguagem. Fizemos uma 

viagem na qual cada capítulo constituiu uma estação, que nos deu novo impulso para 

seguir caminhando, percorrendo novas trilhas, descobrindo horizontes, enfim, 

aprendendo a cada passo dado, a cada página escrita, a cada capítulo construído.  

 O Primeiro Capítulo, denominado de fundamentação histórico-teórica, está 

dividido em três partes: a primeira, mais histórica, introduz a seleção do objeto de 

pesquisa, os adjetivos, com base nos estudos anteriores à constituição da Linguística 

Moderna, com Ferdinand de Saussure, quando da publicação de seu livro póstumo, Curso 

de Linguística Geral, em 1916, marco fundamental para os estudos linguísticos no século 

XX. Na segunda parte, há uma breve retomada das orientações teóricas que embasaram 

os estudos linguísticos após o Curso, para que, enfim, na terceira parte, cheguemos à 

publicação de Padrões Sociolinguísticos, na década de 60, início da Sociolinguística 

Variacionista e os estudos dela decorrentes.  

 No Segundo Capítulo, por meio da Revisão da Literatura Específica, expusemos 

os pressupostos teórico-metodológicos da Teoria da Variação Linguística; os tipos de 

variação: diacrônica, diatópica, diastrática, diamésica, diafásica; o que é variável, variante 

e variedade nas concepções da Sociolinguística e, por último, a diferenciação entre 

variedades cultas x norma padrão, tão comuns em livros didáticos. Uma vez que no 

capítulo inicial fizemos um resgate histórico das formas de estudos da linguagem 

anteriores à Linguística Moderna, neste, fizemos uma retomada dos tipos de gramáticas 

existentes, um breve resumo das classes de palavras para, na sequência, adentrarmos nos 

adjetivos, que constituem nosso objeto de estudo, por meio da Sociolinguística. 

 Passamos ao capítulo seguinte, no qual voltamos nossos olhares para os Livros 

Didáticos e a contribuição da Sociolinguística na sala de aula; o Programa Nacional do 

Livro Didático, por meio do histórico das políticas públicas para esses materiais; o 

processo de avaliação dos Livros Didáticos; os critérios de avaliação desses materiais e, 

finalmente, o livro do professor. Os caminhos percorridos para a elaboração de materiais 

didáticos foram diversos, e alteraram-se de acordo com as políticas administrativas 

governamentais, atendendo a uma diversidade de critérios e a objetivos específicos. O 

intuito de atende a todos facilitou o acesso à educação, tendo no livro didático um material 

de apoio para o docente. No entanto, entendemos que ele não deve ser a única fonte para 

o trabalho em sala de aula. Muitas vezes, torna-se um dos únicos meios de acesso aos 
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conteúdos a serem trabalhos, haja vista as dificuldades de elaboração de outros materiais 

por parte dos docentes e ainda o acesso a outros livros de consulta ou mesmo de apoio.    

 Desse modo, descrevemos e analisamos de que forma é apresentada a variação 

linguística em relação aos adjetivos nesses livros didáticos das coleções selecionadas para 

o Ensino Médio, usados nos colégios em Guarapuava/PR, que os indicaram como 

primeira opção. Assim, tivemos por base os pressupostos da Sociolinguística para analisar 

a variação linguística nos livros didáticos selecionados, levantando quais foram as 

diretrizes apontadas pelos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs), de Língua 

Portuguesa, em relação à abordagem da variação linguística no Ensino Médio. Por fim, 

analisamos nesses materiais do Ensino Médio, como se dá a abordagem da variação 

linguística em relação à classe dos adjetivos.   

 Os materiais didáticos analisados trazem os conteúdos relacionados à 

Sociolinguística de maneira coerente com os pressupostos teóricos dessa área dos Estudos 

da Linguagem, apresentando de modo adequado a variação linguística, suas variedades e 

demais abordagens específicas, como a adequação e inadequação linguísticas. Quanto aos 

adjetivos, está também mais coerente com a abordagem dessa teoria, na qual se pode 

refletir mais sobre a língua, sem apegar-se a listas e listas de adjetivos, locuções adjetivas 

e nomenclaturas. 

 Os autores da coleção “Se liga na língua” trazem a expressão “sintagma nominal”, 

que é abordada nas três gramáticas selecionadas no capítulo II, isto é, em Azeredo (2014), 

Castilho (2010) e Bagno (2012). O substantivo constitui o núcleo do sintagma nominal, 

ao qual estão subordinados os demais termos, entre eles, o adjetivo, que concorda em 

gênero e número com ele.  

 As coleções “Se liga na língua” e “Novas Palavras” enfatizam a flexão em gênero 

e número, apenas, e tratam do grau em separado. Quanto a este, a primeira coleção, 

pontualmente, menciona que a variação de grau pode ocorrer com o acréscimo de prefixo 

e sufixo, processo derivacional, portanto, e não flexional, como também ficou 

mencionado no início do segundo capítulo, referindo-se ao processo de flexão e derivação 

na perspectiva de Almeida (1978), Bechara (2009) e Sacconi (2011). 

 Vale ressaltar que a primeira coleção menciona as formas sintéticas e analíticas 

para o grau comparativo de superioridade e o superlativo relativo e a coexistência de 

forma regulares e irregulares no grau superlativo absoluto sintético, que não foram 

abordadas nas gramáticas consultadas e mencionadas nesta Dissertação. Destacamos, 

igualmente, o uso de aumentativo e diminutivo na variedade coloquial da língua, como 
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vem abordado na coleção “Novas Palavras”, onde os falantes empregam sufixos 

aumentativos e diminutivos nos adjetivos, na ótica das gramáticas mencionadas.  

 É notável que se trata de sufixos, claramente os autores do material didático se 

posicionam em relação aos processos derivacionais; caso contrário, tratariam como 

desinências, e nesse caso, especificamente, estariam se referindo aos processos flexionais, 

conforme distinguimos no início do segundo capítulo. 

 Trabalhar com a Sociolinguística Variacionista, os Livros Didáticos do Ensino 

Médio e os Adjetivos é voltar o olhar para a sala de aula e analisar como esses materiais 

e conteúdos estão sendo abordados e discutidos, pois é neste espaço que emergem, se 

encontram e se concentram a diversidade linguística, as variantes e variações da língua, 

as manifestações sociais da linguagem, o falar e o compreender do aluno na linguagem e 

sua inserção do mundo que o cerca. Portanto, esse trabalho busca aproximar mais a teoria 

da prática docente em relação aos estudos sociolinguísticos, buscando não apenas ser 

parte da vida de pesquisadores e professores dessa área, no âmbito da academia, apenas, 

com todas as implicações dela decorrentes, mas o sustento do fazer pedagógico do 

professor no cotidiano de seu ofício, com os alunos que estão na fase de conclusão da 

Educação Básica, não temendo as diferenças linguísticas, mas, sobretudo, sabendo 

trabalhar com elas, sendo a matéria-prima de seu ensinar e formando, assim, o mais 

valioso material instrumento de trabalho em suas aulas de português. 

 Por fim, buscamos fundamentar nossos passos no trabalho na sala de aula, pois 

nela emergem, se encontram e se concentram a diversidade linguística, as variantes e 

variações da língua, as manifestações sociais da linguagem, o falar e o compreender do 

aluno na linguagem e sua inserção do mundo que o cerca. 
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