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Perscribere  

 Perscribere é palavra latina equivalente a escrever com pormenor, 

escrever com exatidão ou copiar um discurso. 

Perscriptor  

 Perscriptor é o escriturário ou o copista. 

Personagem ´  

 Personagem é cada uma das figuras de uma peça dramática, de um 

romance, poema etc.; pessoa que figura numa narração, acontecimento, 

poema etc.; é um simulacro de pessoa. 

Personagem acessória  

 Personagem acessória ou personagem secundária é aquela que de-

sempenha um papel adicional. 

Personagem modelada  

 Personagem modelada ou personagem redonda é aquela que é ca-

racterizada por uma vida interior complexa e confusa. 

Personagem muda  

 Personagem muda é aquela que permanece em silêncio durante uma 

peça teatral, desempenhando apenas o papel de figurante. 

Personagem plana  

 Personagem plana é aquela que, sendo definida em traços muito 

genéricos e simples, conserva até ao fim da história a mesma caracteri-

zação. 

Personagem principal  

 Personagem principal é aquela que é imprescindível para o desen-

volvimento da ação. 

Personagem-chave  

  Segundo Maria Isabel Faria e Maria da Graça Pericão (2008, s.v.), 

personagem-chave é a figura central de uma história ficcionada, seja 

qual for a forma que esta assuma, na qual os conflitos internos se con-

centram, e à volta da qual gravitam outras personagens secundárias, 

que desempenham papéis acessórios. 

Personagem-tipo  

 Personagem-tipo é aquela que está caracterizada de tal modo que 

representa uma determinada categoria social ou ofício. 
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Personal digital reader  

 Personal digital reader é o equivalente a leitor digital pessoal, em 

inglês, também conhecido sob a forma do acrônimo PDR. 

Personificação  

 Personificação ou prosopopeia é a representação de uma ideia por 

meio de uma figura. 

Pertinência de um termo  

 Pertinência de um termo ou adequação é a expressão que refere tu-

do o que, num sistema funcional, interessa à realização da finalidade 

para que aquele se orienta. 

Pertinência  

 Numa pesquisa bibliográfica, pertinência é a taxa de documentos 

encontrados, que respondem à questão do pesquisador quando das ope-

rações de seleção, em relação ao número total de documentos encon-
trados; é a medida do grau em que o material informativo recuperado 

satisfaz as necessidades de quem pesquisa. 

Pesado  

 Pesado se diz do texto ou composição apertada e monótona; obra li-

terária ou artística de confecção grosseira e que tem falta de estilo, de 

graça, de variedade. 

Pesquisa bibliográfica  

  Segundo Maria Isabel Faria e Maria da Graça Pericão (2008, s.v.), 

pesquisa bibliográfica ou investigação bibliográfica são as ações, mé-

todos e técnicas desencadeadas com vista à obtenção, por meios manu-

ais ou automáticos, de referências bibliográficas específicas. No início 

de um projeto de investigação, pesquisa exaustiva e sistemática de ma-
terial publicado que trata de um determinado tema; modo de identificar 

um documento, obra literária ou bibliográfica pela obtenção da infor-

mação bibliográfica que lhe diz respeito, através de uma procura siste-

mática em instrumentos bibliográficos e outras fontes. 

Pesquisa conversacional  

  Segundo Maria Isabel Faria e Maria da Graça Pericão (2008, s.v.), 

pesquisa conversacional, interrogação de conexão direta, interrogação 

em tempo real, pesquisa em linha ou pesquisa on-line é aquela que 

permite uma resposta quase simultânea ao pedido de informação. É 

executada através do diálogo com a máquina, por meio de um terminal, 

independentemente do fato de o computador se encontrar perto ou lon-
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ge. É mais rápida e mais flexível que a pesquisa em diferido, porém, 

mais onerosa. 

Pesquisa documental  

  Segundo Maria Isabel Faria e Maria da Graça Pericão (2008, s.v.), 

pesquisa documental ou pesquisa de documentos é o conjunto de pro-

cessos manuais, automáticos, mecânicos, intelectuais ou outros usados 

com vista à exploração de um fundo bibliográfico, analisando os do-

cumentos ou referências bibliográficas que correspondam a consultas 

determinadas. Esta expressão é utilizada a partir dos anos de 1970 co-

mo substituta da palavra bibliografia (na acepção de repertório, obras 

de referência e/ou ciência que permite constituir e explorar esses reper-

tórios), para significar o ato da procura em resposta a um pedido dos 

usuários de uma biblioteca, arquivo ou serviço de documentação. Im-

plica já a conotação informática, dado que se multiplicaram a partir 
dessa época as microformas e documentos audiovisuais, os microcom-

putadores e as leitoras de CD-ROM. 

Pesquisa em texto integral  

 Pesquisa em texto integral ou pesquisa em full-text é o método de 

pesquisa que permite ao usuário investigar em todos os campos de tex-

to completo de um documento pesquisáveis de uma base de dados. 

Pesquisa em texto livre  

  Segundo Maria Isabel Faria e Maria da Graça Pericão (2008, s.v.), 

pesquisa em texto livre é a modalidade de pesquisa que permite que um 

investigador tenha acesso a uma determinada palavra no interior de um 

texto, através da utilização de arquivos invertidos, que atuam positiva-

mente, como arquivos de palavras selecionadas, ou negativamente, co-

mo arquivos de palavras preteridas. 

Pesquisa informatizada  

  Segundo Maria Isabel Faria e Maria da Graça Pericão (2008, s.v.), 

pesquisa informatizada se diz da consulta que é feita em bases de da-

dos, geralmente compostas por notícias bibliográficas inscritas em su-

porte informático, expressão que se usa por oposição a pesquisa manual 

(que é feita, geralmente, em suporte impresso). 

Pesquisa no texto  

 Pesquisa no texto é o método de consulta que permite ao usuário 

explorar numa base de dados determinados campos que contêm textos 

em linguagem natural. 
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Pesquisa primária  

  Segundo Maria Isabel Faria e Maria da Graça Pericão (2008, s.v.), 

pesquisa primária é o nome dado à indagação que é feita pelo investi-
gador pela leitura diária dos trabalhos que lhe chegam às mãos ou do 

conhecimento, nas bibliotecas que frequenta, de livros ou revistas que 

selecionou. 

Pessoa    

  Pessoa é nomenclatura simplificada, de caráter didático, para pes-

soa gramatical, que é a categoria que estabelece uma relação entre a re-

alidade objetiva e a realidade subjetiva. A realidade objetiva é o mun-

do; a realidade subjetiva é o homem. O mundo se entretece de seres e 

processos.    

  As relações entre os seres e o homem (isto é, a pessoa) é dada por 

meio de certas palavras, ditas pronomes, que exprimem a projeção da 
pessoa sobre as coisas ou a posição da pessoa sobre as coisas ou a posi-

ção da pessoa entre as coisas. No primeiro caso, temos os pronomes 

possessivos; no segundo, os demonstrativos.    

  A relação entre os processos e a pessoa é dada por outros pronomes, 

os pessoais, que colocam as ações na perspectiva do sujeito.    

  A realidade subjetiva é sempre dúplice: eu e o outro, a que se pode 

acrescentar uma terceira posição, de caráter negativo, o que não é nem 

eu nem o outro. Daí a clássica divisão das pessoas gramaticais ou pes-

soas do discurso (conceito que não se deve confundir com o de pessoa 

física): primeira pessoa: que fala; segunda pessoa: com quem se fala; 

terceira pessoa: de quem se fala ou do que se fala.    

  Note-se que em português existe o chamado "tratamento indireto", 
em que a pessoa com quem se fala fica disfarçada através de uma de 

suas qualidades (a mercê, a excelência, a alteza, a majestade etc.). Daí, 

dever-se dizer que, em português, a terceira pessoa não é apenas a pes-

soa de quem se fala, mas também a pessoa com quem se fala. Um pro-

nome como você, por exemplo (redução de vossa mercê; confira a for-

ma popular vosmecê) é usualíssimo para o trato da pessoa com quem se 

fala; no entanto, é um pronome de terceira pessoa.  Os pronomes que 

indicam pura e simplesmente as pessoas do discurso, a que as formas 

verbais propriamente ditas sempre se referem (e por isso a flexão de 

pessoa está para o verbo como a de caso está para o nome) chamam-se 

pessoais. Dividem-se, de acordo com a Nomenclatura Gramatical Bra-
sileira, em retos, oblíquos e de tratamento.    

  Pronomes pessoais retos são os que servem de sujeito ao verbo. São 

os seguintes: para a primeira pessoa: eu (singular) e nós (plural); para a 
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segunda pessoa: tu (singular) e vós (plural); para a terceira pessoa: ele e 

ela (singular) e eles e elas (plural).    

  Pronomes pessoais oblíquos: são os que servem de complemento ao 
verbo diretamente ou indiretamente (por meio de uma preposição). 

Subdividem-se em átonos e tônicos.    

  São os seguintes os pronomes pessoais oblíquos átonos: para a pri-

meira pessoa: me (singular) e nos (plural); para a segunda pessoa: se 

(singular) e vos (plural). Para a terceira pessoa há que se distinguir en-

tre formas reflexivas e formas não reflexivas. Forma reflexiva é o pro-

nome se (singular e plural). Formas não reflexivas são os pronomes: o, 

a (singular), os, as (plural).    

  Este último pronome, quando enclítico do verbo, assume ainda as 

formas: lo, la, los e las (depois de forma verbal terminada em r, s ou z) 

e no, na, nos e nas (depois de forma verbal terminada em fonema na-
sal).    

  São os seguintes os pronomes pessoais oblíquos tônicos: para a 

primeira pessoa: mim (singular) e nós (plural), para a segunda pessoa> 

ti (singular) e vós (plural). Na terceira pessoa há que distinguir entre 

forma reflexiva e não reflexiva. Forma reflexiva é o pronome si (singu-

lar e plural). Formas não reflexivas são os pronomes ele, ela, eles e 

elas. Os pronomes pessoais oblíquos tônicos na língua atual só apare-

cem regidos de preposição. Todavia, na língua antiga, os pronomes 

formalmente oblíquos apareciam até como sujeito. Assim, em Gil Vi-

cente, Auto da Feira, Ora vamos eu e ti / O longo desta ribeira.    

  Também como complementos diretos, a língua culta atual só usa as 

formas oblíquas átonas. Mas a língua popular brasileira (e também fa-
miliar) emprega correntemente a forma tônica (do tipo vi ele). Esse uso 

se encontra no português arcaico: Perdi ela que foi a rem milhor. (Dom 

Afonso Sanches, Vat., 21)    

  O pronome pessoal reto nós é usado pela primeira pessoa do singu-

lar, quer para atenuar as arestas sociais da forma eu (plural de modés-

tia), quer para significar que fala não um indivíduo em seu nome pes-

soal, mas no de uma coletividade que se prolonga no tempo: papado, 

realiza (plural majestático).    

  Existem ainda as formas adverbiais comigo, contigo, consigo, co-

nosco, convosco. A forma consigo, da terceira pessoa, tem valor refle-

xivo. Todavia, na linguagem da conversação, não só essa forma, mas 
também si aparecem usadas sem esse valor. Exemplo: "Estou zangado 

consigo". Também em Portugal ocorre o mesmo, como observa Epifâ-

nio da Silva Dias (1841-1916): "Si, consigo empregam-se na conversa-
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ção também sem significação reflexa, representando a pessoa com 

quem falamos e a quem tratamos na terceira pessoa, v. g. Este livro é 

para si; nem mesmo consigo, Sra. Josefa". (Eça de Queirós, Crime, p. 
73, apud Meier Lübke). Veja a Sintaxe, p. 72.    

  Contudo, no Brasil, os gramáticos insistem em não aceitar tal cons-

trução. Já era tempo de revermos uma doutrina que se choca com a rea-

lidade da própria língua-padrão.    

  São exemplos de pronomes pessoais de tratamento, todos da tercei-

ra pessoa: Você, o Senhor, Vossa Excelência, Vossa Majestade, Vossa 

Alteza, Vossa Reverendíssima, Vossa Paternidade, Vossa Eminência, 

entre outros.    

  Os possessivos também apresentam pessoa, embora não sob a forma 

de flexão (o que é privativo dos verbos). Destarte, meu, minha, meus, 

minhas são da primeira pessoa do singular; nosso, nossa, nossos, nos-
sas são da primeira pessoa do plural; teu, tua, teus, tuas são da segunda 

pessoa do singular; vosso, vossa, vossos, vossas são da segunda pessoa 

do plural; seu, sua, seus, suas são da terceira pessoa do singular e do 

plural. Não esquecer que a terceira pessoa pode ser de quem se fala 

(seu = dele) ou com quem se fala (seu = de você).    

  Quanto aos demonstrativos, este, esta, estes, estas indicam proxi-

midade em relação à primeira pessoa; esse, essa, esses, essas em rela-

ção à segunda pessoa; aquele, aquela, aqueles, aquelas em relação à 

terceira pessoa. A tendência da língua é apagar a diferente entre os pro-

nomes demonstrativos de primeira e segunda pessoas (este e esse). Ve-

ja o capítulo 2 de Frank Robert Palmer (1984).    

  Jacques Damourette e Édouard Pichon (1927-1950) distinguem o 
locutivo (pessoa que se refere àquele que fala – primeira pessoa), o alo-

cutivo (pessoa que se refere àquele a quem se fala – segunda pessoa) e 

delocutivo (pessoa que se refere àquele de quem se fala – terceira pes-

soa).    

  Lucien Tesnière (1893-1954) opõe entre as pessoas do verbo o 

anontivo (que se refere aos seres ou coisas ausentes do ato da comuni-

cação) e o ontivo, que se refere às pessoas e aos seres presentes. O onti-

vo se divide por sua vez em auto-ontivo, quando se refere à pessoa que 

fala (primeira pessoa) e em antiontivo, quando se refere à pessoa a 

quem se fala (segunda pessoa).    

  Segundo Robert Lawrence Trask (2015, s.v.), pessoa é a categoria 
gramatical que se refere aos diferentes papéis da fala. Os pronomes 

pessoais do português distinguem três casos: eu significa o falante, vo-

cê significa o interlocutor, e as formas ele, ela, isso e aquilo significam 



BASES PARA UM DICIONÁRIO LINGUÍSTICO-GRAMATICAL 

4942 

alguém ou alguma coisa que não é nem o ouvinte nem o interlocutor. 

Dizemos que essas formas distinguem pessoas: a primeira pessoa para 

eu, a segunda pessoa para você e a terceira pessoa para as demais. A 
categoria assim representada também é chamada pessoa, e esse contras-

te triplo de pessoas parece ser universal nas línguas.    

  As formas de terceira pessoa expressam também outras distinções 

(por exemplo, entre seres animados de sexos diferentes), mas essas dis-

tinções não são distinções de pessoa. O finlandês hän e o turco o signi-

ficam indistintamente ele ou ela; inexiste nessas línguas a distinção de 

sexo que faz o português para o pronome de terceira pessoa. Outras 

línguas, como o japonês, porém, fazem distinções de sexo nas palavras 

equivalentes a tu / você e, às vezes, também nas palavras equivalentes a 

eu.    

  As formas plurais dos pronomes pessoais são mais complicadas. A 
primeira pessoa do plural nós / a gente normalmente não significa os 

falantes, mas, mais frequentemente, o falante e uma ou mais pessoas 

diferentes, mas associadas, e algo parecido vale frequentemente tam-

bém para vocês.    

  Algumas línguas da América do Norte distinguem dois conjuntos de 

formas para a terceira pessoa: as formas do primeiro conjunto (chama-

das proximais) servem para indicar o indivíduo que ocupa as atenções 

no momento da fala; as do segundo (as formas obviativas) indicam to-

dos os indivíduos que, no momento da fala, não são o centro das aten-

ções. O obviativo foi chamado, às vezes, “quarta pessoa”, mas é evi-

dente que esse termo não é adequado.    

  Pessoa, segundo Valdir do Nascimento Flores et al. (2018, s.v.), é a 
categoria linguística que se constitui na e pela enunciação.      

  Por meio da noção de pessoa, Émile Benveniste introduz, na lin-

guística, a noção de sujeito, que corresponde à enunciação: eu diz eu (e 

porque o diz) diz tu. Em outras palavras, essa noção implica constitui-

ção recíproca: o ato por meio do qual eu se constitui como sujeito, 

constitui tu. Eu e tu são mutuamente constitutivos, tu é implícito ao di-

zer de eu. A categoria de pessoa é sempre dual, um par linguístico que 

tem existência concomitante. Esse par linguístico apresenta as seguin-

tes características: a) é indissociável porque não há como enunciar eu 

sem prever tu, ainda que este tenha existência imaginada ou mesmo, no 

monólogo, sem o desdobramento do próprio eu; b) é reversível uma vez 
que tu pode tornar-se eu pela tomada da palavra; c) é, cada vez, único, 

entendendo-se unicidade como ausência de repetição e de pluralização; 

d) é opositivo à não pessoa – ele. A categoria de pessoa é comum a to-
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das as línguas. Émile Benveniste, em seus estudos, enfatizou o estudo 

da pessoa em pronomes e verbos. No entanto, cada língua apresenta 

formas específicas de manifestação da categoria de pessoa, dependendo 
da maneira como cada sistema linguístico está constituído.  

 Pessoa é a categoria gramatical, segundo Franck Neveu (2008, s.v.), 

representada pelos morfemas pronominais (pronomes pessoais e pos-

sessivos), determinativos (adjetivos possessivos), ou flexionais. A pes-

soa pode ser definida, conforme Gustave Guillaume, como o suporte 

que o pensamento se dá em atividade de linguagem para aí anexar os 

aportes de significação. Distinguem-se, tradicionalmente, três princi-

pais classes pessoais: a pessoa locutiva (que fala), a pessoa alocutiva (a 

quem se fala), e a pessoa delocutiva (de quem se fala). As pessoas locu-

tiva e alocutiva são pessoas de comunicação, engajadas no processo in-

terlocutivo, transcendentes à língua. A terceira pessoa é uma pessoa da 
língua no sentido em que pertence à própria natureza do fenômeno lin-

guístico. Ela lhe é imanente. A originalidade da perspectiva guillaumi-

ana é a de ter a pessoa delocutiva como pessoa fundamental, presente 

em cada uma das três classes:  

 “A pessoa locutiva não é somente a pessoa que fala; ela é, além do 

mais, aquela que, ao falar, fala dela. Da mesma maneira, a pessoa alo-

cutiva não é somente a pessoa a quem se fala; ela é, além disso, a pes-

soa a quem se fala dela. Somente a terceira pessoa é verdadeiramente 

una, não sendo senão a pessoa de quem se fala. [...] a pessoa delocutiva 

não está ausente de nenhuma das três pessoas. Pois ela está sempre 

sendo falada por uma pessoa [...]” (GUILLAUME, 1991).    

  Sugere-se a leitura das páginas 165 a 168 de Grammar: a student’s 
Guide, de James R. Hurford; e dos capítulos: “A natureza dos prono-

mes” e “Estrutura das relações de pessoa no verbo”, de Émile Benve-

niste.    

  Veja os verbetes: Aporte, Eu, Sujeito, Suporte e Tu. 

Pessoa do verbo    

  Forma flexional que toma o verbo para concordar com o sujeito. 

Exemplos: eu aprendo, tu aprendes, ele aprende, nós aprendemos, vós 

aprendeis, eles aprendem. (MORAIS, 1985, s.v.) 

Pessoa física  

 Em atribuição de autoria, pessoa física é a designação dada ao autor 

(indivíduo) principal ou secundário. 

Pessoa gramatical    

  Pessoa gramatical é a indicação mórfica das pessoas: a) do falante, 
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b) do ouvinte, c) de tudo que é distinto de ambas, feita numa enuncia-

ção linguística. Há, portanto, três pessoas gramaticais, ditas – a) primei-

ra pessoa; b) segunda pessoa e c) terceira pessoa, suscetíveis de um 
plural, quando o falante – a) se incorpora numa pluralidade, b) se dirige 

a uma pluralidade; c) se refere a uma pluralidade distinta de si próprio e 

do ouvinte.    

  As formas verbais em português expressam a pessoa gramatical do 

sujeito, mediante desinências chamadas pessoais, de que resultam seis 

formas distintas para cada tempo verbal – primeira, segunda e terceira 

do singular; primeira, segunda e terceira do plural. Essas desinências 

para as formas verbais regulares (veja regularidade) são: primeira pes-

soa do singular -o (indicativo presente: cant+o), -i com ditongação, eli-

são ou crase morfofonêmica (indicativo pretérito perfeito e indicativo 

futuro do presente: cante+i > cantei, parti+i > parti, canta+re+i > 
cantarei; Ø, isto é, zero (canta+va+ Ø > cantava etc.; segunda pessoa 

do singular -s (canta+s > cantas etc., -ste (indicativo pretérito perfeito: 

canta+ste > cantaste), terceira pessoa do singular: -u com ditongação 

morfofonêmica (indicativo) pretérito perfeito: canto+u > cantou, Ø 

(canta+ Ø > canta etc.), primeira pessoa do plural -mos (canta+mos > 

cantamos etc.), segunda pessoa do plural -is com ditongação ou crase 

morfofonêmica (canta+is > cantais, parti+is > partis), -stes (indicati-

vo pretérito perfeito: canta+stes > cantastes etc.), -des (subjuntivo fu-

turo: canta+r+des > cantardes etc.), terceira pessoa do plural: nasali-

dade ou, depois de /a/, nasalidade e semivogal /w/ (canta+/w(n)/ > 

cantam /kantaw(n)/, teme+/(n)/ > temem /teme(n)/).    

  A significação dêitica dos pronomes se baseia na distinção das pes-
soas gramaticais, que são diretamente indicadas pelos pronomes pesso-

ais, a que se relacionam os pronomes possessivos.    

  A correlação rígida entre a forma verbal ou pronominal e a pessoa 

gramatical respectiva é perturbada pelo tratamento indireto, pelo qual 

em português um ou mais ouvintes são indicados por formas de terceira 

pessoa, bom como por uma convenção, de ordem social, que consiste 

numa pluralização na indicação do falante ou dou ouvinte.    

  José Lemos Monteiro (2002, p. 95-96) contesta o fato de que as 

gramáticas portuguesas em geral ensinarem que são três as pessoas 

gramaticais, conforme designem o falante, o ouvinte ou o assunto, con-

siderando que, no ato comunicativo só há duas pessoas: a que fala e a 
que ouve e que é um paradoxo colocar numa mesma ordem e no mes-

mo plano, os pronomes eu, tu e ele, como se a categoria de pessoa fosse 

definível por três termos.    
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  José Lemos Monteiro se baseia em Émile Benveniste (1974) para 

sustentar esse argumento, mas os romanos já tinham implícita essa 

ideia, quando deixaram de incluir um pronome pessoal de terceira pes-
soa na descrição de sua língua, como se aprende na gramática histórica, 

que mostra ser o nosso pronome pessoal proveniente do demonstrativo 

ille, illa, illud, correspondente a aquele(s), aquela(s).    

  Pessoa gramatical, segundo Gilio Giacomozzi et al. (2004, s.v.), é a 

flexão gramatical comum ao pronome e ao verbo que indica os partici-

pantes no processo verbal: 1ª pessoa – quem fala ou escreve, 2ª pessoa 

– quem recebe a mensagem, e 3ª pessoa – de que ou de quem se fala ou 

se escreve, ou seja, o referente ou o assunto, que, graficamente, podem 

ser assim apresentadas:    

        
  Aliás, como ensina Antenor Nascentes em Nomenclatura Gramati-

cal Brasileira (1959, p. 18), “Em rigor, só há duas pessoas gramaticais, 
a que fala e aquela com quem se fala. São elas que tomam parte no dis-

curso. A terceira é apenas o assunto, o objeto do que se diz. Pode ser 

um animal, uma planta, um mineral e até um ente”.      

  A pessoa gramatical pode variar em número (singular e plural). Ca-

da pessoa é representada, fundamentalmente, pela classe gramatical do 

pronome pessoal reto que determina a concordância do verbo.    

  Veja o verbete: Classe gramatical, Concordância, Discurso, Fle-

xão, Mensagem, Número, Pronome, Referente e Verbo. 

Pessoa moral  

  Segundo Maria Isabel Faria e Maria da Graça Pericão (2008, s.v.), 

pessoa moral, em arquivística, é o organismo ou grupo de pessoas co-

nhecido sob diferente nome, que exerce ou pode exercer a sua atividade 
a título autônomo. Estão geralmente agrupados sob o termo “pessoas 

morais” as associações, estabelecimentos ou instituições, empresas co-

merciais, organismos sem fins lucrativos, administrações públicas, or-

ganismos governamentais, coletividades religiosas, igrejas ou paróquias 

e conferências. 
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Pessoa verbal    

  Veja o verbete: Pessoa gramatical. 

Pessoal    

  Pronomes pessoais são os pronomes substantivos para indicarem as 

pessoas gramaticais, segundo Joaquim Matoso Câmara Júnior (1968, 

s.v.). Em muitas línguas, como o latim, só existem para o falante (pri-

meira pessoa do singular e do plural) e para o ouvinte (segunda pessoa 

do singular e do plural). Em outras, há uma terceira pessoa, singular e 

plural, que substitui qualquer nome substantivo. O português, como as 

demais línguas românicas, possui formas de terceira pessoa, decorren-

tes por evolução semântica de um demonstrativo latino (Veja: Români-

cas, criações) e de estrutura diferente das outras duas pessoas, que con-

tinuam as formas latinas descendentes do indo-europeu. Para cada pes-

soa, há uma categoria na primeira e na segunda pessoa do singular – a) 
caso reto, para sujeito (eu, tu), b) caso oblíquo, para objeto, como clíti-

co junto ao verbo, ou adverbal (me, te), c) caso oblíquo, para os demais 

complementos, com regência de preposição (mim, ti, com as variantes 

migo, tigo que se aglutinam com a preposição com – comigo, contigo); 

na primeira e segunda pessoa do plural – uma forma geral pata todos os 

casos (nós, vos, que no emprego adverbal, como clítico, perde fonolo-

gicamente o timbre aberto da vogal – nos, vos); na terceira pessoa – 

uma forma ele, com flexão nominal de gênero e número (ela, eles, 

elas), apenas no emprego adverbal, clítico, substituída, no acusativo di-

reto, por o, com flexão nominal de gênero e número (a, os, as) e no da-

tivo, ou objeto indireto, por lhe, com flexão nominal de número (lhes), 

havendo ainda formas reflexivas de caso oblíquo, paralelas às da pri-
meira e da segunda pessoa do singular (se, adverbal; si, regida de pre-

posição, com a variante sigo que se aglutina com a preposição com - 

consigo).    

  Dentro da diacronia, as formas clíticas de primeira e segunda pessoa 

do singular e terceira reflexiva provêm do acusativo dos corresponden-

tes pronomes latinos, enquanto as formas oblíquas tônicas provêm do 

dativo, que perdeu o seu valor casual (mi, evolução de mihi, ti, si, cu-

nhados por analogia, no latim vulgar hispânico, em vez de tibi, sibi), e 

em –migo, -tigo essas formas se aglutinam com a partícula cum, pos-

posta, que acabou perdendo a sua significação gramatical, donde a rei-

teração com com, anteposto. Na terceira pessoa, os clíticos o e lhe con-
tinuam com a distinção de acusativo e dativo, respectivamente, das 

formas latinas de que provêm – illum > elo > lo > o; illi > li, feito lhe 

por fonética sintática em combinação com lo (lilo > lio > /lyo/ > lho, 
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entendido por metanálise como – lhe + o), como ensina Álvaro Ferdi-

nando de Sousa da Silveira (1883-1967) em sua Fonética Sintática.    

  Em português, como em outras línguas, a distinção significativa en-
tre singular e plural, na primeira e segunda pessoa, e entre a segunda 

pessoa como ouvinte e a terceira pessoa, fora do eixo falante-ouvinte, 

fica esquecida ou apagada em virtude de das normas de tratamento.    

  Chamam-se modos pessoais os modos dos verbos que comportam 

flexões que indicam o tempo e a pessoa: o indicativo, o subjuntivo, o 

condicional, o optativo e o imperativo são modos pessoais. Ao contrá-

rio, chamam-se modos impessoais aos modos do verbo que não com-

portam uma flexão que indique a pessoa: o infinitivo, o particípio e o 

gerúndio são modos impessoais.    

  Em português, excepcionalmente, o infinitivo tem também uma 

forma flexionada, além da forma impessoal.    
  Alguns gramáticos incluem o pronome de tratamento entre os pro-

nomes pessoais; são, então, pronomes pessoais de tratamento. 

Pessoalidade  

 Pessoalidade é a qualidade daquilo que é pessoal: originalidade, 

particularidade. 

Petição   

 Petição é a formulação escrita de um pedido, dirigido ao juiz com-

petente ou que preside ao feito. Trata-se, portanto, de um documento, 

em que a parte autora, fundada no direito da pessoa, alega seus direitos 

e exige providências jurisdicionais. Alto grau de formalidade linguísti-

ca e interlocutiva é uma coerção genérica típica desse tipo de gênero, 

cuja estrutura composicional se assemelha à do requerimento (COSTA, 
2018, s.v.).  

 Veja os verbetes: Abaixo-assinado, Inicial, Requerimento. 

Petição de princípio    

  Segundo Patrick Charaudeau e Dominique Maingueneau (2006, 

s.v.), uma petição de princípio é uma forma d paralogismo; é uma for-

ma de raciocínio circular que pretende provar alguma coisa por si 

mesma, isto é, fornecendo como argumento para uma conclusão uma 

reformulação dessa conclusão. Explicação e Definição podem ser 

igualmente circulares, se a explicação for no mínimo tão obscura quan-

to o fenômeno a ser explicado, se a definição for no mínimo tão com-

plexa quanto o definido.    

  Veja os verbetes: Argumentação e Paralogismo. 
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Petróglifo  

 Petróglifo é a pedra em que foram gravados desenhos de tipo sim-

bólico próprios das culturas ágrafas. 

Peul    

  Peul é uma língua guineo-sudanesa. 

Philologia  

 Philologia é a palavra latina que significa amor das letras ou aplica-

ção ao estudo; comentário ou explicação dos autores; erudição. 

Philologus  

 Philologus é a palavra latina que significa letrado, erudito. 

Phrasillon    

  O termo phrasillon, em Lucien Tesnière (1893-1954), é sinônimo 

de palavra-frase, mas se aplica a cadeias de unidades variadas. 

Piada  

 Gênero de funcionamento tipicamente anônimo, a piada se caracte-

riza por ser uma história curta de final surpreendente, às vezes picante 

ou obscena, contada para provocar risos. De temática variadíssima 

(preconceitos – sexualidade, racismo, etnias etc. – instituições, profis-

sões etc.), as piadas refletem e refratam a sociedade, segundo Sigmund 

Schlomo Freud (1905, in POSSENTI, 2002), porque trazem um conte-

údo que é, da alguma maneira, reprimido (repressão) e, por isso, de-

pendem de sua técnica de disparar o humor, ou por uma característica 

linguística ou pela controvérsia em que um dos pontos de vista é consi-

derado de mau gosto, incivilizado. O ponto de vista nunca é expresso 

explicitamente, o leitor tem que descobrir o seu porquê. Ainda em se-

gundo Sigmund Schlomo Freud (1905), além da repressão, a conden-
sação é outra característica da piada. Ou seja: um trecho de uma piada 

pode ser lido de duas maneiras (ambiguidade) e entendido de duas ma-

neiras. Esse jogo de ambiguidade constrói a piada, como em coisas do 

tipo éter na mente X eternamente X é ter na mente X eterna mente. A 

característica do final surpreendente, presente na definição inicial deste 

verbete, é uma das mais típicas das piadas, pois elas ou apresentam sen-

tido duplo (condensação) ou mudam de tema ou assunto (deslocamen-

to), quebrando a exigência da unidade discursiva de outros textos cha-

mados “sérios” que, culturalmente, devem manter a unidade, o mesmo 

tópico ou tema ou assunto (COSTA, 2018, s.v.).  

 Veja o verbete: Anedota. 
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Pícaro   

  Segundo Massaud Moisés (2004, s.v.), de certo modo refletindo a 

indeterminação etimológica do vocábulo, a noção de herói pícaro, as-
sim como de novela picaresca, ainda não é de todo pacífica. Surgido 

com a Vida de Lazarillo de Tormes (1554), mas sem o nome pelo qual 

veio a ser designado, o tipo ganhou configuração com as outras narrati-

vas em torno do mesmo assunto, escritas no século barroco (Vida de 

Guzmán de Alfarache, 1599-1604, de Mateo Alemán; La Vida del Bus-

cón, 1626, de Francisco de Quevedo) e seguintes, inclusive em outras 

literaturas europeias.   

  Na Inglaterra, citam-se, entre outras, Fraternitye of Vagabondes 

(1561), de John Awdeley; Unfortunate Traveller or The Life of Jack 

Wilton (1594), de Thomas Nashe (1567-1601). Na França, a primeira 

tradução de Lazarillo de Tormes é de 1560, inspiração de uma série de 
novelas no gênero, vindas a público entre 1596, com La Vie Généreuse 

des Hercelots, Gueux et Bohémiens, cujo autor se escondia sob o pseu-

dônimo de Monsieur Pechon de Ruby, Gentilhomme Breton, e 1628, 

com Le Jargon ou Langage de l’Argot Réformé, presumivelmente es-

crito por Olivier Chéreau. Na Itália, Il Vagabondo, overo Sferza de Bi-

anti e Vagabondi (1627), de Rafaele Franoro, psedônimo de Giacinto 

Nobili (GUILLÉN, 1987, p. 210 e ss.; BJORNSON, 1977; PARKER, 

1975).   

  Em Portugal, citam-se a Tercera Parte de Guzman de Alfarache, de 

Félix Machado da Silva Castro e Vasconcelos, Marquês de Montebelo, 

inédita até 1927; Século Pitagórico e Vida de D. Gregoria Gadanha 

(1644), de António Henriques Gomes; Novelas Exemplares (1650), de 
Gaspar Pires Rebelo (PALMA-FERREIRA, 1981, p. 43 e ss.).   

  Pode-se admitir como traços definidores “o pícaro do século XVII é 

um moço nascido quase sempre de pais pobres e de baixa extração, ra-

ramente honrados, o qual, por causa de más companhias ou por falta de 

instrução, ao ver-se lançado na confusão da vida e entregue a si mesmo, 

cai na vagabundagem, afasta-se do trabalho e luta pela vida como pode, 

como pode, com ousadia e falta de escrúpulos, com enganos, malícias e 

más artes, tramoias e furtos. Seu distintivo exterior é o aspecto andrajo-

so, mas não a deformação física. As suas ocupações são o pedir esmola, 

os baixos trabalhos de ocasião, o vagar prazerosamente de cidade em 

cidade, o trato com caminhantes, mascates, cômicos ambulantes e tite-
reiros, adivinhos e ciganos, o jogo fraudulento das cartas, em suma, o 

exercício de toda classe de enganos e intrigas, e de brincadeiras gracio-

sas ou de mau gosto. Mas não é de nenhum modo mulherengo, nem 
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ébrio, nem muito menos briguento, porque lhe falta valor para isto”. O 

seu caráter envileceu-se pela herança algumas vezes, sempre pelo meio 

ambiente. A necessidade de viver tornou-o desavergonhado e sem es-
crúpulos” (PFANDL, 1952, p. 294).   

  Ainda se poderiam acrescentar os seguintes traços: “sem ser verda-

deiramente criminoso, pertence ao mundo da malandragem: [...] gosta 

às vezes de expor máximas e sentenças morais; são manifestos os seus 

sentimentos de humanidade; é um bom crente, ainda que pecador; [...] 

participa das preocupações do seu tempo” (LA SERNA E PALENCIA, 

1943, p. 379). Marcado pela solidão, o pícaro não é eremita nem um fo-

ra da lei: “é solitário dentro do mundo, dentro da sociedade, destituído 

de qualquer segurança – como a família, dinheiro, amigos, posição so-

cial. Em meio a uma sociedade hostil, é um indivíduo sem raízes ou li-

ames de espécie alguma. [...] é um perene buscón, a lutar pela vida [...], 
oscilando entre a rejeição dos valores sociais e a busca precisamente 

desses mesmos valores” (GUILLÉN, 1987, p. 383, 385-386 e 389).   

  Marginal numa sociedade estratificada, “expressão de não poucos 

caracteres da decadência da sociedade espanhola nos séculos XVI e 

XVII” (LA SERNA E PALENCIA, 1943, p. 379), mau caráter, insen-

sível, inescrupuloso, aproveita-se sem dó nem piedade das fraquezas do 

próximo, mesmo que se trate de um cego, aleijado ou faminto, mas 

apenas com vistas à sobrevivência. Para tanto, emprega menos a inteli-

gência que o instinto, explorando as ocasiões como um gatuno ou um 

meliante, em práticas “inofensivas”, que lhe rendem sobretudo o pão 

que mata a fome, ou nas manobras que lhe facilitem o trabalho. Pregui-

çoso e negligente, mas de olhos abertos para todas as oportunidades 
que lhe permitam resultados imediatos e satisfatórios, vive no submun-

do. O seu raio de ação é curto, povoado por semelhantes compartas; a 

mentira e a fantasia, pratica-as com desenvoltura crescente, segundo as 

“leis” morais que ele próprio engendra a seu modo, com o fito exclusi-

vo de burlar a vigilância alheia e lograr o sustento fácil, sem esforço 

maior.   

  É geralmente do sexo masculino, mas a pícara também protagoniza 

narrativas no gênero (YEBRA, 1988, p. 22-24): citam-se, no século 

XVII, Libro de Entretenimiento de la Pícara Justina (1605), de Fran-

cisco López de Úbeda (1560-1605); La Niña de los Embustes, Teresa 

Manzanares (1631) e La Garduña de Sevilla (1642), de Alonso de Cas-
tillo Solórzano (1584-1647). E no século XVIII inglês, The Fortunes 

and Misfortunes of the Famous Moll Flanders etc. (1722), de Daniel 

Defoe (1660-1701).   
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  O pícaro pode ser considerado um anti-herói (FRIEIRO, 1954, p. 

70; CARILLA, 1955, p. 12; SARAIVA, 1961, p. XXX; YEBRA, 1988, 

p. 13); ma há quem o julgue ser um herói (SALINAS, 1946, p. 75-84) 
ou “ter mais a ver com Amadis e outros heróis romanescos do que ser a 

sua imagem negativa ou antitipo” (WICKS, 1970, p. 43). 

Pictavino    

  Pictavino é o dialeto falado em Poitiers (França), enclave provençal 

em domínio linguístico francês. 

Pictografia    

  Chama-se pictografia à utilização de desenhos figurativos com vis-

tas à comunicação escrita (veja: Pictograma).  

Pictograma    

  Pictogramas são, segundo Jean Dubois et al. (1998, s.v.), são os de-

senhos de tipos variados em uma ou mais corres que, afora seu interes-
se ornamental ou estético, reproduzem o conteúdo de uma mensagem 

sem se referir à sua forma linguística. Estes desenhos narram uma his-

tória, mas sm relação visível com um enunciado falado único, já que a 

história se reconstitui de forma semelhante ao tema de um quadro. Esta 

forma de pré-escrita se encontra ente as populações de pescadores e ca-

çadores, numa relação regular, como os índios da América, os esqui-

mós, os siberianos e os bosquimanos da África. Distinguem-se os pic-

togramas-sinais, que podem ser empregados como lembretes para de-

sencadear uma declamação (sobre as vestes de pele dos sacerdotes-

feiticeiros, na Sibéria, correspondem a estrofes de canto) – e os picto-

gramas-signos, que carregam neles próprios a significação, que falam à 

vista. De certo modo, um desenho humorístico sem palavras é, também, 
um pictograma-signo.  

 Pictograma, segundo Franck Neveu (2008, s.v.), é o desenho figu-

rativo utilizado para reproduzir e significar, na sua globalidade, o con-

teúdo de uma mensagem, cujo formato pode variar consideravelmente 

(equivalendo a um enunciado, a uma sequência narrativa, a uma récita 

etc.). A escrita pictórica é frequentemente apresentada como uma pré-

escrita a qual não resulta de uma decomposição da mensagem em uni-

dades de significação. As narrativas pictóricas dos Astecas ilustram de 

forma ampla o princípio de escrita pictográfica. A denotação analógica 

dos pictogramas é bastante explorada nas sociedades contemporâneas 

(painéis de informação, cartazes, marcas e logotipos etc.).  

 Veja os verbetes: Escrita, Escritura, Grafemática e Ideograma. 
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Pictor  

  Segundo Maria Isabel Faria e Maria da Graça Pericão (2008, s.v.), 

pictor é a palavra latina que indica a pessoa que fazia o esboço do de-
senho dos elementos a introduzir para ilustrar o manuscrito. Geralmen-

te, era uma pessoa distinta do copista e era numa fase posterior à cópia 

do texto que tal tarefa tinha lugar. Ele preenchia com a iconografia 

adequada os espaços que o copista deixara em branco. Por vezes, o 

scriptorium monástico recorria a artistas de fora do mosteiro para tal ta-

refa, o que é denunciado por alguns manuscritos onde um leigo (carac-

terizado pelo seu modo de vestir) é apresentado no ato de iluminar ou 

de pintar com cores e ouro, o que se verifica sobretudo a partir do sécu-

lo XIII. 

Pídgin    

  É uma língua que emerge a partir de duas línguas, em princípio, 
ininteligíveis, que passam a ter interação entre si. Os pídgins tendem a 

apresentar léxico e estrutura gramatical reduzidos. Quando um pídgin 

passa a ter falantes nativos, torna-se um crioulo. Vários crioulos têm o 

português como uma das línguas em contato e são referidos como cri-

oulos de base portuguesa.    

  Pídgin é termo usado na sociolinguística, segundo David Crystal 

(1988, s.v.), com referência a uma língua que mostra uma redução sig-

nificativa de estrutura gramatical, léxico e estilística, em comparação 

com outras línguas, e que não é a língua nativa de ninguém. Os pídgins 

são formados por duas comunidades de fala que tentam se comunicar, 

cada uma delas se aproximando sucessivamente dos traços mais óbvios 

da outra língua. Tais desenvolvimentos necessitam de uma motivação 
considerável por parte dos falantes. Por isso, não surpreende ver as lín-

guas pídgin florescerem em áreas de desenvolvimento econômico, co-

mo nos pídgins baseados em inglês, francês, espanhol e português, nas 

Índias Ocidentais e Orientais, na África e nas Américas. Os pídgins se 

tornam crioulas quando passam a ser a língua materna de uma comuni-

dade. Veja o capítulo 3 de Sociolinguistics: An Introduction, Peter 

Trudgill (1984).    

  Segundo Robert Lawrence Trask (2015, s.v.), pídgin é uma língua 

auxiliar criada por pessoas que não têm nenhuma língua em comum. 

Muitas e muitas vezes Muitas vezes, na história da humanidade, povos 

que não tinham em comum uma língua foram atirados juntos num 
mesmo lugar, e foram obrigados a interagir. Às vezes, a língua de um 

dos grupos é aprendida pelo outro e é usada como uma língua franca, 

mas, às vezes, acontece uma coisa completamente diferente: palavras 
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de uma ou mais das línguas dos povos envolvidos são tomadas e ali-

nhavadas numa colcha de retalhos que permite uma forma bastante ru-

dimentar de comunicação. É nisso que consiste um pídgin. Um pídgin 
não é a língua materna de ninguém, e não é de modo algum uma verda-

deira língua: não tem uma gramática reconhecível, é muito limitado 

naquilo que pode veicular, e diferentes pessoas o falam de maneiras di-

ferentes. Ainda assim, funciona para objetivos simples, e com frequên-

cia é aprendido por todos na área.    

  Os pídgins surgem sempre que as condições são favoráveis, e mui-

tos deles foram criados apenas nos últimos séculos. Alguns foram cria-

dos ao longo das costas orientais e ocidentais da África, para facilitar o 

comércio entre africanos, europeus e árabes. Muitos outros foram cons-

truídos na América do Norte e no Caribe, sobretudo para permitir que 

os escravos africanos falassem entre si e com seus senhores europeus. 
Outros ainda foram criados no Extremo Oriente, principalmente para 

fins de comércio. As plantações de cana-de-açúcar do Havaí atraíram 

trabalhadores de uma dúzia de países da Ásia e do Pacífico, e isso le-

vou à criação de mais um pídgin.    

  Há vários destinos possíveis para um pídgin. Em primeiro lugar, ele 

pode cair em desuso. É o que aconteceu com o pídgin havaiano, hoje 

completamente suplantado pelo inglês, a língua de prestígio atual. Em 

segundo lugar, pode continuar em uso por várias gerações, ou mesmo 

por vários séculos, como aconteceu com alguns pídgins da África oci-

dental. Em terceiro lugar, pode sofrer uma mudança bem mais impres-

sionante, tornando-se uma língua materna. Isso acontece quando o píd-

gin é a única coisa que as crianças de uma comunidade podem usar 
com outras crianças. Sempre que isso acontece, as crianças tomo o píd-

gin e o transformam numa língua de verdade, elaborando e fixando a 

gramática, e expandindo amplamente o vocabulário. O resultado é um 

crioulo, e as crianças que o criam são os primeiros falantes nativos des-

se crioulo.    

  Segundo Marcos Bagno (2017, s.v.), um pídgin é uma espécie de 

linguagem nova e incialmente simples que emerge do contato entre 

dois ou mais grupos humanos que não compartilham uma mesma lín-

gua. Em seus estágios iniciais, o pídgin frequentemente é um recurso 

improvisado, reduzido em sua estrutura, designado na linguística pelos 

nomes de jargão ou pré-pídgin. Além disso, não é falado como língua 
nativa por ninguém. Como soluções sociais para o problema da comu-

nicação, sobretudo em contextos comerciais, de trabalho baseado em 

mão de obra escrava ou de recrutamento de trabalhadores para tarefas 
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específicas, os pídgins dispõem de normas próprias, quase sempre fa-

zendo o máximo uso de recursos gramaticais mínimos.    

  Os pidgins sempre floresceram nas rotas de comércio e especial-
mente durante a expansão colonial europeia, motivo por que quase to-

das essas variedades de contato que acabaram por se firmar procedem 

de uma das cinco línguas europeias associadas àquela expansão: portu-

guês, espanhol, inglês, francês e holandês.    

  Os pídgins podem se transformar em variedades mais estáveis e 

complexas (pídgins estáveis ou cristalizados) se o contato entre os gru-

pos for permanente ou se o pídgin for adotado como língua franca para 

além da situação inicial de contato. Um pídgin expandido (às vezes 

também rotulado de pídgin estendido) é um desdobramento ulterior de 

um pídgin estável, em termos de crescente complexidade gramatical e 

lexical, a fim de responder às necessidades de falantes que o usam em 
contextos interativos informais e não somente em situações de trabalho. 

Os pídgins frequentemente extraem seu vocabulário da língua social ou 

geograficamente dominante, mas são difusos quanto a sua gramática.  

  Embora existam pídgins surgidos do contato de “duas línguas” 

(como o russenorsk, um pídgin do século XIX surgido do contato entre 

pescadores russos e noruegueses), o pídgin prototípico implica o conta-

to entre falantes de três ou mais línguas.    

  Tradicionalmente, os pídgins são contrastados aos crioulos – lín-

guas primeiras plenamente desenvolvidas, supostamente originadas de 

uma fase pídgin prévia. Essa teoria do “ciclo de vida” dos crioulos é as-

sociada ao trabalho de Robert Anderson Hall Jr. (1966), e os pídgins e 

crioulos são frequentemente estudados no quadro de uma disciplina 
chamada crioulística. Para Robert Anderson Hall Jr. e outros, um cri-

oulo é um pídgin que passou por um processo de nativização, isto é, um 

pídgin que, transmitido de pais para filhos, se tornou a língua primeira 

destes e das gerações sucessivas. Essa tese, no entanto, tem sido refuta-

da por investigações empíricas que revelam serem pouquíssimos os 

crioulos surgidos dessa suposta nativização de pidgins.    

  No entanto, cada vez mais os pesquisadores exploram modelos al-

ternativos que enfatizam    

  a) que alguns crioulos, especialmente os do Caribe, podem ter evo-

luído “abruptamente”, sem uma fase pídgin prévia e    

  b) que a distinção entre um pídgin e um crioulo pode não ser tão ní-
tida quanto se acreditava, quando se examina um pídgin expandido 

como o West African Pidgin English, em via de se tornar uma primeira 

língua. O rótulo língua pídgin/crioula é preferível quando o status da 
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língua (entre pídgin e crioulo) é incerto.  

 Chama-se pidgin, segundo Franck Neveu (2008, s.v.), um tipo de 

sabir, linguisticamente mais elaborado e que abrange os domínios de 
várias atividades, nascido do contato entre línguas europeias e línguas 

asiáticas ou africanas. O termo pidgin se aplica, sobretudo ao que se 

chama pidgin-english, ou seja, uma língua mista constituída pelo chinês 

e inglês, utilizada como língua complementar. Contrariamente aos cri-

oulos, os pidgins não têm tendência a se constituírem em língua mater-

na.  

  Como leituras complementares, Robert Lawrence Trask sugere o 

capítulo 55 de The Cambridge Encyclopedia of Language, de David 

Crystal; Pidgins and Creoles, de John Holm; as páginas 89 a 101 de An 

Introduction to Sociolinguistics, de Janet Holmes; o capítulo 6 de Lan-

guage in Society: An Introduction to Sociolinguistics e Pidgin and 
Creole Languages, ambos de Suzanne Romaine; e Contac Languages: 

Pidgins and Creoles, de Mark Sebba.    

  Veja os verbetes: Crioulo, Hipótese do bioprograma, Língua natu-

ral, Sabir. 

Pidgin-english    

  Pidgin-english é uma língua mista falada nos portos da China, com-

posta de vocabulário inglês e sistema gramatical chinês (Significa in-

glês dos negócios. Pídgin é deformação de busines). 

Pidginização    

  Segundo Marcos Bagno (2017, s.v.), pidginização é o processo de 

constituição de um pídgin, que envolve o desenvolvimento de uma va-

riedade simples e funcional, quando não se dispõe de nenhum outro 

meio de comunicação entre falantes de línguas diferentes. 

Pièce à thèse   

  Pièce à thèse é o mesmo que drama de tese. 

Pied-de-mouche  

 Pied-de-mouche, palavra francesa, é o sinal abreviado em forma de 

C com barra, empregado nos manuscritos medievais para indicar os 

inícios de capítulo. Sinal tipográfico dos séculos XV e XVI que desem-

penha a mesma função. 

Pinax  

 Pinax, palavra grega, é a tabuinha cuja superfície se cobria com 

uma capa composta por uma mistura de resina e cera, sobre a qual se 

traçavam as letras com o estilo. 
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Pingue-pongue  

 Pingue-pongue é a entrevista rápida, com perguntas e respostas, 

breves e curtas, geralmente formadas de uma ou poucas palavras. Em 
geral, o pingue-pongue se faz no final de uma entrevista mais longa. 

Neste caso, constitui parte de uma entrevista, mas pode constituir um 

gênero diferente, quando é produzido à parte. Usa-se, então, o termo 

pingue-pongue para se referir a uma entrevista editada na forma de diá-

logo, com perguntas e respostas (rápidas) (COSTA, 2018, s.v.).  

 Veja os verbetes: Conferência de imprensa, Coletiva, Entrevista. 

Pirâmide invertida  

  Segundo Maria Isabel Faria e Maria da Graça Pericão (2008, s.v.), 

pirâmide invertida, em linguagem jornalística, é a técnica que começa a 

notícia pelo essencial e finaliza com os pormenores acessórios. Nor-

malmente, é precedida de uma abertura, mas, mesmo que esta não exis-
ta, costuma contê-la implicitamente, pois o primeiro parágrafo, onde se 

relata o mais importante, acaba por constituir o essencial da notícia. É 

por essa razão que, quando há necessidade de cortar algum texto, esta 

supressão é feita a partir do final da notícia. Esta técnica possui sobre a 

da pirâmide narrativa a vantagem de introduzir diretamente o leitor no 

essencial da questão e possibilitar uma leitura parcelar, podendo aban-

donar os pormenores que se seguem na continuação da notícia. Tem 

ainda a vantagem de, no caso de falta de espaço, impor cortes nos tex-

tos, ser possível eliminar os últimos parágrafos sem refazer o que está 

escrito, permanecendo a notícia perfeitamente inteligível. 

Pirâmide narrativa  

  Segundo Maria Isabel Faria e Maria da Graça Pericão (2008, s.v.), 
em linguagem jornalística, fala-se em pirâmide narrativa quando os fa-

tos são apresentados pela ordem do acontecimento e, portanto, por or-

dem crescente de importância. Inicia-se habitualmente por uma descri-

ção das circunstâncias, prossegue com a exposição dos acontecimentos 

até chegar aos fatos culminantes e ao desenlace. Quando a pirâmide 

narrativa é precedida de uma abertura, o essencial já é conhecido do 

leitor e se trata de cria interesse pela notícia que explica a evolução dos 

acontecimentos. Nesses casos, fala-se por vezes em sistema misto. 

Quando o corpo do artigo não é precedido de abertura nem de um título 

explícito que dê uma ideia precisa do desenlace, usa-se este sistema pa-

ra criar no leitor uma certa expectativa. 

Pirâmide normal  

 Pirâmide normal é a técnica de redação jornalística que segue o se-
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guinte esquema: detalhes da introdução, fatos de crescente importância 

com o propósito de criar expectação, fatos culminantes e desfecho. 

Pirata  

 Pirata é aquele que plagia e reproduz ilicitamente um trabalho ou 

uma obra. 

Pirataria literária  

 Pirataria literária ou reprodução ilegal de livros é a atividade cri-

minosa que consiste em copiar, plagiar, manipular e reproduzir ilicita-

mente criações eruditas alheias. 

Pirotipia  

 Pirotipia é a impressão a quente, mediante a aplicação de punções 

metálicos. Esta técnica foi utilizada mesmo antes da invenção da tipo-

grafia. 

Pirríquio    

  Veja o verbete: Pé. 

Piso    

  Segundo Marcos Bagno (2017, s.v.), o termo floor em inglês (lite-

ralmente “piso”) é empregado em expressões onde, em português, se 

costuma usar palavra: “passar a palavra a alguém”, “pedir a palavra”, 

“estar com a palavra” etc. Como o termo palavra em português é alta-

mente polissêmico, os pesquisadores brasileiros da vertente interacio-

nista (linguística interacional) optaram por empregar piso como termo 

técnico em suas investigações.    

  O piso é, em sentido amplo, o “espaço” interacional ocupado pelos 

falantes. Num trabalho clássico sobre o piso na interação, Carole 

Edelsky (1981, p. 405) o definiu mais precisamente como uma ativida-
de compartilhada e reconhecida que se desdobra dentro de um tempo-

espaço psicológico. Essa definição reconhece que nem todas as toma-

das de turno constituem parte do piso – uma pergunta breve solicitando 

esclarecimento seria um exemplo de uma tomada de turno fora do piso. 

Ela também permite que os pesquisadores identifiquem diferentes tipos 

de piso. Carole Edelsky distingue entre dois tipos de piso, relacionados 

a diferentes padrões de tomada de turno: “Pisos desenvolvidos singu-

larmente”, em que um falante mantém o piso por algum tempo, e “pisos 

desenvolvidos em colaboração”, em que vários falantes compartilham o 

piso ao mesmo tempo.    

  Veja o verbete: Sociolinguística interacional. 
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Pista de leitura  

 Pista de leitura é a indicação ou recomendação de bibliografia a 

consultar sobre determinado assunto. 

Pitaco  

 Veja o verbete: Torpedo. 

Pitch    

  O termo é geralmente utilizado como palavra da língua inglesa, em-

bora possa também ser traduzido como altura. Diz respeito ao efeito 

acústico produzido pela frequência de vibração das cordas vocais. De 

maneira geral, pode-se dizer que quanto mais alta for a frequência de 

vibração das cordas vocais, mais alto será o pitch. O pitch permite clas-

sificar os sons em uma escala de baixo-alto, com posições intermediá-

rias, e desempenha um papel importante nos estudos da entonação e do 

tom. Em línguas tonais, os tons representam diferentes níveis de pitch, 
que caracterizam os diferentes tons. Veja Some Reflections on the IPA, 

de Peter Ladefoged (1990).    

  Veja o verbete: Frequência fundamental. 

Pitoresco   

  Subproduto do sistema de Edmund Burke (A Philosophical Enquiry 

into the Sublime and Beautiful, 1759), segundo Massaud Moisés (2004, 

s.v.), o pitoresco surgiu em fins do século XVIII (mas o vocábulo já es-

tava em uso desde meados do século anterior), graças sobretudo aos re-

latos de viagens de William Gilpin, entre 1782 e 1809, e ao Essay on 

Picturesque Beauty (1792), no qual define os objetos pitorescos como 

“aqueles que agradam por alguma qualidade, capazes de serem ilustra-

dos pela pintura ” (GILPIN, apud MONK, 1960, p. 157).   
  Considerando vago o conceito oferecido por William Gilpin (1724-

1804), Uvedale Price (1747-1829) buscou, em An Essay on the Pictu-

resque, as Compared with the Sublime and Beautiful (1794), não so-

mente uma noção precisa da nova categoria estética, como também si-

tuá-la no mesmo nível do sublime e do belo, de modo a compor uma 

trindade estética. “O pitoresco, que aproxima as margens do fosso aber-

to pelas categorias de Edmund Burke, é definido como variedade e en-

redo”, ou seja: um objeto ou um conjunto de objetos cuja “variedade de 

formas, de cores e sombras atraem o olhar culto – são simplesmente pi-

torescos” (GILPIN, 1794, p. 158 e 159).   

  Fruto das impressões de viagem, o pitoresco resultava de o olhar 
culto divisar na paisagem objetos dignos de serem pintados ou cuja be-

leza recordasse uma tele: ver a natureza como obra de arte pictórica, eis 
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a proposição de William Gilpin, que se tornaria recorrente no seu tem-

po e no interior da estética romântica, chegando a desfrutar de “uma 

popularidade maior do que o sublime possuía”. As viagens eram reali-
zadas com um objetivo, “o de encontrar cenários e deleitar-se com eles, 

à semelhança dos artistas que, prazerosamente, os transpunham para as 

suas telas” (GILPIN, 1794, p. 159 e 222); a velha ut pictura poesis, que 

confrontava duas formas de arte, agora substituía a poesia pela nature-

za, mas em pouco tempo a descrição literária das cenas naturais passou 

a lançar mão de recursos que lembravam as paisagens da pintura coeva. 

  Ao colocar a tônica sobre o olhar que contempla a natureza na sua 

exuberância plástica, os adeptos do pitoresco ignoravam “a qualidade 

emotiva da paisagem”: viam-na como pintores e procuravam reproduzi-

la como se a pintassem (GILPIN, 1794, p. 225). “Arte da paisagem”, o 

pitoresco assinalava “uma longa fase da relação estética entre o homem 
e a natureza”, caracterizava pela fusão da “poesia com a pintura, a jar-

dinagem, a arquitetura e a arte da viagem” (Christopher Hussey, The 

Picturesque: Studies in a Point of View, 1927, p. 4-5, apud HIPPLE, 

1957, p. 190).   

  João Baptista da Silva Leitão de Almeida Garrett (1799-1854), por-

ventura em razão do conhecimento direto das letras inglesas de feição 

romântica, exibe manifestos sinais de haver assimilado o traço identifi-

cador das categorias estéticas que provocaram grande celeuma na se-

gunda metade do século XVIII. Em Viagens na Minha Terra (1846), o 

seu olhar percorre os cenários, ora distinguindo o pitoresco:   

  “Mias para a raiz do monte, em cujo cimo estou, o pitoresco bairro 

da Ribeira, com as suas casas e as suas igrejas, tão graciosas vistas da-
qui, a sua cruz de Santa Iria e as memórias romanescas do seu alfage-

me” (Capítulo XXVIII);    

ora o sublime:   

  “Este sonhar acordado, este cismar poético diante dos sublemes es-

petáculos da natureza é dos prazeres grandes que Deus concedeu às al-

mas de certa têmpera. Doce é gozar assim; mas em que doçuras da vida 

não predomina sempre o ácido poderoso que estimula! Tirai-lho, fica a 

insipidez; deixai-lho, ulcera por fim os órgãos. O gozo é mais vivo, 

porque a ação do estímulo é mais sentida, mas a ulceração cresce, o co-

ração está em carne viva... agora o prazer é martírio” (capítulo XXIX). 

  Ali, o olhar culto se derrama sobre o casario, praticamente sem 
emoção, como se de um pintor se tratasse; aqui, o “sonhar acordado”, o 

“cismar poético” transborda de emoção, em dicotomias formadas de 

sentimentos inconciliáveis. 
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Pittaciolum  

 Pittaciolum é o diminutivo do latim pittacium, bilhete, etiqueta. É 

utilizado por vezes como equivalente a phylacterium, ou seja, no senti-

do de tira ou banda de papiro ou de pergaminho contendo inscrição. 

Pittacium  

 Pittacium, é latim, é etiqueta, rótulo, membrana, estampa ou cédula 

colocada na extremidade dos rolos ou volumes em que se escrevia o tí-

tulo da obra.  

 Veja o verbete: Syllabus. 

Pivô    

  Termo introduzido nos estudos de aquisição da linguagem na déca-

da de 1960, com referência a uma primitiva classe de palavras que, su-

postamente, caracterizava as combinações de duas palavras produzidas 

pelas crianças. As análises destas combinações sugeriam que as crian-
ças usavam algumas palavras com muita frequência, em posição fixa, 

como dá carro, dá bola, dá água; papai vai, neném vai etc. Estes ele-

mentos comuns eram vistos como "pivôs" dos quais dependia o resto 

da sentença (a palavra de "classe aberta"); a estrutura da sentença toda 

era Pivô + Aberta ou Aperta + Pivô. Esta análise não é mais popular, 

por diversos motivos, a saber: não relaciona a análise às estruturas 

gramaticais dos adultos, ignora a estrutura semântica de tais sentenças 

e parece ser aplicável apenas a certos tipos de sentenças de certas cri-

anças. Veja o capítulo 8 de Psychology and Language, de Herbert H. 

Clark e Eve V. Clark (1977).    

  Veja o verbete: Método harrisiano. 

Pixel per inch  

 Pixel per inch é a locução inglesa também usada sob a forma abre-

viada p.p.i., pixel por polegada, serve para definir a resolução de uma 

imagem num monitor. 

Pixel  

  Segundo Maria Isabel Faria e Maria da Graça Pericão (2008, s.v.), 

pixel é a abreviatura de picture element, termo usado para designar o 

ponto com cor e luminosidade variáveis, cujo conjunto forma uma 

imagem visível num monitor de computador, quando observado à dis-

tância. A maior ou menor definição da imagem é diretamente proporci-

onal ao número de pixels por unidade de comprimento; porção mínima 

que constitui uma imagem digital, que é equivalente a um ponto em 

linguagem analógica. 
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Placa  

 Assim como o outdoor, o cartaz ou o painel, a placa é um suporte, 

com formato de tabuleta, geralmente de bronze, mármore, granito, me-
tal ou outro material, que pode trazer uma inscrição comemorativa, 

uma propaganda, uma homenagem (placa de rua) etc. Pode ser também 

uma chapa que, emitida pela administração pública, representa sinal 

oficial de concessão de certas licenças e autorizações, como, por exem-

plo a placa de carro ou de moto, que, colocada na dianteira ou na trasei-

ra de um veículo automotor, registra o úmero de licenciamento desse 

veículo. Por extensão de sentido, placa passa a constituir um gênero es-

crito, quando se refere aos textos comemorativos, de propaganda ou de 

qualquer dessas licenças ou autorizações, geralmente curtos e objetivos, 

codificados alfanumericamente, como as placas de veículos, em muitas 

partes do mundo (COSTA, 2018, s.v.).  
 Veja os verbetes: Cartaz, Frase, Inscrição, Letreiro, Painel, Outdo-

or. 

Placença  

 Placença é termo arcaico que designava aprovação, beneplácito, 

aceitação. 

Plagiador  

 Plagiador ou plagiário é aquele que plagia ou copia, manipula, al-

tera ou reproduz ilicitamente um texto ou obra sem o consentimento do 

autor. 

Plagiar  

 Plagiar é subscrever ou apresentar como seu, por inteiro ou modifi-

cando-o parcialmente, um trabalho artística ou literário de outrem; imi-
tar servilmente; em gíria publicitária, é copiar um anúncio ou campa-

nha criado para um outro produto; chupar. 

Plagiário   

 Plagiário é o autor que apresenta como seu um trabalho artístico, 

científico, literário etc., que pertence a outra pessoa, quer tenha sido 

copiado na totalidade quer alterado em alguns pontos. 

Plágio   

  Segundo Massaud Moisés (2004, s.v.), plágio se diz da apropriação 

e publicação de obre literária alheia, no todo ou em parte, como se fos-

se verdadeiramente de quem praticou o ato criminoso, ou seja, é “a fal-

sa suposição de autoria: o ato enganoso de se apropriar do produto de 
outra mente, apresentando-o como se fosse seu” (Alexander Lindey, 
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Plagiarism and Originality, New York: Harper, 1952, apud BIBALDI, 

2003, p. 66).   

  Neste sentido, remonta a Marcial, poeta latino dos séculos I-II d.C. 
(Epigramas I: 52, 9; II: 29, 38, 53, 66 e 72; X: 100 e XII: 63 e 72). Se-

gundo Benedetto Croce(1866-1952), trata-se de um “conceito que não 

tem nenhuma relação com a literatura” (Benedetto Croce, Problemi di 

Estetica, 2ª ed., p. 68-72, 495 e ss., apud TILGHER, 1934, p. 93-97)  

  Conhecido já entre os antigos e muito comum desde a Idade Média 

até o século XVIII, graças à ausência de uma norma que regulasse a au-

toria literária ou ao velho princípio da imitação, que sugeria e autoriza-

va que os autores, antigos ou modernos, tomados como modelos, fos-

sem espoliados pelos principiantes ou pelos literatos menos talentosos 

ou destituídos de consciência moral.   

  Entre o fim do século XVIII e o princípio do seguinte, o plágio ga-
nhou “caráter infamante” (SCHNEIDER, 1985, p. 47), uma vez que 

“até o século XIX, a noção de propriedade literária não estava seria-

mente estabelecida” (SANGSUE, 1989, p. 93). De todo o modo, trata-

va-se de uma questão que envolvia aspectos éticos, jurídicos e estéticos 

(SCHNEIDER, 1985, p. 38): “ladrões de palavras”, os seus adeptos 

praticavam o vampirismo (SANGSUE, 1989), o canibalismo, a apro-

priação indébita, o roubo, a contrafação, crime ou delito como qualquer 

outro no gênero.   

  Com o tempo, “a sensibilidade social ao plágio, após ser exacerbada 

na época do individualismo e do gosto da propriedade, renovou-se na 

época moderna, em que, sob formas diversas (colagem, desvios etc.), o 

empréstimo perdeu todo o aspecto de plágio e de comportamento mo-
ralmente condenável.   

  Aos poucos, o plágio retornou, reabilitado sob o nome erudito de in-

tertextualidade, qualquer coisa que não é mais uma fatalidade, mas um 

processo de escrita entre outros, por vezes reivindicado como o único” 

(SCHNEIDER, 1985, p. 48). Não obstante, os vocábulos “plágio” e 

“plagiário” continuaram a denotar prática moral, jurídica e estética su-

jeita a condenação.   

  Seja o escritor que se apropria das ideias alheias, fazendo-as passar 

como suas, seja o estudante universitário que publica as notações co-

lhidas em sala de aula com o seu próprio nome, praticam roubo: “é na 

palavra por palavra (‘mot pour mot’), no decalque exato, mas sem o 
nome do autor, que reside o plágio” (SCHNEIDER, 1985, p. 53).   

  Veja os verbetes: Paródia e Pastiche. 
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Plágio em mosaico  

 Plágio em mosaico é a cópia de trabalho alheio que assenta na uni-

ão de diferentes partes retiradas de diversos textos, que são copiadas e 

articuladas, de modo a constituírem um todo. 

Plágio simples  

  Segundo Maria Isabel Faria e Maria da Graça Pericão (2008, s.v.), 

plágio simples ou cópia comum de trabalho alheio é aquele que não é 

composto, isto é, que não resulta da união de diferentes partes respiga-

das deste e daquele texto e da sua combinação num todo organizado, 

como acontece com o plágio de um mosaico. 

Plagula  

 Plagula é palavra latina que indica cada uma das folhas que formam 

um rolo ou volume, estejam elas coladas ou costuradas. 

Plana  

 Plana, palavra latina, é uma espécie de pedra-pomes que o copista 

usava para amaciar o pergaminho sobre o qual escrevia. 

Planejamento   

 Planejamento é o ato de planejar ou planificar; estabelecimento de 

um plano em relação a qualquer objetivo. 

Planejamento linguístico    

  Segundo Robert Lawrence Trask (2015, s.v.), planejamento linguís-

tico são as decisões tomadas de maneira deliberada, a respeito da forma 

de uma língua. No mais das vezes, a língua “cresce, só isso”: desenvol-

ve-se e muda, respondendo a inúmeros pequenas decisões tomadas 

mais ou menos inconscientemente pelas pessoas que a falam. Mas é 

perfeitamente possível (e em algumas circunstâncias, necessário) que o 
futuro de uma língua seja determinado sob certos aspectos por decisões 

conscientes e pensadas, e essas decisões são tomadas, às vezes, num 

contexto oficial. É o planejamento linguístico também chamado, às ve-

zes, engenharia linguística.    

  Considere-se o caso do finlandês. Por muitos séculos, a Finlândia 

foi província da Suécia ou da Rússia; o sueco ou o russo foram então a 

língua oficial do país, e o finlandês não passava da língua usada no dia 

a dia pela maioria da população. Mas, quando a Finlândia alcançou fi-

nalmente sua independência em 1918, os finlandeses naturalmente op-

taram por fazer do finlandês sua nova língua nacional.    

  Essa decisão deu muito trabalho. Em primeiro lugar, não havia um 
finlandês padrão consensualmente aceito: em vez disso, havia apenas 
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inúmeras variedades locais dessa língua, diferentes no vocabulário, na 

pronúncia e na gramática. Em segundo lugar, como o finlandês nunca 

tinha sido usado, por exemplo, como língua da lei, da administração, da 
ciência, da tecnologia e do ensino universitário, havia uma grande ca-

rência de vocabulário técnico em todos esses campos: simplesmente, 

não havia equivalentes finlandeses para termos como homicídio, minis-

tério, molécula, pistão e linguística.    

  Os finlandeses tiveram então que dar um jeito nisso, e quem res-

pondeu por essa tarefa foram alguns organismos criados pelo novo go-

verno do país. Especialistas em finlandês conceberam uma nova forma 

padrão da língua, e especialistas numa enorme variedade de disciplinas 

chegaram a um acordo sobre quais seriam os termos técnicos do finlan-

dês em seus respectivos campos. Suas decisões eram oficiais, e foram 

impostas para o finlandês ensinado nas escolas, publicado nos livros e 
revistas e transmitido pelo rádio.    

  A tarefa foi completada a contento, e hoje existe uma única forma 

padrão de finlandês, conhecida e usada por todos, ao lado de um con-

junto de termos técnicos uniforme e adequado. Mas o trabalho não aca-

ba nunca, porque novos termos técnicos entram em uso a cada dia, em 

campos que vão desde a física até a linguística; a maioria desses é cu-

nhada em inglês, e os finlandeses precisam continuar procurando ter-

mos correspondentes para eles.    

  Recentemente, em vários países, a consciência crescente de que 

existe uma fala sexista produziu esforços orientados para um planeja-

mento linguístico de outro tipo.    

  Como leituras complementares, sugerimos o capítulo 61 de The 
Cambridge Encyclopedia of Language, de David Crystal; as páginas 

120 a 129 de An Introduction to Sociolinguistics, de Janet Holmes; e as 

páginas 330 a 337 de Historical Linguistics, de Robert Lawrence Trask.  

  Veja os verbetes: Língua nacional, Língua oficia, Fala sexista, Lín-

gua padrão e Política linguística. 

Planh   

  Veja o verbete: Pranto. 

Plano    

  O conceito de plano (distinto do de nível ou ordem) foi introduzido 

em linguística estrutural para definir a relação entre significante, ou 

plano da expressão, e significado, ou plano do conteúdo. 
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Plano associativo    

  Sobre plano associativo ou plano paradigmático, veja Relações sin-

tagmáticas. 

Plano cenemático    

  Veja o verbete: Plano pleremático. 

Plano de texto    

  Segundo Patrick Charaudeau e Dominique Maingueneau (2006, 

s.v.), o fato de que qualquer texto não seja um amontoado, mas sim 

uma sequência ordenada e hierarquizada de enunciados, traduz-se por 

planos de textos que desempenham um papel capital na composição 

macrotextual do sentido e que corresponde àquilo que os antigos classi-

ficavam como “disposição”.    

  Para a retórica, a disposição é a parte da arte de escrever e da arte 

da oratória que regula a organização dos argumentos extraídos da in-
venção: “A ordem só é possível depois da invenção; é preciso ter visto 

tudo, aprofundado os conhecimentos em tudo, compreendido tudo, para 

saber encontrar o lugar exato de cada coisa” (PELLISSIER, 1894, p. 

60). O plano oratório clássico se compõe primeiramente de um exórdio 

(cuja meta é atrair o auditório), seguido por uma proposição (causa ou 

tese resumida do discurso), com sua divisão (anúncio do plano). O de-

senvolvimento tem como parte principal a confirmação (que prova a 

verdade apresentada na proposição), que pode ser precedida por uma 

narração (exposição dos fatos), e que é seguida pela refutação (rejei-

ção dos argumentos contrários). A peroração (conclusão para arrebatar 

o auditório) complementa o todo.    

  Para a linguística textual, o modelo retórico não dá conta da varie-
dade dos planos de textos possíveis. Um texto, ainda que curto, é mais 

uma sucessão de partes (períodos e/ou sequências) do que de frases. 

Um plano de texto pode ser convencional (estabelecido pelo gênero de 

discurso) ou ocasional. No primeiro caso, o texto entra plena ou parci-

almente no plano previsto (o dos cinco atos das tragédias clássicas e 

dos três atos da comédia, o do soneto italiano ou do soneto elisabetano, 

o da dissertação, do artigo de dicionário, da receita de cozinha etc.). No 

segundo caso, o plano é inventado e descoberto durante o evento. 

Qualquer plano pode ser indicado explicitamente pela segmentação 

(subtítulo, mudanças de parágrafos, de capítulos, numeração dos assun-

tos, sumário) ou ser pouco marcado em sua superfície. Do ponto de vis-
ta da interpretação, os planos convencionais, explicitamente marcados 

ou não, pré-organizam a estruturação do sentido. Os planos ocasionais 
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devem, ao contrário, ser indicados de maneira mais explícita e ostensi-

va.    

  Veja os verbetes: Segmentação gráfica, Superestruturas textuais e 

Texto. 

Plano do conteúdo    

  Sobre plano do conteúdo e plano da expressão, veja Análise funci-

onal. 

Plano editorial  

 Plano editorial são as linhas de força e programa de produção de 

uma casa editora para um determinado período. 

Plano pleremático    

  Plano pleremático, em glossemática, é o plano de conteúdo, o que 

dá forma ao sentido do conteúdo (sua substância). Esse plano é um dos 

dois membros do paradigma que pertence à categoria chamada língua 
ou sistema (linguístico). O outro membro é o plano cenemático, o pla-

no da expressão, o que dá forma ao sentido da expressão, a substância 

física (som da fala ou letra da escrita). Cada um desses planos, por sua 

vez, é uma categoria de dois membros, chamados espécies: os planos 

constituintes e os planos expoentes. (JOTA, 1981, s.v.). 

Plano sintagmático    

  Veja o verbete: Relações sintagmáticas. 

Platiasmo    

  Platiasmo é o vício que decorre de tornar as vogais demasiadamen-

te abertas. Exemplos: Rècife por Recife; louvàmos por louvamos (artifí-

cio dos que pretendem diferenciar o pretérito do presente) (JOTA, 

1981, s.v.). 

Plebeísmo    

  Plebeísmo é qualquer uso linguístico (forma ou significação de pa-

lavra, construção, flexões) que se aparte da prática imposta pela norma 

culta padrão. Ou seja: são termos criados ou adulterados pelo povo, por 

exemplo, no léxico; bagunça, encrenca, enguiçar.    

  Eis alguns plebeísmos: perca, substantivo em lugar de perda; fôs-

teis, amásteis em vez de fostes, amastes; sêjamos, tênhamos por seja-

mos, tenhamos; bonecro em vez de boneco; entreti, manti, intervi por 

entretive, mantive, intervim; cidadões, chapéis, poses em lugar de ci-

dadãos, chapéus, pós; quarqué por qualquer; eu vi ela por eu a vi, dois 

pão em vez de dois pães; ir no cinema por ir ao cinema etc. 
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Plenitude formal    

  Veja o verbete: Língua. 

Pleno    

  Termo ocasionalmente usado na gramática com referência à classi-

ficação das palavras em duas importantes classes de língua, em oposi-

ção à classe de palavras vazias, segundo David Crystal (1988, s.v.). As 

"palavras plenas" são aquelas que contêm significação lexical (Exem-

plos: mesa, homem, cantar, vermelho), em oposição às palavras vazias, 

que tem função puramente gramatical. A distinção foi muito criticada, 

principalmente porque não são claras as fronteiras entre as palavras 

"plenas" e as "vazias". Palavras como mas, fora etc. são consideradas 

gramaticais, mas sem dúvida têm uma significação.    

  O adjetivo também é usado para especificar certos tipos de unidade 

gramatical, como o "verbo pleno" (o verbo lexical do sintagma verbal), 
"sentença plena" (o principal tipo de sentença, constituído de sujeito e 

predicado), "predicação plena" (na gramática funcional). Veja o capí-

tulo 6 de Linguística geral, de Robert Henry Robins (1981).    

  Oração plena é a que tem todos os seus termos claramente expres-

sos, segundo Walmírio Macedo (2012, s.v.). Exemplo: "Eu sabia isto". 

Seu oposto é oração elíptica, que é a oração que tem algum termo su-

bentendido, como em "Sabia isto".    

  É chamada de plena, segundo Jean Dubois et al. (1998, s.v.), a for-

ma de uma palavra que existe lado a lado com uma forma reduzida (por 

apócope, elisão etc.), assim como o latim nihil existe ao lado da forma 

reduzida nil.    

  São chamadas de formas plenas, por oposição às formas vazias, os 
morfemas lexicais opostos aos termos gramaticais.   

  A gramática tradicional chama de plenas as preposições que têm 

uma significação própria (contra, perante) opostas às demais, que ex-

primem apenas as relações sintáticas (a, de). 

Pleonasmo    

  Pleonasmo é o uso de palavras ou expressões que repetem o conte-

údo significativo do termo a que se referem.    

  Quando essa repetição é causada pelo desconhecimento do pleno 

valor semântico do termo modificado, temos o pleonasmo vicioso ou 

tautologia. Exemplos: gelo frio, pescar peixe, entrar para dentro, mãe 

maternal, água mole etc. Se houver, porém, intenção de ênfase, de re-
forço da ideai (fator estilístico), o pleonasmo deixa de ser vicioso. 

Exemplo: "Vi claramente visto o lume vivo / Que a marítima gente tem 
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por santo". (Os Lusíadas, V, 18)    

  Pleonasmo é figura de estilo baseada numa redundância de termos, 

segundo Castelar de Carvalho (2010, p. 214), com o intuito de enfatizar 
uma informação ou evitar uma ambiguidade. Há dois tipos de pleonas-

mo: o semântico, em que ocorre reiteração de sentido, e o sintático, em 

que ocorre reiteração de função. Veja o artigo "Pleonasmo: sua Utiliza-

ção Estilística na Língua Portuguesa", de Jesus Bello Galvão (2006, p. 

390-420). Exemplos: "Vi, claramente vista, a meia dobra da véspera". 

(Memórias Póstumas de Brás Cubas, capítulo LI); "Casos de estudo, 

incidentes de nada, um livro, um mote, toda a velha papelada saiu cá 

fora, e rimos juntos". (Dom Casmurro, capítulo LIV); "Os homens, es-

ses ou não sentem ou abavam o que sentem". (Ressurreição, capítulo 

V); "As derradeiras palavras, ouviu-as ele com os olhos fitos na irmã". 

(Helena, capítulo VI).    
  Chama-se pleonasmo, ou transformação pleonástica, segundo Jean 

Dubois et al. (1998, s.v.), a uma transformação de adição que, sem mo-

dificar o sentido da frase inicial, nada lhe acrescente do ponto de vista 

qualificativo. Assim, pode-se dizer que a frase Eu estou sentindo uma 

dor no meu braço esquerdo é a transformação pleonástica de Eu estou 

sentindo uma dor no braço esquerdo.    

  Apesar de raramente usado, perissologia é um sinônimo de pleo-

nasmo. Veja também: redundância, repetição e tautologia.    

  Veja o verbete: Figura de linguagem, Objeto, Palavra, Pronome, 

Significado, Termo e Verbo. 

Pleonasmo vicioso    

  Pleonasmo vicioso, segundo Renato Aquino (2016, s.v.), é o vício 
de linguagem que consiste na repetição desnecessária, sem fins estilís-

ticos, de uma ideia. São expressões grosseiras, que convêm ser evita-

das. É o mesmo que redundância, também chamado de perissologia e 

de tautologia. Exemplos: Carlos saiu para fora. Tive hepatite no fíga-

do. 

Pleonástico    

  Relativo a pleonasmo; que contém pleonasmo; expressão ou cons-

trução pleonástica. "Sair para fora" é uma expressão pleonástica.    

  Segundo Zélio dos Santos Jota (1981, s.v.), pleonasmo é o emprego 

de palavra supérflua quanto ao sentido. Não raro deselegante, pode, en-

tretanto, ser usado com bom-senso para maior realce da expressão. 
Exemplo: Viu com os próprios olhos, sim; mas, talvez, com os olhos do 

coração. Em latim, Hisce oculis egomet vidi (eu mesmo vi com estes 
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olhos) pode se reduzir a Vidi. Compare-se com o português: Vi com es-

tes olhos que a terra há de comer ou apenas Vi, e logo sentimos a perda 

do conteúdo expressional da construção pleonástica. Qualquer aluno 
conhece bem o emprego dos objetos (direto ou indireto) pleonásticos, 

para o que remetemos o leitor a anacoluto.    

  Veja o verbete: Tautologia. 

Plerema    

  Plerema é termo usado por alguns linguistas para indicar as unida-

des mínimas de significação na análise semântica componencial, se-

gundo David Crystal (1988, s.v.), comumente chamadas de "traços se-

mânticos" ou "componentes semânticos". Na glossemática, o termo se 

refere à unidade mínima de expressão com significado (cf. morfema). 

Veja o capítulo 10 de Introdução à linguística teórica, de John Lyons 

(1979).    
  Segundo José Lemos Monteiro (2001, p. 19), quanto ao termo ple-

rema, pode-se entender que se trata de uma unidade do conteúdo que 

permite um número infinito de variantes. Como figura de conteúdo, o 

plerema se opõe ao cemema, elemento vazio de significado que, por is-

so, corresponde ao fonema. Distingue-se o plerema central, associado à 

noção de tema ou radical, do plerema marginal, aplicável ao que se de-

nomina de afixo.    

  Em glossemática, o plerema é, segundo Jean Dubois et al. (1998, 

s.v.), o elemento do conteúdo cuja definição permite a reprodução de 

variantes infinitamente numerosas a partir de um número limitado de 

invariantes e a redução dos signos infinitamente numerosos às combi-

nações de um número limitado de pleremas. Assim, vários desvios se-
rão minimizados ao colocar-se um plerema do tipo "gênero-ela" (gêne-

ro natural fêmea, que não se confunde com o gênero gramatical femini-

no). Este plerema permitirá dar conta do conteúdo de égua, ao colocar-

se que se trata de "cavalo + gênero-ela".    

  Segundo Zélio dos Santos Jota (1981, s.v.), plerema é a unidade de 

conteúdo – a "unidade plena", em contraste com o cenema (unidade va-

zia). É o constituinte do plano pleremático, isto é, elemento que não 

pode ser pressuposto numa recção. Ao plerema (do esquema) corres-

ponde o semema (da norma). Os pleremas podem ser centrais (raízes) e 

marginais (derivativos). Plerema e morfema podem ter o mesmo senti-

do, razão pela qual só a função é capaz de estabelecer a diferença entre 
ambos. Já que os derivativos constituem também pleremas, a primeira 

divisão que se faz é entre pleremas derivados e pleremas não deriva-

dos: as raízes são pleremas não derivados e as desinências das formas 
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nominais dos verbos são pleremas marginais. Distinguem-se das de-

mais formas verbais, pois são regidos pela base verbal e regem morfe-

mas intensos. Distinguem-se das demais formas verbais, pois são regi-
dos pela base verbal e regem morfemas intensos.    

  Veja o verbete: Tempo "in posse". 

Plerema anominal    

  Plerema anominal ou plerema não flexivo é o que não tem possibi-

lidade de entrar em recção homossintagmática. Pode reger morfema ex-

tenso e intenso, um ou outro, ou nem um nem outro. Pleremas que re-

gem morfemas extensos são as conjunções simples, de modo geral. 

Exemplo: Desejo que venhas (a conjunção que rege o nexo todo). As 

preposições são pleremas que podem reger morfemas intensos (excetu-

am-se as locuções prepositivas e algumas preposições). Os pleremas 

combinativos são os que podem reger morfemas extensos ou intensos; 
como exemplos, temos o e, ora conjunção (Ela ficou e seu irmão par-

tiu), ora preposição (Ela e seu irmão se insultaram). As interjeições são 

os pleremas anominais que não regem morfema intenso nem extenso. 

Realmente, com raríssimas exceções, as interjeições são verdadeiros 

nexos, e justamente por não terem característica extensa, são chamadas 

pseudonexos. Desses todos, há exceções. Algumas preposições são ple-

remas que contêm morfemas regidos. Exemplos: apto a (a, plerema 

com morfema regido por apto); oxalá, interjeição, rege morfema hete-

rossintagmaticamente (Oxalá parta ele amanhã). Quanto aos advér-

bios, estendem-se eles entre os pleremas nominais, anominais e ainda 

outros sem nenhuma forma especial de recção (JOTA, 1981, s.v.). 

Plerema nominal    

  Plerema nominal ou plerema flexivo é o que pode entrar em recção 

homossintagmática. O verbo, como vimos, traz como característica o 

morfema extenso, que, na realidade, não caracteriza o verbo, mas o ne-

xo. Só no infinitivo o verbo tem morfema intenso, próprio dele, poden-

do-se supor o morfema extenso zero. Em vista disso, ou o verbo está 

com morfema intenso, e se confunde com o nome, ou não tem morfema 

nenhum (o morfema extenso não lhe pertence) e, nesse caso, é um no-

me sem morfema. Os pleremas nominais podem reger morfemas de ca-

so, gênero, número, comparação artigo e morfema zero. Pode, outros-

sim, reger as mais variadas combinações binárias, ternárias etc. desses 

seis morfemas (JOTA, 1981, s.v.). 



José Pereira da Silva 

4971 

Plerematema    

  Plerematema é a magnitude de conteúdo que compreende plerema e 

morfema, isto é, constituinte e expoente, no plano pleremático. 

Pleremática    

  Ciência cujo objeto é definir os pleremas, segundo Louis Trolle 

Hjelmslev (1899-1965), que são os elementos do conteúdo cuja defini-

ção permite a reprodução de variantes infinitamente numerosas a partir 

de um número limitado de invariantes e a redução dos signos infinita-

mente numerosos às combinações de um número limitado de pleremas.  

  Segundo Zélio dos Santos Jota (1981, s.v.), pleremática é a parte da 

glossemática que trata dos plerematemas. Ou seja, é o estudo do siste-

ma linguístico no plano do conteúdo, em oposição à cenemática, subdi-

vidindo-se em plerêmica e morfêmica. 

Plerêmica    

  Plerêmica é a parte da pleremática que estuda os pleremas. 

Plica  

  Segundo Maria Isabel Faria e Maria da Graça Pericão (2008, s.v.), 

plica é o sinal gráfico (´) que se coloca sobra as letras cuja tonicidade 

se quer indicar; pequeno sinal, chamado linha, que se apõe a letras em 

álgebra. Colocado à direita de um número, designa minuto, e quando 

em dupla designa segundos ou polegadas. É também o apóstrofo que se 

antepõe à sílaba tônica, na transcrição fonética de uma palavra, segun-

do a convenção do alfabeto fonético internacional.  

 Veja o verbete: Coma. 

Ploce   

  Semelhante à antanáclase e à diáfora, a ploce consiste na “repeti-
ção de uma palavra com um novo ou específico sentido, ou com mani-

festa referência à sua especial significação”. Exemplo: “César foi Cé-

sar” [isto é, um conquistador misericordioso]”; “Salomão foi Salomão 

[isto é, um homem verdadeiramente sábio]”. (ESPY, 1983, p. 125).   

  Veja o verbete: Metáfora. 

Plosão    

  Designação genérica da implosão e da explosão. Segundo David 

Crystal (1988, s.v.), o termo é usado na classificação fonética dos sons 

consonantais com base em seu modo de articulação, referindo-se ao 

som produzido quando existe um fechamento completo do aparelho fo-

nador, que se abre de repente. A pressão do ar saindo provoca um som 
explosivo, daí o termo. São exemplos de plosivas [p, b, t, d, k, g] no 
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português. No inglês, ainda temos o [ɂ]. Plosão é o termo usado para 

indicar o movimento do ar saindo. As consoantes plosivas são mais 

comumente chamadas de oclusivas. Normalmente, essas consoantes 
são explosivas, mas, usando um mecanismo de corrente de ar diferente, 

pode-se produzir uma implosiva, em que o ar se dirige para dentro da 

boca. Veja o capítulo 4 de An Introduction to the Pronunciation of En-

glish, de Arnold C. Gimson (1980). 

Plosivo    

  Designação que alguns foneticistas dão ao fonema cujo momento 

audível ou é a implosão (o /p/ em apto), ou a explosão (o /p/ em pacto).  

  A Nomenclatura Gramatical Brasileira preferiu a denominação de 

oclusivo.    

  Veja o verbete: Sons do português e Oclusivo. 

Plot   

  Plot é um tipo de enredo, menor que sinopse, que se resume na 

ideia básica da trama principal de uma história: conto, novela, quadri-

nhos, filme etc. Carlos Alberto Rabaça e Gustavo Guimarães Barbosa 

(2002, p. 575, segunda coluna) assim escrevem o plot do filme Central 

do Brasil: “uma mulher que ganha a vida escrevendo cartas para os ou-

tros vai para o Nordeste com um menino e acaba encontrando os ir-

mãos” (COSTA, 2018, s.v.).  

 Veja os verbetes: Enredo, Roteiro, Sinopse. 

Plural    

  Plural é nomenclatura simplificada, de caráter didático, para núme-

ro plural, que é o termo que indica (por meio de flexão, em português) 

a dualidade ou multiplicidade de seres.    
  A desinência característica do plural em português é -s, que se 

acrescenta à forma singular do nome. Se esta terminar em consoante, 

tal desinência vem acrescida de uma vogal de ligação e passa a ser -es.  

  Das palavras terminadas em vogal, merecem especial referência os 

nomes terminados em -ão. Se essa terminação é átona, o plural serão 

em -ãos. Exemplos: órfãos, acórdãos, sótãos, bênçãos, gôlfãos etc.    

  Sendo tônica, há três terminações possíveis: -ãos, -ões e -ães (cor-

respondentes, aliás, aos plurais latinos -anos, -ones e -anes). A tendên-

cia da língua é preferir os plurais em -ões, a que pertencem os aumenta-

tivos: calções, portões, leitões, fogões, papelões, corações etc.    

  São exemplos de plural em -ãos: mãos, irmãos, grãos, cidadãos, 
cortesãos e vãos. Alguns casos de plural em -ães: capelães, tabeliães, 

capitães, escrivães, sacristães (não é composto de cristão), deães, cães 
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e pães.    

  Há nomes que podem fazer o plural de duas maneiras: anões e 

anãos; corrimãos e corrimões; guardiães e guardiões; verões e verãos; 
faisões e hortelões e hortelãos.    

  Têm os três plurais: alãos, alães e alões (cão de fila); anciãos, an-

ciões e anciães; ermitães, ermitãos e ermitões; aldeões, aldeãos e al-

deães; vilãos, vilões e vilães.    

  Os nomes terminados em -em fazem o plural em -ens, porque, na 

verdade, não terminam em consoante, mas em ditongo nasal -ẽi: ho-

mem (homẽi), homens; virgem, virgens; armazém, armazéns; vintém, 

vinténs etc. Totem, com -m proferido, faz o plural tótemes.    

  O atual Vocabulário Ortográfico não distingue entre palavras ter-

minadas em -en com -n proferido e com -n não proferido; considerou-

as todas com -n não proferido. Em consequência, o plural se fará sem-
pre com acréscimo simplesmente do -s e não de -es. Note-se que o Vo-

cabulário registrou ainda uma variante sem -n final. Exemplos: regí-

men (ou regime), plural regimens (ou regimes); abdômen (ou abdome), 

plural abdomens (ou abdomes); espécimen (ou espécime), plural espé-

cimens (ou espécimes), pólen, plural pólens. A única exceção é quiçá 

cânon (da qual existe também a variante cânone), cujo plural é câno-

nes.    

  Dos nomes terminados em consoante, cumpre distinguir os seguin-

tes casos:    

  a) Terminados em -al, -el, -ol, -ul. Mudam o l em is. Exemplos: 

quintal, quintais; anel, anéis; paul, paúis; álcool, álcoois. Note-se, po-

rém, 1que o plural de mal é males; de real (unidade monetária antiga 
em Portugal e no Brasil) é réis, de mel é méis ou meles; de cônsul é 

cônsules.    

  b) Terminados em -il. Quando oxítonos, mudam o il em is; quando 

anoxítonos, mudam o il em eis. Exemplos: funil, funis; fóssil, fósseis.  

  c) Terminados em -s. Quando tônicos ou oxítonos, tomam –es; 

quando anoxítonos, ficam invariáveis. Exemplos: gás, gases; obus, 

obuses; o pires, os pires; o alferes, os alferes. Todavia, cais e cós não 

variam. Alferes, na língua antiga, tinha o plural alféreses. Lê-se em Os 

Lusíadas (IV, 27): Alféreses volteiam as bandeiras / Que variadas são 

de muitas cores.    

  d) Terminados em -x não variam: os ônix; os tórax, os fênix.    
  e) Casos especiais: Caráter tem o plural caracteres. Avô, no sentido 

de avô + avô tem o plural avôs. Nos outros sentidos faz avós. Há subs-

tantivos que só se usam no plural (pluralia tantum): anais, cãs, condo-
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lências, esponsais, exéquias, núpcias, pêsames etc. Outros só tem sin-

gular, como os nomes que designam substância: ouro, cobre, água, 

sangue, níquel etc. No plural, esses nomes ou mudam de significação 
(ouros, cobres, níqueis) ou assumem valor enfático (águas, sangues).  

    

  PLURAL DE SUBSTANTIVOS COMPOSTOS    

  O plural dos substantivos compostos é matéria ainda não suficien-

temente disciplinada pelo uso linguístico padrão, que nos apresenta 

exemplos de plurais diferentes para o mesmo substantivo. Iremos aqui 

formular as regras que nos parecem mais de acordo com os fatos da 

língua:    

  Primeira regra: Variam ambos os elementos.    

  Primeiro caso: O substantivo composto é da fórmula palavra variá-

vel + palavra variável. Exemplos: cirurgião-dentista (substantivo + 
substantivo), cirurgiões-dentistas; guarda-civil (substantivo + adjeti-

vo), guardas-civis; pública-forma (adjetivo + substantivo), públicas-

formas; surdo-mudo (adjetivo + adjetivo), surdos-mudos.    

  Segundo caso: O substantivo composto é da fórmula verbo + verbo. 

Exemplos: corre-corre > corres-corres, ruge-ruge > ruges-ruges; 

quebra-quebra > quebras-quebras.    

  OBSERVAÇÃO: Padre-nosso faz o plural em padres-nossos ou pa-

dre-nossos.    

  Terceiro caso: O segundo elemento é o adjetivo contrato mor. 

Exemplos: tambor-mor, tambores-mores; capitão-mor, capitães-

mores; altar-mor, altares-mores.    

  Segunda regra: Só varia o primeiro elemento.    
  Primeiro caso: O substantivo é composto de substantivo + substan-

tivo, mas o segundo elemento determina ou especifica o primeiro. 

Exemplos: escola-modelo, escolas-modelo; navio-escola, navios-

escola, manga-rosa, mangas-rosa, peixe-espada, peixes-espada; cane-

ta-tinteiro, canetas-tinteiro, saia-balão, saias-balão etc.    

  Segundo caso: O substantivo é composto por locução. Exemplos: pé 

de meia, pés de meia; pão de ló, pães de ló, olho-de-boi, olhos-de-boi 

etc.    

  Terceira regra: Só varia o segundo elemento.    

  Primeiro caso: O substantivo é formado de palavra invariável + pa-

lavra variável. (Neste caso, o verbo, que não tem flexão de número in-
dependente da flexão de pessoa, se considera elemento invariável). 

Exemplos: vice-rei, vice-reis; guarda-chuva, guarda-chuvas; porta-

bandeira, porta-bandeiras; contra-almirante, contra-almirantes; sem-
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pre-viva, sempre-vivas; ave-maria, ave-marias, salve-rainha, salve-

rainhas etc.    

  OBSERVAÇÃO: Guarda-marinha tem dois plurais: guardas-marinha 
e guardas-marinhas.    

  Segundo caso: O substantivo é formado de dois elementos onoma-

topaicos. Exemplos: quero-quero, quero-queros; tico-tico, tico-ticos; 

reco-reco, reco-recos etc.    

  Terceiro caso: O primeiro elemento é o adjetivo apocopado grão. 

Exemplos: grão-duque, grão-duques; grã-cruz, grã-cruzes; grão-

senhor, grão-senhores etc.    

  Quarto caso: O substantivo é composto por aglutinação ou justapos-

to sem hífen. Exemplos: pontapé, pontapés; malmequer, malmequeres; 

vaivém, vaivéns; madrepérola, madrepérolas; madressilva, madressil-

vas, aguardente, aguardentes.    
  Quarta regra: Não varia nenhum dos dois elementos.    

  Primeiro caso: O substantivo é formado de palavra invariável + pa-

lavra invariável. Exemplos: o bota-fora, os bota-fora; o pisa-mansinho, 

os pisa-mansinho; um sem-pátria, dois sem-pátria etc.    

  Segundo caso: O substantivo é formado de verbo + verbo (de signi-

ficações antagônicas). Exemplos: o leva e traz, os leva e traz; o perde-

ganha, os perde-ganha.    

  Terceiro caso: O segundo elemento já se encontra no plural. Exem-

plos: Exemplos: troca-tintas; borra-botas, quebra-cabeças etc.    

  O plural dos adjetivos não difere essencialmente do plural dos subs-

tantivos. 

Plural de convite    

  No plural de convite, o verbo vai para o plural, como se quisesse in-

centivar uma pessoa a praticar uma ação trabalhosa ou desagradável. 

Exemplos: "Agora, filhinho, vamos vestir seu agasalho" ou "Vamos 

tomar seu remedinho". 

Plural de modéstia    

  Emprego do pronome nós em vez de eu, com o qual se pretende 

atenuar a importância da participação em determinado fato, passando 

também o verbo para o plural. Exemplo: Nós, ao escrever este livro, 

quisemos facilitar o aprendizado da gramática.    

  Zélio dos Santos Jota (1981, s.v.) acrescenta que plural de modéstia 

é o plural com que a pessoa que fala procura furtar-se à imodéstia do 
emprego constante do eu. O adjetivo que acompanha um plural de mo-

déstia pode ficar no singular. Exemplos: Procuramos (por procurei) 
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neste livro ser bem prolixo nos exemplos. Estamos certo (ou certos) de 

que nosso livro será útil. Já se tornou lugar-comum pela frequência do 

uso, perdendo, pois, seu caráter de modéstia. 

Plural elíptico    

  Plural elíptico é o plural que engloba a significação do nome do 

singular e outro que lhe é afim. Exemplos: Meus pais (meu pai + mi-

nha mãe), os duques (duque e duquesa) etc. (JOTA, 1981, s.v.). 

Plural exclusivo    

  Em certas línguas (hotentote, iroquês, melanésio, xoxoniano), o 

plural exclusivo é o que considera nós como eu + ele(s), excluindo, 

pois, as pessoas a quem se fala. Há outro, o plural inclusivo, em que o 

nós = eu + você(s), excluindo ele(s). Em português, há o plural exclu-

sivo e o inclusivo, ambos com a mesma forma: nós = eu + você(s) e 

nós = eu + ele(s), que o contexto supre perfeitamente (JOTA, 1981, 

s.v.). 

Plural interno    

  Plural interno ou plural cortado é o plural caracterizado por mu-

dança no vocalismo radical. Exemplos: árabe himār (asno), plural 

hamīr; alemão Mutter, plural Mütter; inglês man, plural men; goose, 

plural geese etc. (JOTA, 1981, s.v.). 

Plural majestático    

  Plural majestático ou plural aumentativo é o emprego da primeira 

pessoa do plural pelos papas, reis e imperadores, como a evidenciarem 

que se exprimem como representantes únicos de seus súditos.    

  É também o emprego de cós com referência a uma só pessoa. 

Exemplo: Vós sois inteligente (JOTA, 1981, s.v.). 

Plural poético    

  Plural poético ou plural enfático é o que, por ênfase, se dá ao nome 

cuja significação não reclama plural, como água, ar, bondade etc. 

Exemplos: Os ares daqui não me agradam. As águas devastaram a re-

gião. 

Pluralia tantum    

  Pluralia tantum são aquelas palavras que só são usadas no plural, 

também chamadas de pluralícias.    

  Vejamos alguns exemplos: alvíssaras, anais, arredores, bodas, cãs, 

cócegas, costas, entranhas, exéquias, núpcias, calças, ceroulas, alge-
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mas, óculos, esponsais, fezes, miolos, víveres, pósteros, suíças etc. 

(MACEDO, 2012, s.v. Plural) 

Pluralícia    

  Veja o verbete: Pluralia tantum. 

Pluralidade    

  A pluralidade é um traço distintivo da categoria de número que in-

dica a representação de mais de uma só entidade isolável. A pluralidade 

é expressa no português pelo plural (as mesas), pelo afixo dos coletivos 

(arvoredo), pelo genérico (o homem é mortal). A pluralidade se distin-

gue pelo traço [- singularidade]. 

Pluralidade de correlação    

  Veja o verbete: Correlação e Conjuntos semelhantes. 

Pluralização    

  Pluralização é a passagem para o plural de substantivos que, de 
acordo com a significação, não o poderiam tem.    

  O processo é frequente com os substantivos próprios. Convém co-

nhecer alguns casos de pluralização de nomes próprios:    

  a) para indicar várias pessoas que têm o mesmo nome próprio. 

Exemplos: Há muitas Marias no mundo. "O quarto e o quinto Afonsos 

e o terceiro". (Os Lusíadas, I, 13)    

  b) para simbolizar uma família espiritual (de heróis, gênios, santos 

etc.). Exemplos: Os Ruis não são numerosos, os Césares acabam tra-

gicamente, Catões sempre os haverá etc.    

  c) para representar a obra pelo autor (sinédoque). Exemplos: Tenho 

dois Ticianos, vendi três Cervantes etc.    

  d) par designar os membros da mesma família. Exemplos: Os Maias 

(romance de Eça de Queirós); visitar os Gouvarinhos etc. 

Plurigrafia    

  Veja o verbete: Trabalho (discurso em situação de –) 

Plurilíngue    

  Segundo David Crystal (1988, s.v.), plurilíngue é o mesmo que 

multilíngue, indicando, na sociolinguística, uma comunidade de fala 

que faz uso de duas ou mais línguas, ou os indivíduos que têm esta ha-

bilidade. Veja o capítulo 5 de Sociolinguistics: An Introduction, de Pe-

ter Trudgill (1984). 

Plurilinguismo    

  Plurilinguismo, segundo Valdir do Nascimento Flores et al. (2018, 
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s.v.), é a combinação de diferentes linguagens, vozes sociais, falares, 

que formam uma unidade superior.    

  O plurilinguismo se configura como um arranjo de diversas lingua-
gens (línguas sociais), constitutivamente dialógicas, as quais, indepen-

dentemente do princípio de seu isolamento, são pontos de vista especí-

ficos sobre o mundo, formas de interpretação verbal, perspectivas se-

mânticas e axiológicas. As linguagens estão em inter-relação, podendo 

ser confrontadas, servir de complemento entre si, oporem-se umas às 

outras. Mikhail Bakhtin apresenta o plurilinguismo como uma perspec-

tiva diferente de olhar os estudos literários, linguísticos e filosóficos da 

linguagem. O romance, em especial, passa a ser observado discursiva-

mente a partir da combinação de diferentes línguas sociais e estilos, já 

que a verdadeira premissa da prosa romanesca está na estratificação in-

terna da linguagem, na sua diversidade social e na divergência de vozes 
que ela encerra. Resgata, assim, a pluralidade de discursos (pluridiscur-

sividade), a diversidade de vozes discursivas (plurivocidade). O pluri-

linguismo se estabelece, desse modo, como uma proposta de desloca-

mento dos estudos estritamente literários para os estudos discursivo-

literários. Por conseguinte, amplia a abordagem dos estudos linguísti-

cos para linguístico-discursivos, abarcando a concepção de linguagem 

como atividade essencialmente heterogênea, dialógica e dinâmica. Mi-

khail Bakhtin destaca ser o plurilinguismo dialogizado o verdadeiro 

meio de enunciação, considerando não só a diversidade de vozes soci-

ais e históricas (posições, pontos de vista) em concorrência na formali-

zação do dizer, mas também as relações dialógicas, relações de sentido, 

que se estabelecem necessariamente entre as linguagens. Nessa pers-
pectiva, todo enunciado é plurilíngue, plurivocal e pluridiscursivo, ou 

seja, é constituído por uma diversidade de linguagens, que fazem resso-

ar outros discursos (vozes).    

  Sugere-se a leitura de: Questões de literatura e de estética: a teoria 

do romance, de Mikhail Bakhtin (principalmente das páginas 71, 73, 

75, 76, 82, 98 e 99), o artigo “A linguagem em Bakhtin: pontos e pes-

pontos”, de Maria Da Glória Corrêa Di Fanti; e Linguagem & diálogo: 

as ideias linguísticas do círculo de Bakhtin, de Carlos Alberto Faraco.  

  Veja os verbetes: Dialogismo, Diálogo e Hibridização. 

Plurissemioticidade    

  Segundo Patrick Charaudeau e Dominique Maingueneau (2006, 
s.v.), plurisemioticidade é termo criado pelos analistas dos discursos do 

trabalho para dar conta de algumas de suas especificidades (BOUTET, 

1993).    
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  A semiótica (ou semiologia) pode ser considerada como a ciência 

dos diferentes sistemas de signos, entre os quais se encontram os signos 

linguísticos. Existe um grande debate sobre a tipologia e os critérios de 
classificação dos diferentes signos, debate esse reatualizado nas ciên-

cias da comunicação, devido à irrupção das novas tecnologias da in-

formação. Um dos modos de classificação consiste em considerar como 

pertinentes os canais físicos da comunicação utilizados. É nesse quadro 

que se fala, nas ciências da comunicação, de pluricanalidade de algu-

mas mensagens. A noção de plurissemioticidade inclui a dimensão dos 

suportes ou canais da comunicação, mas ela não se reduz a isso.    

  “Plurissemioticidade” permite descrever uma das características das 

evoluções do trabalho. O desenvolvimento da automação e da informa-

tização tem como consequência que os objetos materiais não estão pre-

sentes. Eles se tornam, então, objetos de representações semióticas: tex-
tos escritos na tela do computador, tabelas, representação numérica, 

gráficos, maquetes. Os assalariados, portanto, são doravante confronta-

dos com atividades de leitura, de escrita e de interpretação de signos, e 

não mais apenas com atividades de manipulação física. Os universos de 

trabalho passam a se caracterizar pelo fato de apresentarem diversos 

sistemas semióticos. Podemos operar as seguintes distinções: signos 

linguísticos (tanto escritos quanto orais) e signos não linguísticos (ma-

pas, maquetes); signos linguísticos organizados sintaticamente e signos 

linguísticos assintáticos (listas, tabelas); signos linguísticos e números.  

  As observações de situações de trabalho mostraram também como 

essas diferentes semióticas circulam, transformam-se. Efetivamente, a 

plurissemioticidade se caracteriza por um fenômeno denominado con-
tato entre semióticas. Essa noção é tomada diretamente dos trabalhos 

sociolinguísticos sobre as situações de multilinguismo: fala-se, nesse 

caso, de “contato entre as línguas”. Nessas situações, o fato de que vá-

rias línguas estejam disponíveis nos repertórios dos locutores produz 

muitos fenômenos de interpenetração das línguas entre si. São os casos 

de hibridação, de code-switching, de empréstimos, de decalques. Em si-

tuação de contato, as línguas não permanecem imutáveis. De modo se-

melhante, em situações como a de trabalho, em que diferentes sistemas 

de signos estão em contato, estes não permanecem autônomos uns em 

relação aos outros. Eles sofrem fenômenos de mistura. Restringindo-

nos às semióticas do oral e do escrito, observamos que alguns gêneros 
discursivos, como a exposição oral, tomam emprestados elementos das 

regras de funcionamento da escrita: falar brevemente, organizar sua fa-

la na forma de um sistema de listas. Simetricamente, muitos escritos de 
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trabalho tomam emprestados elementos do oral, particularmente os es-

critos “a várias mãos” (plurigrafia), quando verdadeiros diálogos se 

constroem, sendo os diferentes agentes, encarregados de preencher uma 
ficha ou uma tabela, levados a responder, a glosar, a opor-se, em um 

mesmo suporte, aos escreventes anteriores.    

  Veja os verbetes: Midialogia e Situação de comunicação. 

Plurissignificação   

  Veja o verbete: Ambiguidade. 

Plurissigno   

  Veja o verbete: Metáfora. 

Plurivalência    

  Chama-se plurivalência à propriedade que possui uma unidade lin-

guística (palavra ou frase) de poder receber várias interpretações, de 

possuir vários sentidos ou valores.    

  Veja o verbete: Valência. 

Plurivocalidade    

  Veja o verbete Plurilinguismo. 

Plurivocidade    

  Veja o verbete Plurilinguismo. 

Plurívoco    

  Um morfema pertencente a uma categoria gramatical ou léxica de-

finida é plurívoco quando apresenta, conforme os contextos, vários sen-

tidos. Assim, o verbo apreender (o roubo, os ensinamentos etc.) é plu-

rívoco.    

  Veja o verbete: Polissemia. 

Pó de pedra-pomes  

 Pó de pedra-pomes é o polvilho usado na preparação de uma super-

fície de velino, especialmente para lhe retirar a gordura. 

Pó  

 Pó é a designação antiga dada à areia fina que se polvilhava sobre o 

manuscrito acabado de escrever para lhe enxugar a tinta. 

Pobreza do estímulo    

  Argumento utilizado por Noam Avram Chomsky e em correntes 

teóricas similares à abordagem gerativa. O argumento diz que o estímu-

lo apresentado para as crianças durante a aquisição da linguagem é po-

bre e, portanto, não apresenta todas as informações que as crianças uti-
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lizam no desenvolvimento da linguagem. Assim, segundo Thaïs Cristó-

faro Silva (2011, s.v.), sugere-se que os falantes conheçam, possivel-

mente de maneira inata, as propriedades abstratas da língua em proces-
so de aquisição, e que tais propriedades abstratas não podem ser apren-

didas apenas pela simples exposição ao ambiente, pois o estímulo ofe-

recido é pobre. O argumento da pobreza de estímulo é importante para 

a proposição da gramática universal e para o debate sobre o caráter ina-

to, em módulo específico, da linguagem na espécie humana.    

  Veja o verbete: Aquisição da linguagem e Gerativismo. 

Pocket book  

 Pocket book ou pocketbook é a designação, em inglês, atribuída pe-

los americanos ao livro de bolso, cuja edição se desenvolveu muito du-

rante a guerra, dado que se destinava aos soldados americanos.  

 Veja o verbete: Livro de bolso. 

POD  

  Segundo Maria Isabel Faria e Maria da Graça Pericão (2008, s.v.), 

POD é o acrônimo de print on demand, literalmente “impressão a pedi-

do”, modalidade de produção de livros e documentos que consiste na 

possibilidade de ter o livro ou o documento em computador, requerer a 

sua edição e tê-la disponível ao fim de pouco tempo. 

Pode imprimir  

 Pode imprimir ou pode mandar imprimir é o mesmo que imprima-

tur. 

Poder    

  Termo usado na avaliação formal das gramáticas, e principalmente 

nas teorias gerativas, segundo David Crystal (1988, s.v.). Basicamente, 
diz-se que a gramática A é mais poderosa que a gramática B se puder 

gerar mais línguas (sentenças etc.) do que B. Muitas vezes, usa-se a 

distinção entre "fraca" e "forte". Na noção de capacidade gerativa "fra-

ca", diz-se que uma gramática (ou regras, ou conjunto de regras etc.) é 

mais poderosa do que outra se gerar mais sentenças gramaticais. Na 

noção de capacidade gerativa "forte", diz-se que uma gramática é mais 

poderosa se atribuir a estas sentenças um conjunto de descrições estru-

turais que mostram de maneira mais satisfatória estas relações. É im-

portante, porém, que a gramática não fique poderosa demais, para não 

gerar sentenças agramaticais, descrições estruturais intuitivamente im-

plausíveis ou uma caracterização excessivamente ampla de língua natu-
ral (incluindo traços de sistemas não linguísticos). Portanto, devem ser 
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introduzidas restrições formais nos modelos gramaticais, a fim de limi-

tar o poder das gramáticas de maneiras específicas, o que provoca 

grande discussão sobre o assunto.    
  Segundo Marcos Bagno (2017, s.v.), as relações entre língua e po-

der são tão antigas quanto as próprias sociedades humanas, e as com-

provações históricas são abundantes e acessíveis. No entanto, a chama-

da linguística moderna (surgida nas primeiras décadas do século XX, 

após a publicação e divulgação do Curso de Linguística Geral, atribuí-

do a Ferdinand de Saussure, em 1919), isto é, o estruturalismo clássico 

e o neoestruturalismo rotulado de gerativismo, na ânsia positivista de se 

constituir como uma “ciência” de status semelhante ao das demais 

áreas de conhecimento bem estabelecidas, se esforçou por excluir de 

seu escopo todas as questões relacionadas aos conflitos sociais ineren-

tes à natureza gregária do ser humano, conflitos que se configuram, 
com grande frequência, como disputas de poder – seja ele o poder polí-

tico, o poder cultural, o poder econômico, o poder religioso etc.    

  A sociolinguística variacionista, ao reintroduzir o “social” na pes-

quisa linguística, preferiu se valer de uma teoria sociológica do consen-

so, em que noções como prestígio e estigma aparecem como fatos con-

sumados, como situações estáveis, muito mais do que como resultantes 

das desigualdades sociai entre os diferentes grupos e subgrupos que 

constituem qualquer sociedade.    

  Será preciso aguardar o surgimento da chamada linguística crítica e 

de suas principais vertentes para que o objeto de investigação deixe de 

ser “a língua”, construto abstrato, e passe a ser o discurso, ou seja, a 

atividade linguística concreta, situada no tempo e no espaço, tomada 
como um evento de interação entre indivíduos, entre indivíduos e insti-

tuições, entre grupos sociais e mesmo entre Estados soberanos, intera-

ção que está longe de ser sempre tranquila e de igual para igual.    

  As relações entre língua e poder são o foco das diferentes metodo-

logias rotuladas de análise do discurso. Também interessam aos estu-

dos sobre o letramento crítico e o letramento ideológico, sobre as rela-

ções entre linguagem e gênero, como nas investigações da linguística 

queer, e não podem estar ausentes das políticas linguísticas, sejam elas 

explícitas ou implícitas. A definição mesma do que seja uma língua ou 

um dialeto; os critérios socioculturais empregados nas diferentes co-

munidades para o estabelecimento de normas de comportamento lin-
guístico (língua legítima); a avaliação positiva ou negativa lançada so-

bre os diferentes modos de falar; a hierarquização cultural das varieda-

des linguísticas; o surgimento dos glotônimos (nomes de línguas); o 
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preconceito linguístico e as discriminações efetivas que ele suscita; a 

condenação ao limbo cultural e político das línguas minorizadas; a de-

finição dos juízos de valor sobre as línguas incluídas na educação lin-
guística oficial; a atribuição do status de língua oficial a determinados 

idiomas e não a outros; a glotofagia; a glotofobia; a “naturalização” 

das ideologias linguísticas – todos esses fenômenos evidenciam: como 

elemento fundamental da cultura humana e da identidade individual e 

coletiva, a língua está desde sempre enredada nas disputas, conflitos e 

negociações do poder dentro de uma sociedade e entre distintas socie-

dades.    

  Reflexões como as de Marcel Cohen (1956), Michel Foucault 

(1971), Pierre Bourdieu (1982), James Milroy& Lesley Milroy (1985), 

John Earl Joseph & Talbot J. Taylor (1987), George Lakoff (1975 e 

1990), John Earl Joseph & Talbot J. Taylor (1990), Norman Fairclough 
(1989), Deborah Cameron (1995), Alejandro Raiter (1999 e 2003), 

Marcos Bagno (1999 e 2015) entre muitos outros mostram a importân-

cia das relações entre língua e poder na configuração da sociedade em 

geral e de suas hierarquias.    

  Já em 1929, porém, numa perspectiva marxista, Valentin Nikolae-

vich Volochinov (2010, p. 27) escrevia: “O signo se torna a arena da 

luta de classes” e “cada palavra, como sabemos, se apresenta como 

uma arena em miniatura onde se entrecruzam e lutam os acentos sociais 

de orientação contraditória. A palavra se revela, na boca do indivíduo, 

como o produto da interação viva das forças sociais” (VOLOCHINOV, 

2010, p. 45).    

  Veja o capítulo 6 de Introdução à linguística teórica e o capítulo 8 
de As ideias de Chomsky, de John Lyons (1979 e 1974, respectivamen-

te).    

  Veja os verbetes: Fala feminina, Glotofagia, Glotofobia e Língua 

legítima. 

Poderoso    

  Diz-se que uma regra é mais poderosa que outra quando ela explica 

mais fatos e de uma maneira mais adequada, e que uma gramática é 

mais poderosa que outra quando ela confere uma estrutura a um con-

junto de frases mais numeroso do que uma outra.    

  Veja o verbete: Capacidade. 

Poema    

  Poema é a composição de conteúdo poético, seja em prosa, seja em 

verso. O poema, portanto, se refere ao conteúdo e não à forma.   
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  Segundo Massaud Moisés (2004, s.v.), poema é palavra semantica-

mente instável, que se vincula, pela etimologia e por natureza, à poesia: 

considera-se poema toda composição literária de índole poética, “Um 
organismo verbal que contém, suscita ou segrega poesia” (PAZ, 1956, 

p. 14). Assumida ortodoxamente, a conexão entre poema e poesia im-

plicaria um juízo de valor, ainda que de primeiro grau: todo poema en-

cerraria poesia, e vice-versa, sistematicamente a poesia ganharia forma 

em poema.   

  Na verdade, a correlação apenas se observa como tendência, histo-

ricamente verificável, pois existem poemas sem poesia, e a poesia pode 

surgir no âmbito de um romance, de um conto, de uma novela, de uma 

crônica.   

  No geral breve, limitado e obediente a certos requisitos formais, 

visto ser “precisamente uma técnica linguística de produção dum tipo 
de consciência que o espetáculo do mundo não produz ordinariamente” 

(COHEN, 1966, p. 207), o poema pode se estruturar em versos ou em 

prosa.  

 Poema é uma composição poética em versos, segundo Sérgio Ro-

berto Costa (2018, s.v.), de tamanho muito variado. 

Poema alegórico moral    

  Poema alegórico moral é o poema que trata da vida dos animais e 

tem por finalidade uma lição de moral, correspondendo à fábula em 

versos. 

Poema bucólico    

  Poema bucólico é o poema que diz respeito à vida no campo. É o 

mesmo que poema pastoril e poema campestre.    
  Há dois tipos de poemas bucólicos: o idílio e a écloga ou égloga. 

   

  Idílio é a composição em monólogo, que geralmente traduz forte 

sentimento amoroso.    

  Écloga ou égloga é um poema bucólico com todas as características 

do idílio, com a diferença de ser um poema dialogado. 

Poema burlesco    

  Poema burlesco é o poema que trata jocosamente de assuntos sérios 

ou trágicos. 

Poema campestre    

  Poema campestre é o mesmo que poema bucólico. 
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Poema didascálico    

  Poema didascálico é o que versa assunto científico ou de moral. 

Poema dramático   

  Segundo Massaud Moisés (2004, s.v.), o poema dramático se carac-

teriza pela fusão do aspecto inativo do poema com o aspecto dinâmico 

do teatro, de modo a estabelecer-se intercâmbio entre os dois: tudo se 

passa como se, enquanto poema, adquirisse movimento, e enquanto 

drama, ou seja, ação que se pretende espetáculo, se imobilizasse.   

  Teatro, ou drama, estático, chamou-o Fernando António Nogueira 

Pessoa, definindo-o como aquele “cujo enredo dramático não constitui 

ação – isto é, onde as figuras não só não agem, porque nem se deslo-

cam nem dialogam sobre se deslocarem, mas nem sequer têm sentidos 

capazes de produzir uma ação; onde não há conflito nem perfeito enre-

do” (PESSOA, 1974, p. 283).   
  Destinando-se mais à leitura que à representação, os traços, ou indí-

cios, de ação presentes no texto são “lidos”, ao passo que os ingredien-

tes poéticos se oferecem à contemplação. Em suma: lê-se o texto (em 

verso ou em prosa) imaginando a ação e vendo o poema, ao contrário 

do que ocorre no palco, em que se presencia o desdobramento de um 

conflito, e na poesia em que o leitor reproduz mentalmente a atmosfera 

inscrita no poema.   

  As mais das vezes, uma só personagem, funcionando como alter 

ego do poeta entregue a um longo monólogo, desempenha o papel dra-

mático. Mesmo quando contracenam dois ou três figurantes, como em 

O Marinheiro e o Primeiro Fausto, de Fernando António Nogueira 

Pessoa, o monólogo predomina, uma vez que os protagonistas se im-
portam menos com responder ao interlocutor do que com expressar 

ideias e sentimentos próprios.   

  Cultivado pelos românticos, que nele entreviam a possibilidade de 

plasmar dramaticamente o seu mundo interior, o poema dramático des-

pontou em fins do século XVIII: “na Alemanha se encontra, desde 

1793, uma obra intitulada poema dramático. Mas é Byron quem niti-

damente inaugurou esse gênero em Manfred, em 1817. Por vezes, é a 

vida de uma personagem histórica que fornece o tema sobre que se de-

bruça o poeta. O mais antigo ensaio no gênero talvez seja A Morte de 

Empédocles, de Hölderlin, escrita em 1796 e 1802, obra rica de pensa-

mento, onde o poeta-filósofo grego é representado como um sublime 
misantropo” (VAN TIEGHEM, 1948, p. 448).   

  O poema dramático encontraria, porém, o seu lugar de eleição no 

período simbolista, graças à ênfase posta na poesia, inclusive nos textos 
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em prosa, como na pena dum Maurice Maeterlinck (Pélleas et Méli-

sande, 1892; L’Oiseau Bleu, 1908), ou, em vernáculo, de um Raul 

Brandão (O Gebo e a Sombra, O Rei Imaginário, O Doido e a Morte, 
reunidos em Teatro, 1923), Antônio Patrício (O Fim, 1909; Pedro, o 

Cru, 1918; Dinis e Isabel, 1919; D. João e a Máscara, 1924); Fernando 

António Nogueira Pessoa (O Marinheiro, 1915); Graça Aranha (Mala-

zarte, 1911).   

  Veiculando não raro ideias filosóficas e morais, o poema dramático 

também girava em torno de figuras lendárias, sobretudo D. Juan e 

Fausto. Christian Dietrich Grabbe (1801-1836), dramaturgo alemão, 

reuniu-os numa só peça, D. Juan e Fausto, publicada em 1829. A lenda 

de Fausto inspiraria Goethe (Fausto, 1835-1836). No século XX, Fer-

nando António Nogueira Pessoa retomaria o assunto no Primeiro Faus-

to (1952), assim como Paul Valery em Mon Faust (1940).   
  O poema dramático recebe por vezes o apelativo de drama poético. 

Ainda que possam ser tomados como sinônimos, exibem sutil diferen-

ça: enquanto no poema dramático a ênfase recai nos componentes poé-

ticos; no drama poético, recai na sua feição teatral. Ali, trata-se de um 

poema com estrutura dramática; aqui, de um drama que se desenrola 

numa atmosfera poética ou que lança mão da linguagem inerente à poe-

sia. Ali, o enredo é praticamente inexistente; aqui, o conflito se tinge de 

vaguidade e mistério.   

  Veja o verbete: Closet Drama 

Poema em prosa   

  Segundo Massaud Moisés (2004, s.v), o poema em prosa trata de 

“uma organização de segundo grau da prosa, uma ‘forma secundária’ s 
se quiser, formando um todo completo em si, um universo fechado – 

um poema” (BERNARD, 1959, p. 430).   

  Constitui, pois, uma forma que está para a prosa assim como o so-

neto para a poesia: de extensão breve, como a maioria dos poemas, 

normalmente encerra descrição, como “uma espécie de écfrase imagi-

nária” (SHATTUCK, 1983, p. 30), “fiel à velha ut pictura poesis” 

(BEAUJOUR, 1983, p. 47 e 48). Acolhe por vezes elementos narrati-

vos. Quando estes preponderam, o poema em prosa se converte em 

conto.   

  O poema em prosa constitui uma dualidade, um “monstro oximorô-

nico” (BEAUJOUR, 1983, p. 50), na qual o primeiro termo diz respeito 
à matéria (poesia) e o segundo, à forma (a disposição graficamente tra-

dicional da prosa). De onde se manifestarem “ao mesmo tempo no po-

ema em prosa uma força anárquica, destruidora, que conduz à negação 
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das formas existentes, e uma força organizadora, que tende a construir 

um ‘todo’ poético; e a própria expressão poema em prosa sublinha essa 

duplicidade: quem escreve em prosa se revolta contra as convenções 
métricas e estilísticas; quem escreve um poema visa a criar uma forma 

organizada, fechada em si, subtraída ao tempo”.   

  Os dois polos estabelecem uma contínua tensão dialética, corres-

pondente ao embate entre a “organização artística” e a “anarquia des-

truidora”, entre duas modalidades de “ordem”: a anarquia equivale à 

“ordem que se deseja fundar”, e a outra reflete a que parece existir no 

mundo dos seres e objetos (BERNARD, 1959, p. 444 e 449).   

  Ao fim da pugna, a vitória sorri à poesia: do contrário, não procede-

ria a expressão “poema em prosa”. O ritmo segue uma modulação mais 

atenta às unidades melódico-semântico-emotivas que à sintaxe, e mui-

tas vezes os segmentos frásicos articulam-se com relativa simetria, que 
lembra a regularidade do verso. E o “eu” impera sobre o “não-eu”. Em 

síntese: o quadro próprio da poesia se configura nitidamente no poema 

em prosa.   

  E não poderia ser de outro modo, uma vez que a distinção entre a 

poesia e a prosa independe da forma empregada. Esquecer deste por-

menor induziu mesmo a supor a inexistência do poema em prosa, não 

obstante a proximidade do exemplo de Baudelaire e de Aloysius Ber-

trand (BANVILLE, 1935, p. 6-7):   

  “Num brilho cintilante de tiara persa a Via-Láctea encurva-se do al-

to por sobre mim, nas alvas flores cristalinas das suas estrelas.   

  Encurva-se por sobre mim na pompa negra da noite densa, vaga-

mente lembrando o luminoso esplendor de uns olhos dentre a pompa 
negra de aromados cabelos.   

  Como em arejados pátios claros de castelos renanos por que desfi-

lassem visões germânicas, Willis enamoradas e vaporosas, sílfides se-

renas e encantadoras, no luar das baladas, de cada estrela frígida, bran-

ca, desfila, vai desfilando nas rutilantes esferas uma ilusão e um Sonho 

e cada Sonho e cada Ilusão se corporifica, toma consistência de nervos 

e cinzelada escultura de linhas, e eis então aí fascinadoras, deslumbran-

tes mulheres avassalando o firmamento, como ampla Via-Láctea de 

corpos ondulantes e níveos...   

        ***   

  Ah! mulher que eu procuro e desejo da tenda nômade da Arte, pere-
grina e fugidia sereia! que as harmonias deliciosas da tua carne não se-

jam misteriosas para mim como a Via-Láctea, a cujas estrelas, que re-

presentam, cada uma, uma ilusão e um Sonho, está infinitamente presa, 
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num amoroso eletrismo, esta alma ardente, alanceada e nervosa... 

(CRUZ E SOUSA, “Visões”).   

  Como complemento, sugere-se a leitura de The Prose Poem in 
France: Theory and Practice, editado por Mary Ann Caws e Hermine 

Riffaterre (1983); El poema en prosa en España, de Guillermo Díaz-

Plaja (1956); The Lyrical Novel, de Ralph. Freedman (1966); Défigura-

tions du langage poétique. La seconde révolution baudelairienne 

(1979); e os artigos “Disfiguring Poetic Language” (1983) e “Quelques 

conséquences de la différance anatomique des textes. Por une théorie 

du poème en prose” (1976), de Barbara Johnson; Três conferências, de 

Sérgio Milliet (1955); Dictionnaire de poétique et de rhétorique, de 

Henri Morier (1975); Saint-John Perse et quelques devanciers. Études 

sur le poème en prose, de Monique Parent (1960); o artigo “La structu-

re spatiale du poème en prose”, de David Scott (1984); La notion de 
littérature et autres essais, de Tzvetan Todorov (1987); o artigo “Pre-

miers poèmes en prose: le spleen de la poésie”, de Nathalie Vincent-

Munnia (1993).    

  Veja o verbete: Prosa poética. 

Poema épico    

  Poema épico é o que narra um fato grandioso, heroico, de interesse 

nacional e social. É o mesmo que epopeia ou simplesmente poema. O 

maior exemplo, na língua portuguesa, é a obra máxima de Luís Vaz de 

Camões, Os Lusíadas. 

Poema figurado   

  Segundo Massaud Moisés (2004, s.v.), poema figurado diz respeito 

às composições poéticas cujos versos se organizam de modo a sugerir a 
forma do objeto que lhes serve de tema, como um ovo, coração, asa, pi-

râmide, altar, cálice, relógio etc. Também receberam a denominação de 

versos ropálicos (MORIER, 1975, p. 910). De origem desconhecida, os 

seus exemplos mais remotos datam da Antiguidade clássica (século III 

a.C.), notadamente entre os bucólicos gregos, Teócrito, com “A Flau-

ta”, e Símias de Rodes, com “O Ovo” e “As Asas”.   

  Ainda foi cultivado, já na era cristã, por Ausônio (310-395), “uma 

verdadeira mina de artifícios verbais do fim da Antiguidade latina” 

(CURTIUS, 1957, p. 294). Nessa mesma altura, sob o reinado de Cons-

tantino, cita-se Porfírio Optaciano, seguido de Fortunatus, na época dos 

merovíngios (século VI), e Alcuíno, Rabano, Mauro, Bonifácio, Jo-
sephus Scottus, no tempo da dinastia carolíngia (século VIII).   

  Com o humanismo renascentista, o gosto do poema figurado, que 
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havia entrado em desuso por volta do século XII, ganhou novo alento, 

na pena de Rabelais e de Mellin de Saint-Gellais (1481-1558). Na épo-

ca do Barroco, graças ao culto da engenhosidade artesanal, avultou e 
disseminou-se a moda desse gênero de versificação, chegando a dois 

milhares o número de peças conhecidas (HIGGINS, 1993, p. 890-891). 

Entre os seus aficionados ingleses da chamada escola metafísica, citam-

se George Herbert (1593-1633), Robert Herrick (1591-1674), Francis 

Quarles (1592-1644), George Wither (1588-1667) e outros. E entre os 

alemães, destacam-se Rudolf Karl Geller, Justus Georg Schottelius 

(1612-1676), Sigmund von Birken (1626-1681), Theodor Kornfeld 

(1636-1698) (PETIT, 1977).   

  Depois de um ostracismo provocado pela reação neoclássica, o po-

ema figurado voltou à cena no século XIX, com os românticos e os 

simbolistas. Com os Calligrammes (1918), de Apollinaire, entroncados 
nessa longeva tradição, esse gênero de poesia adquiriu ainda mais noto-

riedade, graças à aura de vanguarda que ostentava, para a par com as 

mudanças operadas nas artes plásticas.   

  Em meados do século XX, a poesia concretista repôs em circulação 

esquemas arquitetônicos de semelhante estrutura.   

  No geral, o poema figurado tende a constituir mero exercício de 

forma, mestria artesanal, a encobrir carência ou falta de inspiração. Ar-

te sem engenho, o carmen figuratum “é o território talvez mais do tipó-

grafo, que trabalha primariamente em uma única dimensão de sentido, 

que do poeta, o qual deve precisamente fundir duas dimensões” (FUS-

SELL JR., 1966, p. 187).   

  Entre nós, Luís Nicolau Fagundes Varela (1841-1875), Hermes Flo-
ro Bartolomeu Martins de Araújo Fontes (1888-1930), Antônio Fran-

cisco da Costa e Silva (1885-1950) e outros, compuseram poemas figu-

rados. É do último o “Madrigal de um Louco”:   
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  Veja os verbetes: Caligrama e Modernismo. 

Poema figurativo    

  Poema figurativo é a composição poética cuja disposição gráfica 

procura representar ou simbolizar o assunto versado. Ou seja, um poe-

ma cujas palavras e frases são dispostas graficamente de maneira que a 

forma do objeto evocado é reproduzida. Pode ter suas palavras dispos-

tas com o objetivo de figurar uma cruz, uma taça, uma árvore etc.   

  Também chamado “poema imagético”, segundo Massaud Moisés 

(2004, s.v.), o poema figurativo consiste num poema que “resultou do 

epigrama antigo, descreve uma pintura ou escultura” (HAMBURGER, 
1975, p. 212). Ainda pode, “naturalmente, contemplar a descrição de 

uma litografia ou de qualquer outro tipo de imagem” (MARTINHO, 

1990, p. 244). A obra plástica que inspira o poema contém, via de re-

gra, a figura humana.   

  Veja os verbetes: Écfrase, Hipotipose e Poema figurado. 

Poema heroico    

  Poema heroico é um poema narrativo, parecido com o poema épico. 

Trata-se de um fato menos importante, embora de interesse geral. Seus 

personagens são pessoas que impressionaram o povo, conquanto não 

tenham um caráter universal, como os do poema épico. O poema heroi-

co é chamado também de poemeto. No Brasil, um bom exemplo de po-

ema heroico é “Vila Rica”, de Cláudio Manuel da Costa. 
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Poema herói-cômico   

  O poema herói-cômico designa a paródia de epopeias ou poemas 

épicos, “que consiste em tratar um tema vulgar nu estilo nobre, empre-
gando sem propósito o estilo heroico em geral, vale dizer, sem referên-

cia específica a tal ou qual texto nobre em particular” (GENETTE, 

1982, p. 158). Secchia Rapita (1615-1617), de Alessandro Tassoni 

(1565-1635), é o primeiro exemplo moderno no gênero, seguido, entre 

outros, de Le Lutrin (1674), de Nicolas Boileau-Despréaux (1636-

1711), que alcançou larga ressonância.   

  Veja os verbetes: Burlesco, Hudibrástico, Pastiche e Travestisse-

ment. 

Poema lírico    

  Poema lírico é o poema de caráter expositivo em que predominam 

os sentimentos e emoções do autor. Antigamente, o poema lírico se 
prestava à música, sendo assim chamado por causa da lira, antigo ins-

trumento musical. São líricos, entre outros, poemas como o acalanto, o 

poema bucólico e a barcarola. 

Poema narrativo    

  Poema narrativo é o poema que trata de acontecimentos marcantes, 

inclusive com personagens. O poema épico, o poema heroico e a xáca-

ra, entre outros, são narrativos. 

Poema pastoril    

  Poema pastoril é o mesmo que poema bucólico. 

Poema satírico    

  Poema satírico é o poema que visa a zombar dos vícios e das pes-

soas, expondo-as ao ridículo. Poemas satíricos famosos são as cantigas 

de escárnio e as cantigas de maldizer, da Idade Média. 

Poema-colagem   

  Segundo Massaud Moisés (2004, s.v.), poema-colagem é uma mo-

dalidade poética experimental, de inspiração vanguardista, posta em 

circulação pelo Surrealismo. Segundo as palavras do corifeu desse mo-

vimento, insertas no manifesto inaugural (1924), é uma composição 

“que se obtém pela agregação tão gratuita quanto possível (observe-

mos, faz favor, a sintaxe) de títulos e fragmentos de títulos recortados 

de jornais” (BRETON, 1985, p. 75). Acrescente-se que se procuram 

manter os tipos gráficos originais, mas numa outra sintaxe, de modo a 

sugerir um arranjo plasticamente original (MARTINHO, 1996, p. 69). 
  Ao “poema-colagem” assemelhava-se o “poema-objeto”, também 
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praticado no interior da corrente surrealista, pois “tende a combinar os 

recursos da poesia e das artes plásticas e a especular acerca do seu po-

der de exaltação recíproca” (André Breton, Le Surrealisme et la Pein-
ture, 195, p. 284, apud MOURA SOBRAL, 1984, p. 48).   

  Ainda concorriam, nesse propósito de interação da poesia com as 

artes plásticas, os “desenhos-poemas” ou os “poemas dimensionais”, 

que visavam à “criação de um espaço poético comum à poesia e à pin-

tura, e à abolição das fronteiras entre estas duas formas de expressão” 

(MOURA SOBRAL, 1984, p. 89 e 91). 

Poema-objeto   

  Veja o verbete: Poema-colagem. 

Poema-piada    

  Poema-piada é a composição poética em que o autor brinca com al-

guém ou alguma coisa. Às vezes, é uma crítica bem-humorada, comum 

entre os poetas modernistas. 

Poemário  

 Poemário é uma coleção de poemas. 

Poemática    

  Poemática é a parte da poética que estuda particularmente os poe-

mas e sua estrutura. 

Poemeto    

Poemeto é o mesmo que poema heroico. Mas também é chamado de 

poemeto qualquer poema de curta extensão, como o haicai, por exem-

plo. 

Poesia    

  Poesia é a arte de fazer versos. Poesia é um gênero literário caracte-
rizado pela composição em versos estruturados de forma harmoniosa. É 

uma manifestação de beleza e estética retratada pelo poeta em forma de 

palavras.    

  Existem determinados elementos formais que caracterizam um texto 

poético, tais como o ritmo, os versos e as estrofes, que definem a métri-

ca de uma poesia, que consiste na utilização de recursos literários espe-

cíficos que distinguem o estilo de um poeta. Portanto, distingue-se tra-

dicionalmente da prosa pela composição em verso e pela organização 

rítmica das palavras, aliada a recursos estilísticos e imagéticos próprios.  

  Zélio dos Santos Jota (1981, s.v.) também ensina que poesia é a 

forma de linguagem caracterizada pela afetividade, e que é nisso, real-
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mente, que a poesia difere da prosa, mais do que na formalidade do 

ritmo ou da rima. Transformar a linguagem representativa em afetiva, 

eis a magna função da poesia, que se vale, para tal mister, dos variados 
expedientes da estilística.   

  Assunto dos mais controvertidos, segundo Massaud Moisés (2004, 

s.v.), tem estado presente desde o início da atividade literária, em nebu-

loso estágio cultural perdido nas sombras do tempo, e desde os primei-

ros escritos de teoria e filosofia da literatura: o pensamento estético 

começou pela poesia (Platão e Aristóteles), e durante séculos não co-

nheceu outro objeto. No curso da história, teorias e doutrinas sem conta 

têm sido apresentadas, no afã de emprestar clareza e definição a um ter-

reno infenso à sistematização.   

  Parte da dificuldade resulta de se convocarem para a discussão ter-

mos nem sempre univocamente referidos ou admitidos. De onde a po-
lêmica se centrar no emprego e no sentido de certos vocábulos. E, não 

raro, o entendimento das palavras, bem como das noções que por meio 

delas se exprime, relaciona-se com a perspectiva adotada pelo estudio-

so: também os teóricos e os especialistas em questões de poesia proje-

tam a sua visão de mundo, a sua ideologia, no exame do problema.   

  O conceito de poesia, a distinção entre ela e a prosa, o efeito causa-

do pela poesia no leitor, – são aspectos fundamentais que revelam as 

idiossincrasias e limitações de cada crítico, não só no tocante à estética, 

como também a outros propósito, inclusive a filiação ideológica ou a 

participação política. Parece lícito inferir deste breve elenco de proble-

mas que é difícil alcançar unanimidade nesses domínios.   

  As doutrinas acerca da natureza da poesia começaram associadas à 
ideia de mimese, ou imitação. Platão (428-347 a.C.), na República, e 

Aristóteles (384-322 a.C.), na Poética, encetaram uma tradição que 

atravessou os séculos, chegando a constituir verdadeiro dogma para al-

guns teóricos neoclássicos. Quinto Horácio Flaco (65-8 a.C.), na Arte 

Poética, substituiu as preocupações epistemológicas dos filósofos helê-

nicos por outras de natureza ética e estética: deleitar e comover seriam 

as metas dos poetas.   

  A teoria horaciana também mereceu glosas e comentários dos estu-

diosos da Renascença e centúrias posteriores. No século XVIII, graças 

a Giambattista Vico (1668-1744), a poesia entrou a ser concebida dou-

tra perspectiva – a da linguagem –, que se mantém até os nossos dias: 
no Romantismo, salientam-se William Wordsworth (1770-1850) e Sa-

muel Taylor Coleridge (1772-1834); no século XX, alinham-se as in-

vestigações pioneiras de Ivor Armstrong Richards (1893-1979), conti-
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nuadas pela estilística, o formalismo russo, o New Criticism anglo-

norte-americano, o estruturalismo, a semiótica, o desconstrucionismo. 

  Ao longo do tempo, essas vertentes teóricas se corporificaram em 
textos que, ou buscavam conceituar a essência da poesia, ou se preocu-

pavam com apontar-lhe as características básicas. Inevitavelmente, a 

pesquisa acabou conduzindo a um beco sem saída, que permitiu, duran-

te certa época, se falasse, de modo equívoco, em “mistério da poesia” 

(confira a obra de João Gaspar Simões (1903-1987) com este título, 

publicada em 1931).   

  Um estudioso dos nossos dias, no prólogo a um livro todo ele dedi-

cado à matéria, decerto sintetizando as perplexidades enfrentadas, asse-

vera que “a natureza da poesia é fluida, de forma que as suas leis, à se-

melhança das leis da natureza, podem ser deduzidas como princípios 

genéricos no interior dos quais os poetas se movem facilmente, de 
acordo com a sua própria índole, e sem nenhum empecilho ou coerção” 

(STAUFFER, 1962, p. 18).   

  Quando não o ceticismo, a relatividade impera nesse território. Ali-

ás, em razão de a poesia participar do caráter subjetivo das artes, outra 

não pode ser a situação do crítico que se disponha a investigá-la. Pode-

se, todavia, organizar hierarquicamente as várias teorias, numa escala 

que começa pelas mais objetivas e/ou parciais e termina pelas mais ob-

jetivas e/ou completas.   

  À guisa de exemplo das variações encontráveis, três depoimentos 

modernos podem ser ressaltados: para Johannes Pfeiffer (1916-1994), 

“a poesia não é distração, mas concentração; não substituto da vida, 

mas iluminação do ser; não claridade do entendimento, mas verdade do 
sentimento”; “na poesia não importa a forma ‘bela’, mas a forma ‘sig-

nificativa’”; “é isto que nos oferta a poesia: moderada iluminação do 

ser e poetização imaginativa do ser no âmbito da linguagem plasmado-

ra” (PFEIFFER, 1954, p. 96 e 125).   

  Carlos Bousoño Prieto (1923-2015) é de parecer que “a poesia deve 

dar-nos a impressão (ainda que essa impressão possa ser enganosa) de 

que, por meio de meras palavras, se nos comunica um conhecimento de 

índole muito especial: o conhecimento de um conteúdo psíquico que na 

vida real se oferece como individual, como um todo particular, síntese 

intuitiva, única, da conceptual-sensorial-afetiva” (BOUSOÑO, 1970, 

vol. I, p. 19-20).   
  Por seu turno, Roland Barthes (1915-1980) acolhe o seguinte racio-

cínio: “Se eu chamar prosa a um discurso mínimo, veículo mais eco-

nômico do pensamento, e chamar a, b, c, a atributos particulares da lin-
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guagem, inúteis, mas decorativos, tais como o metro, a rima ou o ritual 

das imagens, toda a superfície das palavras se encaixará na dupla equa-

ção de Monsieur Jourdain: Poesia = Prosa + a + b + c; Prosa = Poesia – 
a – b - c”.   

  Daí resulta, evidentemente, que a poesia é sempre diferente da pro-

sa. Mas tal diferença não é de essência, é de quantidade” (BARTHES, 

1971b, p. 55).   

  Sem entrar no mérito das propostas, percebe-se que discrepam fun-

damentalmente, mais as duas primeiras com a última, do que aquelas 

entre si. De qualquer forma, evidenciam o quanto a poesia é assunto 

que suscita inumeráveis postulações teóricas.   

  Um ensaio de esclarecimento do problema teria de começar por al-

gumas premissas:   

  Primeira premissa: a poesia pode e deve ser conceituada, mas o seu 
entendimento pleno somente se atinge quando a confrontamos com a 

prosa, afluentes que são do conceito de literatura e constituintes que são 

dos gêneros.   

  Segunda premissa: não pode ser formal o elemento diferenciador, 

ou seja, o verso (e tudo que ele implica) não deve ser tomado como re-

curso exclusivo e caracterizador da poesia; do contrário, sempre que es-

tivéssemos perante um texto em verso, teríamos poesia, e vice-versa, a 

poesia sempre (e unicamente) se expressaria em versos; a experiência 

acumulada ao longo dos séculos desmente a ligação causal entre verso 

e poesia, pois encontramos o primeiro sem a segunda, e esta, sem aque-

le.   

  Aliás, já Aristóteles claramente advertira, na Poética (1447 b 17-
20), 1ue o emprego do verso não torna ninguém poeta: “se alguém 

compuser em verso um tratado de medicina ou de física, esse será vul-

garmente chamado ‘poeta’; na verdade, porém, nada há de comum en-

tre Homero e Empédocles, metrificação à parte; aquele merece o nome 

de poeta, e este o de fisiólogo, mais que o de poeta”. E um teórico mo-

derno acentuou “a indistinção formal entre ‘prosa’ e ‘poesia’” (MES-

CHONNIE, 1973, p. 146).   

  Terceira premissa: a diferença entre a poesia e a prosa reside na ex-

pressão de um conteúdo, ou seja, mostra-se não só no plano semântico, 

senão também do significante, mas considerados ambos de forma soli-

dária; um tipo de linguagem para expressar um tipo de conteúdo, assu-
mido este como um modo de enfrentar e compreender a realidade con-

creta, como mundividência; raciocinando com extremos e em abstrato, 

haveria uma cosmovisão poética e uma cosmovisão prosística, eviden-
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ciável na linguagem e nela configurada; entre os dois polos, situam-se 

as várias gradações que a fantasia do escritor pode inventar (poesia no 

romance, prosa poética, poema em prosa etc.).   
  Quarta premissa: a literatura deve ser entendida como a expressão 

dos conteúdos da imaginação por meio de metáforas, ou palavras poli-

valentes.   

  Quinta premissa: ao menos como hipótese de trabalho, são de acei-

tar as noções de “eu”, ou “sujeito” do conhecimento, e “não eu”, ou 

“objeto” do conhecimento.   

  Admitidos tais pressupostos, que por si só dariam ocasião a inter-

minável debate, podemos acercar-nos da poesia a fim de caracterizá-la. 

A poesia corresponderia à expressão do “eu” por intermédio de metáfo-

ras, ou vocábulos polivalentes: o “eu” do poeta, matriz do seu compor-

tamento como artista da palavra, volta-se para si próprio, adota não só a 
categoria “sujeito” que lhe é inerente, mas também a de “objeto”; por-

tanto, introverte-se, autoanalisa-se, faz-se espetáculo e espectador ao 

mesmo tempo, como se perante um espelho.   

  Evidentemente, os conteúdos do “eu” refletem o mundo físico, do 

“não eu”, mas o “sujeito” inflete no rumo das “representações” mentais 

nas quais se gravou a realidade física, não para ela própria: não é a rea-

lidade concreta que lhe importa, mas a sua imagem na mente. E quan-

do, porventura, se dirige para ela, persiste o esquema inicial, uma vez 

que o “eu” vai ao encontro de si próprio ao buscar o “não eu”, – proje-

ta-se para fora, em suma. De onde implicar uma “projeção”, inclusive 

no sentido freudiano.   

  Colocado, pois, na perspectiva do “eu”, o ser contempla o seu “eu”, 
como se se desdobrasse em dois, ou lhe visse o reflexo na superfície do 

espelho. Visão egocêntrica do mundo, a poesia se organiza em torno de 

uma única personagem, o poeta: o “outro”, quando muito, resulta da 

duplicação, narcisista, do próprio “eu”; o “outro” não é um terceiro, 

mas um “outro eu”, como se o “não eu” humano se diluísse num “eu” 

cósmico e centrípeto.   

  A essa característica intrínseca corresponde outra, de nível linguís-

tico: a poesia se exprime por intermédio de metáforas, tomadas no sen-

tido genérico de figuras de linguagem, significantes carregados de mais 

de um sentido, ou conotação. A poesia é linguagem conotativo por ex-

celência, visto que toda a diversidade do “eu” se expressa por meio de 
metáforas de amplo cociente semântico: as várias conotações assinalam 

a complexidade emotivo-rítmico-conceptual do “eu”.   

  Como, porém, a prosa também se vale da metáfora, resta apontar o 
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emprego específico que dela faz a poesia: a metáfora se oferece de mo-

do direto e imediato ao leitor. Num texto poético, a conotação de cada 

frase ou segmento decerto depende do contexto, mas antes disso apre-
senta uma carga própria, que prontamente estimula a sensibilidade e in-

teligência do leitor. O fato decorre de os vocábulos procurarem, no má-

ximo de concentração possível, abarcar os contornos vagos do “eu” do 

poeta, as emoções que o povoam. Tudo o mais que se considera tradi-

cionalmente peculiar à expressão poética (rima, ritmo, melopeia etc.) 

deriva dessa luta por exprimir o “eu” ondulante do poeta.   

  Daí resultam as outras características distintivas da poesia: alogici-

dade, uma vez que o conteúdo emotivo-conceptual do “eu” escapa aos 

parâmetros da lógica formal e de qualquer esforço criticamente redutor, 

baseado em esquemas racionais; a-historicidade: o tempo do “eu” cor-

responde à “duração” bergsoniana, ou um presente-eterno; ignora o 
passado e o futuro, de forma que as referências às duas categorias tem-

porais não passa de extensão do presente; a feição acrônica da poesia se 

estampa no poema: constelação de metáforas dispostas em circuito, 

quando chegamos ao final do poema percebemos que a derradeira pala-

vra retoma a primeira, com a qual se reinicia um percurso que não ter-

mina jamais: a cada leitura, o texto revela novas facetas, novas conota-

ções; anarratividade: a poesia se caracteriza pela ausência de narração, 

não implica acontecimentos, mas estados: não enredos, mas situações, 

habitam o “eu” do poeta, que vive, solitário, um conflito sem ação ex-

terior.   

  Como complemento, sugere-se a leitura de Poetic Diction: A Study 

in Meaning, de Owen Barfield (1964); The Anatomy of Poetry, de Mar-
jorie Boulton (1970); Structures du langage poétique, de Jean Cohen 

(1966); La poeia, de Benedetto Croce (1946); Speaking Poetry, de Ge-

offrey Crump (1953); Linguística e poética, de Daniel Delas e Jacques 

Filliolet (1973); Discovering Poetry, de Elizabeth Drew (1962); On 

Poetry and Poets, de Thomas Stearns Eliot (1961b); Questions de poé-

tique, de Roman Jakobson (1973); The New Apologists for Poetry, de 

Murray Krieger (1963); El arco y la lira, de Octavio Paz (1956); The 

Idiom of Poetry, de Frederic Albert Pottle (1963); The Poetic Mind, de 

Frederic Clarke Prescott (1959) e Conceptos fundamentales de poética, 

de Emil Staiger (1966).    

  Veja os verbetes: Afetividade; Crítica; Poética. 

Poesia infantil  

 Segundo Maria Zélia Versiani Machado (CEALE, Glossário, s.v.), 

poesia e infância se confundem. No famoso texto “A Educação do ser 
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poético”, Drummond pergunta ao leitor: Por que motivo as crianças, de 

modo geral, são poetas e, com o tempo, deixam de sê-lo? Em uma das 

passagens do ‘clássico’ “Homo Ludens”, Huizinga coloca lado a lado o 
poeta e a criança. Para ele, o adulto precisaria de uma espécie de capa 

mágica, com a qual resgataria a sua alma de criança, para compreender 

a poesia. Por meio do jogo com as palavras, segundo ele, a linguagem 

poética se manifesta, transgredindo modelos de linguagem ditados pela 

vida cotidiana.  

 As brincadeiras infantis mostram o gosto especial pelos ritmos, pela 

musicalidade, pelas repetições, pelas aliterações – repetição de sons 

consonantais idênticos ou semelhantes nos versos –, pelas assonâncias 

– repetição de sons vocálicos nos versos –, pelas onomatopeias – figura 

de linguagem que busca reproduzir ou imitar os sons daquilo que repre-

senta. Esses recursos lúdicos e expressivos, organizados em versos, se 
materializam em gêneros como quadrinhas – estrofes de quatro versos, 

geralmente de sete sílabas, fáceis de decorar –, acalantos – cantigas de 

ninar –, lengalengas – cantilenas com repetições de palavras e expres-

sões que favorecem a memorização –, cantigas de roda, parlendas – 

fórmulas recitadas em brincadeiras de crianças –, trava-línguas – brin-

cadeiras com palavras de difícil articulação que exploram as rimas –, 

adivinhas – charadas, conhecidas popularmente como “o que é, o que 

é”, que propõem um desafio de adivinhação –, e outras manifestações 

da linguagem, que evidenciam a aproximação entre o espírito lúdico da 

criança e os elementos poéticos.  

 A poesia, para qualquer idade, subverte esquemas linguísticos habi-

tuais e amplia as possibilidades de uso da linguagem. Com a poesia in-
fantil, não seria diferente. Maria da Glória Bordini, em importante es-

tudo sobre a poesia infantil, analisa essa ampliação ou alargamento de 

mundo que a poesia propicia à criança, quando diz que “em contato 

com o texto poético, a criança é tomada por vivências que a distanciam 

de seu ambiente familiar, linguístico e social. Todavia, a configuração 

eminentemente ordenadora dos estímulos do mundo poético (os ritmos, 

a criação de vínculos entre objetos isolados) garante que esse desloca-

mento se processe num clima de segurança, em que o incomum produz 

prazer e não temor”.  

 A poesia infantil na escola pode ser explorada tanto na sua modali-

dade oral como na escrita, e também nos trânsitos que existem entre 
elas. Hoje, muitos poetas que escrevem para crianças buscam na tradi-

ção oral a sua fonte de inspiração. Considera-se ainda o fato de que, no 

conjunto da produção literária escrita para crianças, a poesia – ou seja, 
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o texto organizado em forma de versos rimados ou não – é muito usada 

também para contar histórias como as dos contos maravilhosos, dos 

contos populares, entre outras narrativas.  
 Sugere-se, como complemento a este verbete, a leitura de A educa-

ção do ser poético, de Carlos Drummond de Andrade (1974); Poesia 

infantil., de Maria da Glória Bordini (1986); Homo Ludens: o jogo co-

mo elemento da cultura, de Johan Huizinga (1980); Problemas da lite-

ratura infantil, de Cecília Meireles (1979); A poesia vai à escola: refle-

xões, comentários e dicas de atividades, de Neusa Sorrenti (2007).  

 Veja os verbetes: Bebetecas (bibliotecas para a primeira infância), 

Experiência estética literária, Gêneros literários para crianças, Leitu-

ra literária, Letramento Literário, Literatura infantil, Literatura oral, 

Modos de ler na infância. 

Poesia pantagruélica   

  Veja o verbete: Anfiguri. 

Poesia solta  

 Poesia solta é aquela que não pertence a uma coletânea de versos 

de determinado gênero ou versando determinado assunto. 

Poeta  

 Poeta é aquele que escreve versos; aquele que compõe obras poéti-

ca ou tem faculdade para escrevê-las. 

Poetastro  

 Poetastro é a pessoa que escreve poesias sem valor literário, sem 

qualidade. 

Poètes maudits   

  Poètes maudits é uma expressão em voga no último quartel do sécu-
lo XIX, usada por Paul Marie Verlaine (1844-1896) no título de uma 

obra (Les Poètes Maudits, 1884) para designar Tristan Corbière (pseu-

dônimo de Édouard-Joachim Corbière, 1845-1875), Jean-Nicolas Ar-

thur Rimbaud (1854-1891) e Stéphane Mallarmé (pseudônimo de 

Étienne Mallarmé, 1842-1898), poetas revoltados contra a feição mate-

rialista da conjuntura social e estética do tempo, “engajados na aventu-

ra” e na quimera “nascidos poetas e que se sentiam malditos, malditos 

por um mundo tornado insensível, malditos ainda por um destino que 

os fizera nascer num tempo cruel”. Aos três poetas referidos, acrescen-

tam-se o próprio Paul Marie Verlaine, Conde de Lautréamont (Pseudô-

nimo de Isidore Lucien Ducasse, 1846-1870) e Auguste Villiers de 
L'Isle-Adam (1838-1889), “campeão do sonho e do ideal” (MI-
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CHAUD, 1947, 1ª parte, p. 82-83).   

  Veja o verbete: Simbolismo. 

Poética    

  Diz-se da atividade linguística que tem um objetivo de arte e procu-

ra criar com a linguagem um estado psíquico de emoção estética por 

meio da aplicação sistemática de processos de estilística. A língua 

transcende então da sua função essencial de meio de comunicação, para 

se tornar ele própria o objeto essencial da atividade e servir de matéria-

prima para uma obra de arte. Essa aplicação artística da língua é espon-

tânea e se encontra em todas as sociedades, mesmo as mais rudimenta-

res na sua vida material e espiritual. A expressão linguística tende a or-

ganizar-se em frases rimadas, na base da entoação, do número de síla-

bas, da distribuição mais ou menos regular das sílabas acentuadas, 

constituindo-se séries de versos; mas a poesia, ou atividade poética em 
sentido lato, se faz também em prosa, isto é, sem essa organização rít-

mica das frases.    

  Na atividade poética, exploram-se as possibilidades expressivas da 

linguagem em geral e da língua específica, em particular – a) no mate-

rial sonoro, b) nas palavras, c) na associação de ideias e d) nas constru-

ções frasais, utilizando-se – a) o ritmo, a harmonia imitativa, a rima, a 

aliteração; b) as figuras de palavras; c) as figuras de pensamento; d) as 

figuras de sintaxe.    

  A poética, ou atividade poética, coincide com uma das significações 

que se dão ao termo literatura.    

  Termo usado na linguística com referência à aplicação das teorias e 

métodos linguísticos à análise da poesia, segundo David Crystal (1988, 
s.v.). Todavia, alguns linguistas, como Roman Osipovich Jakobson 

(1896-1982), deram uma interpretação mais ampla ao termo, incluindo 

na "função poética" da língua qualquer uso linguístico criativo ou esté-

tico dos meios falado ou escrito. Veja o capítulo 2 de Semântica, de 

John Lyons (1980).    

  Para Roman Osipovich Jakobson (1896-1982), segundo Jean Du-

bois et al. (1998, s.v.), a função poética é a função da linguagem atra-

vés da qual a mensagem pode ser uma obra de arte. A poética pode se 

tornar uma parte da linguística, ne medida em que esta é a ciência glo-

bal das estruturas linguísticas. Contudo, um bom número de procedi-

mentos que a poética estuda não se limita aos problemas da linguagem, 
mas dizem respeito de uma forma mais geral à teoria dos signos.   

  Originariamente, segundo Massaud Moisés (2004, s.v.), o termo 

poética designava o tratado ou teoria da arte de criar poesia ou compor 
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versos, como a Poética, de Aristóteles. Na forma adjetiva, o vocábulo 

tinha o mesmo sentido (Arte Poética, de Horácio), que se manteve até a 

restauração dos estudos clássicos a partir do século XVI, a exemplo de 
L’Arte Poetica (1564), de Antonio Sebastiano Minturno (1500-1574) e 

L’Art Poétique (1674), de Nicolas Boileau-Despréaux (1636-1711).   

  Com o tempo, a expressão adjetiva passou não só a indicar todo po-

ema em que um autor expressa o seu conceito e ideal de poesia, como 

também a nomear a tendência poética dominante em determinada épo-

ca ou país: “arte poética romântica”, “arte poética simbolista” etc.   

  Por volta de 1170, a palavra poetria, de que derivou a forma inglesa 

poetry, entrou em uso “artes poéticas latinas [...], compostas por fran-

ceses e ingleses [...], essas poetriae representa [...] uma nova transfor-

mação da retórica antiga” (CURTIUS, 1957, p. 79); eram “nossas pri-

meiras ‘artes poéticas’, cuja influência mais ou menos direta se encon-
tra em toda a literatura do tempo” (ZUMTHOR, 1954, p. 109).   

  Na segunda metade do século XX, o termo entrou a competir com 

os vocábulos “retórica” e “teoria”, como denota o título de algumas re-

vistas surgidas nessa altura: Poétique (Paris, 1971), Poetics (Haia, 

1971), Poetica (Munique, 1978), Poetics Today (TelÁviv, 1979). A 

mudança terminológica não alcançou ser nem unânime, nem duradoura, 

como evidenciam obras como Dictionnaire de Poétique et de Rhétori-

que (1961), de Henri Morier (1910-2004), e Dictionnaire de Rhétori-

que et de Poétique (1996), de Michèle Aquien e Georges Molinié 

(1944-2014), filiadas à tradição que remonta aos primórdios dessas du-

as disciplinas.  

 Segundo Franck Neveu (2008, s.v.), o termo poética pode ser en-
tendido no sentido amplo ou restrito. No sentido restrito, designa, após 

Aristóteles, o estudo da arte literária como criação verbal. Os trabalhos 

de Mikhail Bakhtin (1895-1975) e os de Roman Jakobson (1896-1982), 

os de Gérard Genette (1930-2018) na França, sobretudo, mostraram 

que esse estudo é claramente voltado não para o valor literário, mas pa-

ra a técnica, e para o sentido que confere a essa técnica a inscrição da 

obra na história, na sociedade, num universo estético. No sentido am-

plo, o termo poética define um domínio das ciências da linguagem que 

busca se apoderar da problemática dos gêneros, literários ou não, ou se-

ja, da questão das normas e usos linguísticos, tanto na linguagem escri-

ta como na oral. Essa poética generalizada, portanto, tende a descrever 
a diversidade dos discursos e seu modo de articulação com os gêneros.  

 Veja os verbetes: Artes da linguagem, Evocação, Funções da lin-

guagem, Retórica. 
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pol.  

 Pol. é abreviatura de polaco. 

Polaco    

  Polaco ou polonês é a língua do grupo eslavo falada na Polônia. 

Polar    

  Polar se diz da construção formada de palavras que se opõem: cedo 

ou tarde, bem ou mal, feio ou bonito etc. 

Polaridade    

  Termo usado por alguns linguistas, quando se referem ao sistema de 

contraste positivo/negativo encontrado em uma língua, segundo David 

Crystal (1988, s.v.). A distinção entre a "polaridade positiva" e a "nega-

tiva" pode ser transmitida sintaticamente (não em português, por 

exemplo: leal X não leal), morfologicamente (feliz X infeliz, leal X des-

leal) ou lexicalmente (alto X baixo, forte X baixo). Veja o capítulo 9 de 
Semântica, de John Lyons (1980).    

  Polaridade é o mesmo que alternância. 

Polarização    

  Polarização é o caráter do elemento de significação (gramatical ou 

léxica) oposta à de outra. Quando o A se tornou morfema de feminino, 

o o, por polarização, passou a representar o masculino. No âmbito lexi-

cal, ohm é a unidade de resistência; para a unidade de condutância 

(oposto de resistência) criou-se mho (inverso gráfico de ohm) (JOTA, 

1981, s.v.).    

  Segundo Marcos Bagno (2017, s.v.), a tese da polarização sociolin-

guística que caracterizaria o português brasileiro tem sido elaborada há 

algum tempo, com esta designação, por Dante Lucchesi, em diversos 
de seus trabalhos, com destaque para a obra de síntese publicada em 

2015. Trata-se de identificar, na formação sócio-histórica da língua ma-

joritária dos brasileiros, duas grandes correntes que estariam na origem, 

de um lado, daquilo que o autor chama de norma culta (conjunto de va-

riedades características dos falantes urbanos mais letrados e com ele-

vado status socioeconômico) e, do outro, o que chama de norma popu-

lar – as variedades faladas pela grande maioria da população, com bai-

xo ou nenhum ou nenhum acesso à escolarização formal, essencialmen-

te rural e (predominantemente) rurbana (habitando os cinturões de po-

breza das extensas periferias das grandes cidades), caracterizada tam-

bém pela miscigenação étnica (negros, indígenas, mestiços e brancos 
pobres também). Segundo a proposta de análise de Dante Lucchesi, a 
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norma culta teria sua origem na língua portuguesa falada pela desde 

sempre restrita parcela da população essencialmente branca, herdeira 

do status social privilegiado controlado durante o longo período colo-
nial pelas elites latifundiárias e, mais tarde, industriais. A norma culta 

brasileira seria, desse modo, uma continuação do português falado pe-

los agentes coloniais. Assim, no período colonial, “temos, de um lado, 

os pequenos centros urbanos, onde se situavam os órgãos da adminis-

tração colonial, sob forte influência cultural e linguística da Metrópole. 

A elite colonial era naturalmente bastante zelosa dos valores europeus, 

buscando assimilar e preservar ao máximo (o que é previsível nessas si-

tuações) os modelos de cultura e de língua vindos d’além-mar. (...) Es-

se caráter conservador e a influência dos padrões europeus sobre o an-

tecedente histórico da variedade culta do português brasileiro perdura-

do até depois de proclamada a Independência, em 1822, pois, mesmo 
durante o século XIX, eram em sua maioria oriundos de Portugal os 

professores de língua portuguesa nos colégios” (LUCCHESI, 2002, p. 

77).    

  Por seu turno, a norma popular seria resultante de um dilatado pro-

cesso de transmissão linguística irregular, isto é, a aprendizagem do 

português de forma assistemática, defectiva e fragmentada da parte dos 

índios forçados a se “civilizar”, mas também, e principalmente, dos mi-

lhões de africanos escravizados e trazidos para o Brasil e de seus des-

cendentes: “A outra vertente da formação da língua no Brasil fincou 

suas raízes no interior do país, para onde se dirigiu a maior parte da po-

pulação no período colonial. Fora dos reduzidos centros da elite, nas 

mais diversas regiões do país, o português era levado, não pela fala de 
uma aristocracia de altos funcionários ou de ricos comerciantes, mas 

pela fala rude e plebeia dos colonos pobres. Além disso, a língua portu-

guesa era adquirida nas situações as mais precárias pelos escravos, que 

muitas vezes preferiam se comunicar entre si usando uma língua franca 

africana. Sob essas ásperas condições, a língua portuguesa se foi dis-

seminando entre a população pobre, de origem predominantemente in-

dígena e africana, nos três primeiros séculos da história do Brasil” 

(LUCCHESI, 2002, p. 77).    

  Dante Lucchesi recorda que, já na década de 1950, Serafim da Silva 

Neto mencionava essa dualidade de normas: “Dos princípios da coloni-

zação até 1808, e daí por diante com intensidade cada vez maior, se no-
tava a dualidade linguística entre a nata social, viveiro de brancos e 

mestiços que ascenderam, e a plebe, descendente dos índios, negros e 

mestiços da colônia” (SILVA NETO, 1951, p. 88-89).    
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  Mais adiante, a partir da independência em 1822 e até o início do 

século XX, o Brasil acolhe milhares de imigrantes europeus (italianos e 

alemães, inicialmente) e asiáticos (japoneses, a partir de 1908), que vão 
se dirigir inicialmente para a agricultura e, a partir da industrialização 

no Sudeste e no Sul, para o trabalho nas fábricas, urbanizando-se, por-

tanto. Esses imigrantes, em sua vivência rural, farão contato com o por-

tuguês popular, que também será a base de seu aprendizado da língua. 

Transferindo-se para as cidades, levarão para elas, já nativizadas, vari-

edades que compartilham muitos dos traços das variedades rurais.    

  A tese da polarização sociolinguística do português brasileiro, fruto 

de transmissão linguística irregular no que diz respeito à norma “popu-

lar” ou “vernácula” é abraçada também por Carlos Alberto Faraco 

(2016). Para ele, como para Dante Lucchesi, a polarização linguística 

também se reflete numa polarização de atitudes e comportamentos que 
dividem a sociedade brasileira no tocante aos usos da língua majoritá-

ria: “É, portanto, do contato entre línguas e da adoção do português 

como L2 por aloglotas escravizados (e a posterior nativização desse 

modelo defectivo) que nascem as variedades do português popular e, 

com a recusa dessas variedades pela elite, se cria a polarização socio-

linguística do Brasil. Esta foi, portanto, efeito direto da profunda divi-

são socioeconômica característica da sociedade colonial escravocrata e 

da transmissão linguística irregular. Com esse amplo panorama, temos 

elementos não só para explicar o conjunto de variedades populares do 

português brasileiro, mas também para explicar sua extensão territorial 

e relativa uniformidade; e, por fim, para entender o desprezo ainda hoje 

tão forte de que as variedades populares são alvo. Elas tipicamente 
identificavam a população escravizada, a população pobre, os negros 

libertos, a população mestiça, a população sem direito aos bens da es-

colaridade e da cultura. E a ‘boa sociedade’, a ‘sociedade dos homens 

bons’, a ‘camada superior’, a ‘flor da sociedade’ não queria, em hipóte-

se alguma, identificar-se com essa população. Se a cor da pele funcio-

nava (e continua funcionando) como marcador social da diferença, a 

língua portuguesa polarizada cumpria (e continua cumprindo) essa 

mesma função” (FARACO, 2016, p. 148).      

  Durante a maior parte da história oficial do Brasil, essa polarização 

sociolinguística também refletia uma polarização entre o ambiente ru-

ral, onde vivia a maioria da população até recentemente, e no qual pre-
dominavam as variedades populares, e o ambiente urbano, cenário de 

uso das variedades ditas cultas. No entanto, “com o passar do tempo e 

em meio às profundas mudanças socioeconômicas que ocorreram, es-
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pecial durante o século XX (mudanças que continuam a ocorrer), essas 

duas trilhas vão conhecendo uma dialética de interpenetrações que vai 

redesenhando o perfil sociolinguístico do Brasil, com resultados ainda 
não suficientemente captados pelos estudos” (FARACO, 2016, p. 150). 

Vai se processando, então, um nivelamento sociolinguístico, devido 

principalmente à acelerada, maciça e desenfreada urbanização da popu-

lação brasileira a partir da segunda metade do século XX: no início do 

século XX, 80% da população vivia no campo; no início do século 

XXI, 80% se encontra nas zonas urbanas. A expansão da rede escolar e 

o acesso cada vez maior das camadas mais pobres ao ensino formal 

também têm contribuído para esse nivelamento, ao lado da difusão ma-

ciça dos meios de comunicação, com destaque para a televisão, que ho-

je cobre praticamente todo o território nacional e alcança até as habita-

ções mais pobres. Esse processo de nivelamento pode ser representado 
na figura abaixo:    

        
  Esse nivelamento sociolinguístico, junto com outros fenômenos so-

ciais e econômicos, talvez possa explicar a história da formação do por-

tuguês brasileiro, mas sua utilidade para uma interpretação adequada da 

situação linguística contemporânea é recusada por algumas análises 

mais recenes, como a de Inês Signorini (2006). A autora reforça a ne-

cessidade de “rever a lógica da polarização diglóssica”, baseada nas di-

cotomias do tipo padrão/não padrão, culto/não culto etc., em que cada 

um dos elementos do par representaria o que ela chama de “linhas de 

força”. Na análise de Inês Signorini (2006, p. 174), “não ha como sepa-

rar essas duas linhas de força, como se cada uma determinasse um 

campo específico, com fronteiras nítidas e excludentes (...). Na verda-
de, na dinâmica da língua me uso, elas estão sempre completamente en-

roscadas, variando o grau de pressão exercido por cada uma em dada 

situação. Nesse sentido é que se pode dizer que a dinâmica sociocultu-

ral que se apresenta e é percebida hoje no Brasil como sendo orientada 

pela controvérsia, pela ruptura e pelo dissenso nos usos da língua não 

se equaciona em termos de polarização diglóssica”. Para a autora, há 

dois componentes fundamentais que autorizam abandonar a tese da po-
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larização como apta a descrever a situação linguística brasileira con-

temporânea: “O primeiro desses componentes é a multiplicação e cres-

cente diversificação dos fluxos de deslocamento do falante e de suas 
práticas linguístico-discursivas, orais e escritas, tanto no espaço físico 

(as migrações) quanto nos espaços-tempos múltiplos e heterogêneos 

produzidos pelas dinâmicas socioeconômicas, culturais e político-

administrativas desenvolvidas ao longo da história do país (...). O se-

gundo componente (...) é o da multiplicação e diversificação crescente 

das agências e dos tipos de letramento existentes na sociedade. (...) Há 

que se considerar, a esse respeito, não só a multiplicação e a diversifi-

cação das redes de ensino fundamental e médio a partir da segunda me-

tade do século XX, como também, mais recentemente, a multiplicação 

e diversificação das tecnologias de comunicação e das estruturas de 

acessibilidade e disponibilidade correspondentes” (SIGNORINI, 2006, 
p. 174-175). E Inês Signorini conclui: “Quanto mais presente a ‘menta-

lidade diglóssica’, porém, maior a dificuldade de se identificarem as 

variações nas formas de pressão desses metadiscursos sobre o falante 

na interação, oral ou escrita, e, o que é mais importante, maior a difi-

culdade de se identificarem outras divisões no uso da língua que não as 

previstas pelas classificações e hierarquias do modelo diglóssico. Se 

pensarmos que a questão da legitimidade dos usos da língua está atre-

lada a essas classificações e hierarquias, o foco na dinâmica da contro-

vérsia, da ruptura e do dissenso tem o mérito de colecionar evidências 

do caráter fundamentalmente provisório e polêmico de toda configura-

ção linear e genérica de divisões, bordas, fronteiras e hierarquias em 

construção na e com a língua” (SIGNORINI, 2006, p. 176).    
  Essas observações de Inês Signorini, sem dúvida, alertam para o 

constante perigo de cristalização e hipostasiação das classificações e 

rotulações que, em sociedades complexas e dinâmicas como a brasileira 

do século XXI, podem de fato não se justificar. No entanto, não se deve 

esquecer que a complexidade e a dinâmica da sociedade brasileira não 

têm conseguido erradicar algumas das características mais impregnadas 

em nossa cultura em geral e em nossa cultura linguística em particular. 

O Brasil tem uma estrutura social configurada pela exclusão da maioria 

de sua população dos bens sociais, culturais, econômicos, ecológicos e 

outros, e pela manutenção inflexível dos privilégios de toda ordem no 

interior de uma reduzida camada dominante, essencialmente branca, 
oligárquica e autoritária. Ainda que as práticas linguísticas reais se efe-

tuem “na dinâmica da controvérsia, da ruptura e do dissenso” e que as 

diferenças entre “culto” e “popular” não sejam mais tão perceptíveis 
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quanto em outros períodos históricos, permanece o fato de que impera 

no Brasil uma violência generalizada, seja ela simbólica ou pura e sim-

plesmente física: “Certa lógica e certa linguagem da violência trazem 
consigo uma determinação cultural profunda. Como se fosse um verda-

deiro nó nacional, a violência está encravada na mais remota história do 

Brasil, país cuja vida social foi marcada pela escravidão. Fruto da nossa 

herança escravocrata, a trama dessa violência é comum a toda a socie-

dade, se espalhou pelo território nacional e foi assim naturalizada. Se a 

escravidão ficou no passado, sua história continua a se escrever no pre-

sente. A experiência de violência e dor se repõe, resiste e se dispersa na 

trajetória do Brasil moderno, estilhaçada em milhares de modalidades 

de manifestação” (SCHWARCZ & STARLING, 2015, p. 237). E uma 

dessas modalidades de manifestação da violência é precisamente a dis-

criminação por meio da linguagem. A escravidão é a espinha dorsal da 
história do Brasil, vigorou por mais de trezentos anos contra apenas 

pouco mais de cento e vinte anos de abolição (oficial) do regime escra-

vista. E é precisamente o fantasma do negro, antes escravo e agora li-

berto, que apavora a elite, desesperada por se afastar de tudo o que se 

pareça com ele. De fato, já em 1888, o escritor Tristão de Alencar Ara-

ripe Jr. (1848-1911) emprega sem rodeios a expressão “o falar arreve-

sado dos africanos” (confira FARACO, 2016, p. 153).    

  Conforme escreve Carlos Alberto Faraco (2016, p. 221), “o conflito 

[entre ciência e senso comum sobre língua e linguagem] só tem se acir-

rado, principalmente a partir do momento em que as pesquisas socio-

linguísticas se tornaram correntes no país. E a causa desse acirramento 

é, em boa medida, o fato de que, numa sociedade ainda polarizada eco-
nômica e culturalmente, a variação linguística continua sendo um forte 

marcador social de diferenças”.    

  A polarização, decerto não mais da “língua”, mas sim do imaginá-

rio que se constrói em torno dela, se mostrou com todas as suas feições 

durante as várias campanhas eleitorais em que, a partir de 1989, esteve 

presente a candidatura de Luiz Inácio Lula da Silva, finalmente eleito 

em 2002 e reeleito em 2005. Um dos principais argumentos contra sua 

eleição à presidência da República era o fato de “falar errado”, de “não 

saber português”, argumentos repetidos ad nauseam também durante 

seus dois mandatos. O uso da língua aqui é, na verdade, pretexto para 

justificar discriminações mais profundas, como o tradicional ódio de 
classe alimentado pelas camadas dominantes contra tudo o que não 

provém de eu reduzido círculo. Em maio de 2016, graças a um proces-

so de impeachment, a presidenta Dilma Rousseff foi afastada do cargo 
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e em seu lugar assumiu o vice-presidente Michel Temer. Logo após seu 

discurso de posse, uma das primeiras reações de seus apoiadores (vin-

culados a um projeto de explícito desmantelamento das garantias de 
proteção social implementadas durante os governos de Lula e Dilma) 

foi manifestar seu “alívio” porque agora estava no posto máximo do 

poder uma pessoa que não “maltrata a língua portuguesa” e “sabe falar 

corretamente” (porque, em seu discurso de investidura, Temer usou 

uma mesóclise e citações em latim).    

  Os usos da língua, numa sociedade marcadamente violenta como a 

brasileira, podem não apresentar de fato elementos linguísticos concre-

tos que diferenciem tanto as normas “cultas” e as “populares”, mas ain-

da servem para demarcar espaços sociais nitidamente polarizados entre 

os que têm o poder e os que não podem tê-lo. 

Polêmica    

  Segundo Patrick Charaudeau e Dominique Maingueneau (2006, 

s.v.), polêmica é categoria de manejo delicado, pois é empregada simul-

taneamente como substantivo (“uma polêmica”) para aludir a um con-

junto de textos, e como adjetivo para se referir a uma certa organização 

discursiva (“um texto polêmico”). Além disso, ela pode intervir em ní-

veis muito diferentes do discurso, tanto no de suas condições de possi-

bilidade quanto no de suas marcas de superfície.    

  Como substantivo, uma polêmica é uma sucessão mais ou menos 

longa de textos que se opõem sobre uma “questão”, um tema de debate 

ou uma rede de questões conexas. Marcelo Dascal (1998) propõe a dis-

tinção entre disputa (os “diálogos de surdos”, em que “não se tenta ou 

não é possível nenhum esforço sério que leve o adversário a mudar de 
posição”), a discussões (em que “os adversários compartilham hipóte-

ses, métodos e metas que permitem solucionar a oposição”); entre esses 

dois extremos estão as controvérsias, que são “longas, declaradas, não 

conclusivas e ‘recicláveis’ no curso da história”, sem serem, no entan-

to, irracionais ou emotivas como no caso das disputas. A controvérsia 

se desenvolve, na verdade, tendo por base divergências fundamentais 

entre posicionamentos (WINDISCH, 1987), que produz o sentimento 

de um “debate imóvel” (DOURY, 1997). Entretanto, só pode haver 

controvérsia se os adversários compartilham certo número de pressu-

postos. O caráter “reciclável” das polêmicas faz com que se constitua 

uma memória polêmica (MAINGUENEAU, 1987, p. 92) das lutas an-
teriores, como, por exemplo, o caso Dreyfus para os intelectuais de es-

querde ou a condenação de Galileu para os racionalistas (DOURY, 

1997, p. 143). Uma maneira de explicar essas controvérsias sem solu-
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ção é postular uma “interincompreensão” constitutiva, cada um dos po-

sicionamentos se definindo por uma relação regrada com outros, cuja 

identidade é tacitamente conservada (MAINGUENEAU, 1984), o que 
ilustraria o primado do interdiscurso.    

  Como adjetivo, “polêmico” se refere a um certo regime do discurso, 

em que a fala tem um claro objetivo de refutação: “O discurso polêmi-

co é um discurso desqualificador, o que quer dizer que ele ataca um al-

vo e põe a serviço desse objetivo pragmático dominante [...] todo o ar-

senal de seus procedimentos retóricos e argumentativos” (KERBRAT-

ORECCHIONI, 1980c, p. 13). Patrick Charaudeau (1998b) propõe re-

servar o termo “polêmico” (“estratégia polêmica”, “atitude discursiva 

polêmica”, “relações polêmicas”...) aos casos em que o locutor implica 

o interlocutor em sua enunciação, utilizando argumentos que o colocam 

em questão, não apenas como pessoa (argumentos ad personam), mas 
como sujeito que defende uma posição, apega-se a ela e é, portanto, 

responsável por aquilo que é contestado pelo locutor. Logo, Patrick 

Charaudeau faz distinção entre a simples troca de argumentos sobre um 

tema (como num colóquio científico) e o debate polêmico, troca de ar-

gumentos que colocam o outro em questão (como nos debates políti-

cos).    

  Tem-se procurado elencar os procedimentos característicos da rela-

ção polêmica e os gêneros que os mobilizam de modo privilegiado (sá-

tira, panfleto...) (ANGENOT, 1980). Pode-se tratar de fenômenos de 

enunciação localizados (insultos, apóstrofes, negação, adjetivos forte-

mente axiológicos) fórmulas fáticas (“diga, então”, “você sabe pen-

sar!”...), de técnicas argumentativas (citações truncadas, amálgamas...) 
etc. Mas além dos “procedimentos”, é preciso saber reconstruir o con-

junto da cena de enunciação que subjaz ao discurso polêmico: o modo 

pelo qual o enunciador legitima o lugar de onde fala, o modo pelo qual 

atinge seu adversário, o modo pelo qual legitima a própria relação po-

lêmica...    

    

  POLÊMICA E DISCURSIVIDADE    

  A polêmica pode servir para caracterizar a discursividade. Nesse 

sentido, uma certa interpretação da pragmática instala o confronto no 

centro da atividade linguageira. Isso pode valer:    

  1) Para as interações ordinárias: assim, Oswald Ducrot, após ter dito 
que “o valor semântico do enunciado, como o de uma peça do jogo de 

xadrez, deveria ser descrito, ao menos parcialmente, como um valor 

polêmico”, acrescenta: “É preciso manter esse ‘parcialmente’?” (DU-
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CROT, 1972b, p. 34). O mesmo se verifica na teoria das faces 

(BROWN & LEVINSON, 1978), que quer dar conta das relações inter-

pessoais na troca verbal.    
  2) Para os posicionamentos doutrinais. Frédéric Cossutta (2000, p. 

175) propõe distinguir entre polemismo (nível constitutivo de uma rela-

ção estrutural de confronto entre dois posicionamentos), a polemicida-

de (as múltiplas manifestações textuais desse confronto estrutural) e a 

polêmica (seu desdobramento em um espaço e através de gêneros de-

terminados).    

  Veja os verbetes: Atenuador, Dialogismo, Face, Interação, Inter-

discurso, Mal-entendido e Polidez. 

Polêmica editorial  

 Polêmica editorial é aquela que se passa entre periódicos. As polê-

micas editoriais foram muito comuns durante o século XVIII e princí-

pios do XIX. 

Polemista  

 Polemista é o escritor que sustenta polêmicas. 

Polianteia   

 Polianteia é a coleção de escritos vários, em prosa ou verso, publi-

cados em homenagem a uma pessoa ou em comemoração de uma efe-

méride.  

 Veja os verbetes: Florilégio, Antologia, Crestomatia. 

Polichinelo  

 Polichinelo é o nome dado entre os bibliófilos a um livro falso. 

Policromia  

 Policromia é qualquer processo de impressão em várias cores, as-

sim como a estampa em várias cores. 

Polidez    

  Segundo Robert Lawrence Trask (2015, s.v.), polidez é a expressão 

linguística da cortesia e da posição social. A polidez tem, evidentemen-

te, aspectos não linguísticos, mas aqui estamos interessados em sua ex-

pressão linguística. Exceto quando estamos propositalmente procuran-

do o confronto, normalmente, tomamos o cuidado de garantir que as 

coisas que dizemos, e as que não dizemos, sejam escolhidas de maneira 

apropriada, de modo a evitar constranger ou ofender os outros.    

  Os sociolinguistas frequentemente discutem os fenômenos de poli-

dez em termo de face. A face é aquilo que a pessoa perde quando sofre 
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um constrangimento ou uma humilhação pública. Podemos distinguir 

uma face positiva (o indivíduo tem necessidade de manter e demonstrar 

sua aceitação num grupo social) e uma face negativa (o indivíduo pre-
cisa ser diferenciado e independente, conseguir aquilo que quer sem 

ofender a ninguém). Um ato que ameaça a face é qualquer comporta-

mento que pode levar facilmente outra pessoa a perder a face; um ato 

que salva a face é qualquer comportamento que afasta ou elimina o ris-

co de perder a face.    

  Os aspectos linguísticos da polidez foram muito estudados nos úl-

timos anos, o que levou a identificar um certo número de variáveis im-

portantes: tom de voz, marcadores de status, expressões de tratamento, 

graus de certeza ou confiança, marcadores de discurso (como o portu-

guês com licença), a escolha entre falar e ficar calado, a aceitabilidade 

das perguntas diretas e outras. As regras de polidez variam muito de 
uma sociedade para outra, e é muito fácil ofender sem querer, para 

quem está conversando com falantes de uma outra língua.    

  Eis alguns exemplos: os falantes de malgaxe, em Madagascar, con-

sideram contrário à polidez dar respostas diretas às perguntas ou fazer 

predições que poderiam resultar falsas. Os falantes de navajo, nos Esta-

dos Unidos da América, consideram contrário à polidez que alguém fa-

le na presença de pessoas de status social mais elevado, ou que alguém 

pronuncie seu próprio nome. Tanto o japonês como o javanês têm sis-

temas ricos e complexos para marcar abertamente, com o uso da língua, 

as diferenças de status entre o falante, o ouvinte e a pessoa de quem se 

fala. Esses sistemas preveem diferenças de vocabulário e de formas 

gramaticais, e não marcar o status de maneira apropriada é considerado 
uma grave quebra de decoro.    

  Segundo Patrick Charaudeau e Dominique Maingueneau (2006, 

s.v.), uma das características mais marcantes dos desenvolvimentos re-

centes da pragmática linguística é o interesse atribuído ao funciona-

mento da polidez nas interações verbais, interesse correlativo ao reco-

nhecimento da importância do nível da relação interpessoal. Dessa to-

mada de consciência nasceu, no final dos anos 70, um novo domínio de 

investigação, que suscitou nos anos 80-90 uma verdadeira explosão das 

pesquisas. Enquanto, antigamente, a reflexão sobre a polidez se cir-

cunscrevia a tratados de caráter normativo – os “manuais” e outras 

obras da “literatura de etiqueta” (LACROIX, 1990; PICARD, 1995; 
MONTANDON, Ed., 1995), ela deu lugar, recentemente, a uma multi-

plicidade de estudos tanto teóricos quanto descritivos: trata-se de veri-

ficar que lugar a polidez ocupa e que papel ela desempenha nas intera-
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ções cotidianas, e de descrever o conjunto dos procedimentos postos 

em funcionamento para preservar o caráter harmonioso da relação in-

terpessoal; procedimentos extremamente numerosos e diversos que, 
longe de estarem confinados às famosas “fórmulas”, mobilizam na ver-

dade uma parte importante do material produzido na interação.    

    

  TERRITÓRIO E FACE    

  Dentre as principais proposições teóricas que contribuíram para a 

constituição desse campo, mencionemos: George Lakoff (1973), que 

propõe acrescentar às máximas conversacionais de Herbert Paul Grice 

um princípio de tipo “Seja polido”, que ela detalha em três regras: for-

malidade (Não se imponha, mantenha distância), hesitação (Deixe a 

escolha para seu interlocutor) e camaradagem (Aja como se você e seu 

parceiro fossem iguais; deixe-o à vontade); ou Geoffrey Leech (1983), 
cuja abordagem é mais sistemática do que a de George Lakoff; Geo-

ffrey Leech também pensa que, ao lado do princípio da cooperação, de 

Herbert Paul Grice, conjunto de máximas conversacionais), convém 

admitir um princípio de polidez, mas seu sistema de regras de polidez 

se articula de modo coerente com as noções de “custo” e de “benefí-

cio”, recobrindo um certo número de máximas (delicadeza, generosida-

de, aprovação, modéstia, acordo, simpatia) e de submáximas.    

  Mas é a Penelope Brown e Stephen Levinson (1978, 1987) que de-

vemos o quadro teórica mais elaborado, célebre e explorado, e, certa-

mente, também, o mais criticado. O modelo “B-L” [modelo Brown-

Levinson] da polidez inspira-se diretamente em Erving Goffman, que 

se baseia nas noções de território e de face, rebatizadas por esses auto-
res respectivamente como “face negativa” e “face positiva”. Ao mesmo 

tempo, Penelope Brown e Stephen Levinson “reciclam” a noção de ato 

de linguagem, interessando-se pelos efeitos que estes podem ter sobre 

as “faces” dos participantes. Na verdade, acontece que os aos que so-

mos levados a produzir na interação são, para a maioria, de alguma 

forma “ameaçadores” de uma e/ou outra face dos interlocutores presen-

tes, são atos ameaçadores da face (Face Threatening Acts – FTAs). 

Ora, os participantes têm um “desejo de face” (face-want). As faces 

são, portanto, contraditoriamente, alvo de ameaças permanentes e obje-

to de um desejo de preservação. Como os interactantes conseguem re-

solver essa contradição? Para Erving Goffman, isso se daria pela reali-
zação de um “trabalho de figuração” (face-work), termo que designa 

“tudo o que uma pessoa empenha para que suas ações não façam nin-

guém perder a face (nem mesmo ela própria)”; para Penelope Brown e 
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Stephen Levinson, tal contradição se revelaria pela implementação de 

diversas estratégias de polidez que, para a maioria, se reduz a processo 

de atenuação dos atos ameaçadores da face, surgindo a polidez, nessa 
perspectiva, como um meio de conciliar o desejo mútuo de preservação 

das faces com o fato de que a maioria dos atos de linguagem são po-

tencialmente ameaçadores de qualquer uma dessas mesmas faces. A 

partir de então, o essencial do trabalho de Penelope Brown e Stephen 

Levinson consiste em fazer o inventário dessas diferentes estratégias, 

dos atenuadores entre os quais o locutor opta em função de três fatores: 

o grau de gravidade do ato ameaçador da face, a “distância social” 

que existe entre os participantes (fator D) e sua relação de “poder” (fa-

tor P), sendo que a polidez de um enunciado deve, em princípio, au-

mentar na mesma proporção que P, D e o peso do ato ameaçador da 

face.    
  Esse modelo foi criticado por repousar sobre uma concepção nega-

tiva demais, quase “paranoica” da polidez, que representa o campo da 

interação como um terreno minado por todo tipo de atos ameaçadores 

da face, de modo que os interactantes passam seu tempo tentando de-

sarmar. Ora, a polidez pode consistir não apenas numa atenuação de 

ameaças, mas também, de modo mais positivo, numa produção de “an-

tiameaças”: alguns atos, como o elogio, o agradecimento ou o voto têm 

um caráter não só não ameaçador, mas também valorizador das faces. 

Portanto, é necessário encontrar, no interior do sistema, um lugar pare 

esses atos, que constituem, por assim dizer, a contraparte positiva dos 

atos ameaçadores da face; atos batizados, por Catherine Kerbrat-

Orecchioni (1996), de Face Flattering Acts (atos “acarinhadores”) ou 
FFAs (Há quem fale, no mesmo sentido, da Face Enhancing Acts, Face 

Giving Acts ou Face Supporting Acts). A distinção FTA versus FFA 

(sem falar dos atos “mistos”) tem, além disso, o mérito de esclarecer 

correlativamente a distinção entre polidez negativa (que consiste essen-

cialmente em atenuar os atos ameaçadores da face) e polidez positiva 

(que consiste em produzir FFAs, de preferência reforçados).    

  A partir dessas noções de base: face negativa versus positiva, FTA 

versus FFA, polidez negativa versus polidez positiva, assim como poli-

dez versus não polidez versus impolidez, é possível depreender um sis-

tema coerente de regras e ver como elas funcionam em diferentes situa-

ções comunicativas e em diferentes culturas (pois, se os princípios ge-
rais da polidez parecem ser universais, e se terminado número de pro-

cedimentos ocorre em línguas e culturas muito diferentes umas das ou-

tras, observamos também nesse domínio variações importantes, que 
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atualmente são objeto de calorosos debates no campo da pragmática 

contrastiva).    

    
  CODIFICAÇÃO E DECODIFICAÇÃO    

  Seja como for, o “modelo B-L revisado” tem um poder descritivo e 

explicativo considerável (para outros exemplos, veja Catherine Ker-

brat-Orecchioni, 1992, 2ª parte):    

  No que diz respeito às operações de codificação, a polidez desem-

penha um papel determinante na escolha das formulações. O caso mais 

espetacular é, evidentemente, o dos atos de linguagem indiretos. Por 

que nos preocupamos em formular enunciados como “Você poderia fe-

char a janela?”, se “Feche a janela” diz a mesma coisa, e de forma mais 

simples e clara? É que, tendo ares menos coercitivos, a formulação in-

direta brutaliza menos a face do destinatário: o custo cognitivo suple-
mentar (para o codificador e para o decodificador) é amplamente com-

pensado pelo benefício psicológico usufruído por ambos. Outro exem-

plo de atos indiretos convencionais: num café, o garçom pode corri-

queiramente perguntar ao cliente o que ele deseja, servindo-se da fór-

mula “O senhor deseja alguma coisa?”, ao passo que o cliente dificil-

mente pode perguntar ao garçom quanto deve, servindo-se da fórmula 

“Eu lhe devo alguma coisa?”. É que é polido que um garçom não pare-

ça coagir o cliente a consumir, mas não seria muito polido para o clien-

te parecer que não quer ser obrigado a pagar sua conta. Mas o particípio 

passado (PP) permite ainda explicar outros fenômenos, como o fato de 

que os FTAs (atos ameaçadores da face) sejam muito frequentemente 

atenuados (ou “litotizados”), enquanto os FFAs são facilmente reforça-
dos (ou “hiperbolizados”; “muito obrigado / mil vezes / infinitamente”, 

mas “um pouco obrigado” é programaticamente agramatical); ou, ain-

da, o que se convencionou denominar “organização preferencial das 

trocas”: se os encadeamentos positivos são geralmente “preferidos” aos 

encadeamentos negativos, é porque geralmente são mais polidos. 

Quando esse não é o caso, o encadeamento negativo deixa de ser não 

preferido, a exemplo do que acontece após um elogio (aplicação da “lei 

de modéstia”).    

  No que diz respeito às operações de decodificação, o particípio pas-

sado (PP) produz resultados comparáveis aos do “CP”: ele explica, por 

exemplo, que, numa situação de visita, um convite como “Sente um 
minutinho” será habitualmente interpretado como “pelo menos um mi-

nuto” (ao passo que a “máxima de quantidade”, ou “lei de exaustivida-

de”, imporia de preferência uma implicatura do tipo “no máximo um 
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minuto”). Portanto, as teorias da polidez são muito úteis ao linguista: 

elas mostram que, no sistema da língua, estão inscritos muitos fatos cu-

ja existência se justifica – e que são interpretáveis – somente em rela-
ção às exigências da polidez, isto é, de acordo com a etimologia da pa-

lavra, pela necessidade de polir seus comportamentos a fim de torná-

los menos grosseiros para as faces de outrem – fatos aparentemente 

muito heterogêneos, e que a linguística tinha tratado até então de forma 

dispersa, no quadro da retórica das figuras (eufemismo, lítotes, hipérbo-

le etc.), ou da pragmática contemporânea (atos de linguagem indiretos), 

mas que passam a constituir sistema a partir do momento em que são 

associados aos princípios da polidez.    

  Paralelamente, essas teorias demonstram a importância social da 

polidez. Ainda que nem tudo se reduza a questões de face, ainda que a 

polidez não se aplique em todas as situações, ainda que ela seja apenas 
a “virtude das aparências”, a polidez não se reduz a uma simples cole-

ção de regras formais mais ou menos arbitrárias: ela desempenha um 

papel fundamental na regulação da vida em sociedade, permitindo con-

ciliar os interesses geralmente desencontrados do Ego e do Alter, e 

manter um estado de equilíbrio relativo e sempre precário entre a pro-

teção de si e a consideração de outrem. Ora, é sobre esse equilíbrio que 

repousa o bom funcionamento da interação. Quaisquer que sejam as va-

riações (de fato consideráveis) das formas que pode assumir, a polidez 

é universal, pois não se pode conceber um mundo sem “maneiras” – 

sem civilidade, é a guerra civil. Nem mesmo o ciberespaço escapa às 

regras da arte de etiqueta: é a Netiqueta, que torna possível a coabita-

ção entre internautas, e que pode se constituir em exemplo dos princí-
pios “brown-levinsonianos” de respeito ao território e à face de outrem.  

  A polidez não é nada mais do que uma máquina para manter ou 

restaurar o equilíbrio ritual entre os interactantes, logo, para fabricar 

contentamento mútuo (ao passo que sua falta desencadeia reações de 

brutal descontentamento: (“Ele deveria ao menos ter-se desculpado!”, 

“Ele nem mesmo me agradeceu!”) – de acordo com a definição de Jean 

de La Bruyère (Les Caractères, capítulo V): “Parece-me que o espírito 

de polidez é uma certa atenção que devemos ter com nossas palavras e 

nossas maneiras, para que os outros fiquem contentes conosco e consi-

go mesmos”.    

  Segundo Marcos Bagno (2017, s.v.), o termo polidez se refere às 
expressões linguísticas que denotam uma preocupação do falante para 

com seus interlocutores em eventos de interação verbal, expressões que 

veiculam cortesia, deferência etc. Na sociolinguística, Penelope Brown 
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e Stephen Levinson (1987) desenvolveram uma teoria da polidez que 

se tornou muito influente. Essa teoria se inspira na noção de imagem, 

um termo que se refere ao modo como uma pessoa se autorrepresenta 
publicamente, como nas expressões cotidianas “cuidar da [própria] 

imagem”, “sujar a imagem [de alguém]”, “ter uma boa imagem” etc. 

Penelope Brown e Stephen Levinson distinguem dois aspectos da ima-

gem: a “imagem positiva”, o desejo de obter apreciação e aprovação 

dos outros, e a “imagem negativa”, o desejo de não se impor aos outros. 

Ao interagir, os falantes precisam equilibrar uma preocupação para 

com a imagem das pessoas e o desejo de proteger a própria. Os partici-

pantes de uma interação se valem de estratégias de polidez como meio 

de prestar atenção à imagem do outro e evitar “atos de ameaça à ima-

gem”. As estratégias de polidez positiva incluem a expressão de afabi-

lidade ou aprovação (por exemplo: incluir explicitamente alguém na 
conversa). As de polidez negativa envolvem a não imposição da pró-

pria imagem sobre a dos outros ou a não ameaça à imagem deles (por 

exemplo, fazer uma solicitação por meio de perguntas retóricas: “Você 

se incomodaria de fechar a porta, por favor?”). Formas de tratamento 

(como a escolha dos pronomes: tu, você, o senhor etc.) também costu-

mam se relacionar a questões de polidez. A expressão concreta da poli-

dez depende de múltiplos fatores: por exemplo, a preocupação com a 

imagem pode ser totalmente descartada em casos de perigo ou emer-

gência; o status social relativo dos participantes pode afetar as estraté-

gias de polidez adotadas; há também diferenças culturais importantes 

na expressão da polidez. Esse último aspecto é de crucial interesse para 

a antropologia linguística.    
  Como leituras complementares, Robert Lawrence Trask sugere as 

páginas 131 a 144 de Language, Culture, and Communication: The 

Meaning of Messages, de Nancy Bonvillain; Politeness: Some Univer-

sals in Language Usage, de Penelope Brown e Stephen Levinson; e os 

capítulos 11 e 12 de An Introduction to Sociolinguistics, de Janet Hol-

mes.    

  Veja os verbetes: Antropologia linguística, Atenuador, Competên-

cia comunicativa, Dupla coerção, Etnografia da fala, Face, Imagem, 

Relação interpessoal, Ritual e Tratamento. 

Polidrama  

  Segundo Maria Isabel Faria e Maria da Graça Pericão (2008, s.v.), 
polidrama é a peça de teatro que decorre em vários espaços, por vezes 

simultaneamente. O enredo não tem um fio condutor e durante a repre-

sentação, o espectador nunca está sentado a assistir; persegue os atores 
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pelos corredores, jardins, salas, quartos etc., escolhendo as cenas que 

pretende ver e fazendo o seu próprio percurso. 

Polifonemático    

  Polifonemático é o que contém vários fonemas. O grupo tr, por 

exemplo, é polifonemático; o ditongo também o é, na opinião de alguns 

linguistas; outros o consideram mera vogal inflexa (JOTA, 1981, s.v.). 

Polifonia    

  Polifonia é a qualidade do sinal de representar dois ou mais fone-

mas, como o g (galo, gelo), o s (casa, sua), o c (cá, céu), o x (exato, ex-

terno, nexo, próximo) etc. Em francês, o t representa /t/ ou /s/. (JOTA, 

1981, s.v.).    

  Polifonia, segundo Valdir do Nascimento Flores et al. (2018, s.v.), é 

o fenômeno que possibilita ao locutor apresentar diferentes pontos de 

vista em um determinado enunciado.    
  Opondo-se à ideia de unicidade do sujeito falante, Oswald Ducrot 

afirma que o autor de um enunciado (sujeito empírico) não se expressa 

diretamente, mas o faz por meio da figura de um locutor (sujeito dis-

cursivo), que apresenta diferentes vozes, diferentes pontos de vista, cu-

jas origens são enunciadores. Isso mostra que o sentido de um enuncia-

do nasce da confrontação das diferentes vozes que ali aparecem.    

  Segundo Patrick Charaudeau e Dominique Maingueneau (2006, 

s.v.), polifonia é termo emprestado da música, que alude ao fato de que 

os textos veiculam, na maior parte dos casos, muitos pontos de vista di-

ferentes: o autor pode fazer falar várias vozes ao longo de seu texto. O 

termo polifonia era bastante corrente nos anos 20. Mikhail Bakhtin lhe 

atribui, em seu célebre livro sobre Dostoievski (1929), um valor e um 
sentido totalmente novos. Nesse livro, Mikhail Bakhtin estuda as rela-

ções recíprocas entre o autor e o herói na obra de Dostoievski, e resume 

sua descrição na noção de polifonia. Com o crescente interesse que se 

manifestou em linguística, desde os anos 80, pelos aspectos pragmáti-

cos e textuais, o trabalho de Mikhail Bakhtin foi redescoberto por al-

guns linguistas. Desse modo, na França, Oswald Ducrot desenvolveu 

uma noção propriamente linguística da polifonia, da qual ele se serve 

para suas análises de toda uma série de fenômenos linguísticos. Ao 

mesmo tempo, e independentemente uns dos outros, os estudiosos da li-

teratura desenvolveram a polifonia bakhtiniana e, nesses últimos anos, 

tentou-se reconciliar as duas abordagens polifônicas para forjar, a partir 
delas, uma ferramenta eficaz para as análises de discurso.    
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  EM LINGUÍSTICA    

  A polifonia é associada ao nível do enunciado. Que o enunciado in-

clui marcas dos protagonistas de sua enunciação já é bem sabido. E isso 
se dá de múltiplas formas. Podemos pensar nos pronomes pessoais, nos 

adjetivos subjetivos, nas modalidades etc. Essa presença dos participan-

tes do discurso é um fenômeno profundamente integrado na língua na-

tural. Esta remete, com efeito, constantemente, ao seu próprio emprego: 

ela é sui-referencial. Ora, se aprofundamos um pouco a análise desses 

aspectos, veremos que outros pontos de vista além dos do emissor e do 

receptor podem ser veiculados através do enunciado.    

  O grande mérito de Oswald Ducrot foi ter sistematizado essa ob-

servação, ao introduzir a noção de polifonia nos estudos linguísticos 

(DUCROT, 1984, cap. VIII). A originalidade de sua abordagem reside 

na cisão do sujeito falante no nível do próprio enunciado. Inspirado pe-
los trabalhos de Gérard Genette, que faz distinção entre aquele que vê e 

aquele que fala, Oswald Ducrot introduziu uma distinção semelhante 

entre o locutor e os enunciadores. O locutor é aquele que, segundo o 

enunciado, é responsável pela enunciação. Ele deixa marcas em seu 

enunciado, como, por exemplo, os pronomes da primeira pessoa. O lo-

cutor é capaz de pôr em cena enunciadores que apresentam diferentes 

pontos de vista. Ele pode se associar a alguns enunciadores, dissocian-

do-se completamente de outros. É importante sublinhar que todos esses 

“seres discursivos” são seres abstratos. O que diz respeito ao ser falante 

real não interessa a Oswald Ducrot. Assim sendo, se podemos ler numa 

garrafa de suco de fruta: “Devo ser tomado sem açúcar”, é o suco de 

fruta que é locutor desse enunciado [e, naturalmente, não é o autor do 
texto].    

  A polifonia de Oswald Ducrot teve uma grande influência sobre a 

semântica francesa. Apesar disso, o próprio Oswald Ducrot nunca de-

senvolveu uma verdadeira teoria da polifonia, e a sua terminologia os-

cila de um trabalho para outro. Apoiando-nos em seus diversos traba-

lhos e em pesquisas feitas por polifonistas escandinavos (NØLKE & 

OLSEN, 200; ver também www.hum.au.dk/romansk/polyfoni), pode-

mos apresentar os pontos essenciais da polifonia linguística. A negação 

sintática é o exemplo por excelência usado por Oswald Ducrot para 

ilustrar a polifonia. Assim, em um enunciado como: 1) “Ce mur n’est 

pas blanc.” [“Essa parede não é branca.”] temos claramente a impres-
são de que dois pontos de vista (incompatíveis) coabitam: 1’ ponto de 

vista 1: “ce mur est blanc” [“essa parede é branca”] e ponto de vista 2: 

“Le point de vue 1 est injustifié” [“O ponto de vista 1 é injustificado”].  

http://www.hum.au.dk/romansk/polyfoni
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  Se o emissor se utilizou da negação, é realmente porque alguém 

pensa (ou poderia pensar) que a parede é branca (ponto de vista 1), o 

que é contrário à opinião do emissor (ponto de vista 2). Observemos 
que, enquanto o ponto de vista 2 (que contradiz o ponto de vista 1) é 

obrigatoriamente o ponto de vista do emissor (o que constatamos pelo 

fato de que este não pode – num discurso coerente – negar que tem esse 

ponto de vista), não podemos deduzir apenas pelo enunciado quem é 

responsável pelo primeiro ponto de vista. São observações desse tipo 

que inspiraram o desenvolvimento da teoria linguística da polifonia. O 

importante, então, é que a existência desses dois pontos de vista é mar-

cada nos próprios materiais linguísticos, pela presença da negação 

“ne... pas” [não]. Com efeito, ela se manifesta na natureza dos encade-

amentos possíveis:    

   
   

  Vemos que as reações (tanto as monologais como as dialogais) em 

2 remetem ao ponto de vista (negativo) do emissor, ao passo que as de 

3 (tanto as monologais quanto as dialogais) se encadeiam no ponto de 

vista positivo (subjacente) veiculado por meio de 1. É notável que 

mesmo os encadeamentos monologais em 3 se liguem a este último 

ponto de vista, do qual o emissor se distancia explicitamente. Essa du-

pla possibilidade de encadeamento não existiria sem a presença da ne-

gação gramatical.    

  Percebemos aqui uma marca essencial da teoria polifônica: ela tra-
ta dos fenômenos que são engendrados na língua, em princípio, inde-

pendentemente de seu emprego. Seu objeto é o que dizem os enuncia-

dos como enunciados. A estrutura polifônica se situa efetivamente ao 

nível da língua (ou da frase), e é a razão pela qual ela não se descobre 

por um estudo das interpretações ou dos empregos possíveis dos enun-

ciados, mas apenas por um exame dos (co)textos aos quais estes são 

suscetíveis de se integrar. Por outro lado, a estrutura polifônica fornece 

instruções relativas à interpretação do enunciado da frase, ou, mais pre-

cisamente, às interpretações possíveis do enunciado. É nesse sentido 

que a teoria polifônica é uma teoria semântica discursiva, estruturalis-

ta e instrucional. Essas instruções podem ser mais ou menos precisas. 

No enunciado de 1, a instrução consiste em fazer o receptor compreen-
der que dois pontos de vista contraditórios estão em jogo, um positivo, 
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outro negativo, e que o emissor se associa ao último. Mas ela não in-

forma nada quanto à origem do ponto de vista positivo. Assim, o output 

linguístico será concebido como uma estrutura que contém algumas va-
riáveis. No nosso caso específico, o valor de uma das variáveis é espe-

cificado, enquanto o da outra permanece totalmente aberto. No proces-

so interpretativo, o receptor físico procurará então descobrir automati-

camente (e inconscientemente) a identidade daquele que é o responsá-

vel pelo outro ponto de vista (na ocorrência do ponto de vista 1). O re-

sultado desse procedimento é a criação de uma configuração polifônica 

que faz parte de sua compreensão do texto tomado em sua globalidade.  

  A teoria polifônica tem uma outra fonte de inspiração: o exemplo 1, 

clássico na literatura a respeito da polifonia, é emprestado dos trabalhos 

do filósofo Henri Bergson, que analisa em detalhe o exemplo “Cette 

table n’est pas blanche” [“Esta mesa não é branca”] (BERGSON, 
1957, p. 287). De um modo geral, não é por acaso que a teoria polifôni-

ca linguística tenha se desenvolvido na França, onde se conhece, desde 

Charles Bally, passando por Émile Benveniste, até nossos dias, uma 

forte tradição voltada para uma linguística enunciativa. A negação não 

é, entretanto, o único fenômeno linguístico que se presta a um trata-

mento polifônico. Encontram-se análises polifônicas de fenômenos tão 

diversos quanto as modalidades, os conectores, a argumentação, a 

pressuposição, a ironia e o discurso citado, para mencionar apenas al-

guns exemplos. A polifonia nos oferece assim um quadro teórico que 

permite revelar relações sistemáticas entre fenômenos geralmente con-

cebidos como independentes uns dos outros.    

    
  EM ANÁLISE DO DISCURSO    

  A polifonia de Oswald Ducrot foi adotada e adaptada por muitos 

pesquisadores em linguística e em análise de discurso. Com frequência, 

a polifonia intervém para tratar de problemas associados às diversas 

formas de discurso citado (ou representado). No modelo da organização 

do discurso desenvolvido em Genebra em torno de Eddy Roulet et al. 

(2001), a organização polifônica ocupa um lugar central. A acepção 

genebrina da polifonia se distingue da de Oswald Ducrot em dois pon-

tos essenciais:    

  1) Seu domínio de aplicação é mais vasto. Ao contrário de Oswald 

Ducrot, que atém à análise de enunciados ou de breves segmentos iso-
lados, o modelo de Genebra situa a descrição polifônica num quadro 

mais amplo, insistindo em suas relações com outros aspectos da orga-

nização do discurso. A polifonia é, portanto, uma noção complexa que 
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se constrói a partir de noções mais primitivas.    

  2) Seu domínio conceitual é mais restrito e menos abstrato. Cen-

trando-se no tratamento das diversas formas de discurso representado, 
essa abordagem polifônica não faz apelo aos “enunciadores” ou aos 

“pontos de vista” de Oswald Ducrot. Para os genebrinos, existe polifo-

nia somente se houver vários locutores – reais ou representados. As-

sim, a negação não é um marcador polifônico nessa abordagem.    

  Encontramos o termo “polifonia” em muitos contextos diferentes e 

com muita frequência com acepções mais ou menos intuitivas ou im-

pressionistas. Isso se explica talvez pela maleabilidade da noção, intui-

tivamente compreensível. A polifonia parece funcionar em vários ní-

veis da análise. Marcada por diversos meios linguísticos (lexicais, sin-

táticos etc.), ela se manifesta na interpretação do discurso. Falaremos 

tanto de marcadores polifônicos no nível dos enunciados quanto de tex-
tos e ainda de gêneros polifônicos. Mas o conceito permanecerá o 

mesmo? É claro que as diferentes acepções divergem em pontos essen-

ciais. A polifonia linguística se situa ao nível da língua, tornando-se, 

então, uma noção puramente abstrata; a polifonia da análise de discur-

so é um fenômeno de fala e, nesse sentido, concreto. A polifonia literá-

ria, enfim, que permanece na tradição bakhtiniana, diz respeito às múl-

tiplas relações que mantêm autor, personagens, vozes anônimas (o 

“diz-se”), diferentes níveis estilísticos etc.: falaremos de “polifonia” se 

no texto se estabelece um jogo entre várias vozes. Ora, nada parece im-

pedir a colaboração de diferentes abordagens. Poderíamos imaginar um 

modelo modular em que a análise linguística forneceria materiais à aná-

lise de discurso que, por sua vez, serviria às análises literárias. Ou en-
tão, em sentido inverso, que as análises literárias e de discurso fornece-

riam dados para o desenvolvimento da teorização linguística. É a poli-

fonia em todos os seus estados.  

 Segundo Franck Neveu (2008, s.v.), foi Mikhail Bakhtin (1895-

1975) quem introduziu a noção de polifonia em análise linguística para 

descrever o desempenho da fala no discurso romanesco, e mais particu-

larmente a pluralidade de vozes no enunciado. A noção tem sido, a par-

tir daí, aprofundada em linguística enunciativa e em pragmática (na 

França, entre outros, por Oswald Ducrot, Jean-Claude Anscombre, An-

toine Culioli, Alain Berrendonner e Jacqueline Authier-Revuz), no 

quadro do estudo dos problemas do processo de adequação do ato da 
linguagem pelo sujeito falante. O interesse da noção de polifonia é o de 

fazer surgirem os fenômenos de heterogeneidade discursiva.  

 “[...] uma vez que um locutor L produz um enunciado E [...] coloca 
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em cena um ou mais enunciadores que levam a efeito atos ilocutórios. 

Esse locutor pode adotar frente a esses enunciadores (pelo menos) duas 

atitudes: - ou identificar-se com eles, tomando, portanto, para si, os atos 
ilocutórios deles; – ou distanciar-se identificando-os como uma pessoa 

distinta dele (mais precisamente, dele enquanto locutor do enunciado), 

pessoa que pode ou não ser determinada” (ANSCOMBRE & DU-

CROT, 1983).   

 Os fatos da polifonia enunciativa são capazes de afetar diferentes 

níveis de análise linguística: o nível lexical (exemplo: a autonimia). o 

nível sintático (exemplo: a negação, a concessão, a modalização, o dis-

curso indireto livre), o nível textual (exemplos: a alusão, a ironia, a pa-

ródia).    

  Sugere-se a leitura de: O dizer e o dito, de Oswald Ducrot; e Polifo-

nia y argumentación, de Oswald Ducrot e Jean-Claude Anscombre.    
  Veja os verbetes: Autonimia, Dialogismo, Diálogo, Discurso, Dis-

curso citado, Empatia, Enunciação, Enunciador, Espaços mentais, Iro-

nia, Locutor, Modalização, Ponto de vista e Sujeito falante. 

Polífono  

 Polífono se diz do signo que possui diferentes leituras fonéticas 

Poligênese    

  Poligênese é a produção do mesmo fenômeno em áreas diferentes e 

sem relação entre si. 

Poliglota    

  Poliglota é a pessoa que fala muitas línguas; também se diz do livro 

que apresenta o mesmo texto em diversas línguas, geralmente em colu-

nas paralelas. Frequentemente, esta designação era atribuída a bíblias 

com versões em diversas línguas. 

Poliglotismo    

  Veja o verbete: Bilinguismo. 

Polígono de frequências  

 Polígono de frequências ou diagrama de frequências é o gráfico de 

uma distribuição de frequência, que se obtém traçando no ponto médio 

de cada intervalo de classe um ponto que representa a frequência nesse 

intervalo e ligando depois todos os pontos com linhas retas. 

Poligrafia    

  Poligrafia é o livro constituído por diversas obras literárias ou cien-

tíficas de um ou mais autores; conjunto de conhecimentos variados; co-
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leção de obras diversas, científicas ou literárias, que constituem parte 

de uma biblioteca, arquivo ou serviço de documentação; qualidade do 

que é polígrafo.  

 Veja o verbete: Trabalho (discurso em situação de –). 

Poligrafia coletiva  

 Poligrafia coletiva é o livro constituído por diversas obras literárias 

ou científicas de vários autores. 

Poligrafia individual  

 Poligrafia individual é o livro constituído por diversas obras literá-

rias ou científicas de um único autor. 

Poligráfico  

 Poligráfico é o que é relativo ou pertencente à poligrafia; diz-se de 

um livro escrito por vários autores. 

Polígrafo  

  Segundo Maria Isabel Faria e Maria da Graça Pericão (2008, s.v.), 

polígrafo é o escritor de caráter universal, que se preocupa com o au-

mento da cultura daqueles para em escreve; máquina que permite tirar 

muitas cópias de um mesmo original; autor que escreve sobre diversos 

temas. 

Poligrama  

 Poligrama é a representação de um som por mais de uma letra.  

 Veja o verbete: Homofonia. 

Poli-ierarquia  

 Poli-ierarquia ou poli-hierarquia é a qualidade de uma linguagem 

documental na qual cada termo tem vários termos genéricos a um dado 

nível. 

Poli-ierárquica  

 Poli-ierárquica ou poli-hierárquica se diz de uma linguagem do-

cumental na qual cada termo pode ter diversos termos gerais dentro de 

uma hierarquia semântica. 

Poli-isotopia  

 Veja o verbete: Isotopia. 

Poliletal    

  Segundo David Crystal (1988, s.v.), poliletal é um termo usado por 

alguns sociolinguistas para se referirem a um modelo proposto de gra-

mática que daria conta de muitas variantes (letos) da língua usada por 
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um indivíduo (e, por extensão, da comunidade como um todo). Esse 

modelo pretende ser uma oposição às gramáticas que ignoram as varia-

ções regionais e sociais, e que analisam a língua como se ela estivesse 
em um estado homogêneo hipotético. Também pode se opor à gramáti-

ca panletal, em que todas as variantes seriam levadas em consideração. 

Veja o capítulo 9 de Aspects of Language, de Dwight L. Bolinger e 

Donald A. Sears (1981). 

Polilexicalidade  

 O termo polilexicalidade, segundo Franck Neveu (2008, s.v.), des-

creve a formação complexa das unidades lexicais compostas pelo me-

nos por dois elementos constitutivos, graficamente unidos ou não. Gas-

ton Gross demonstra que as palavras polilexicais (ou complexas) cor-

respondem:  

 “[...] a toda unidade (ou categoria gramatical, ou parte de discurso) 
composta de duas ou mais palavras simples ou palavras derivadas pree-

xistentes [,,,]. Essa definição se aplica a termos como jardim de inver-

no, mas não a sequências do tipo o jardim do meu pai, que é um grupo 

nominal que compreende um substantivo simples e sua determinação. 

Uma vez que as palavras derivadas são sempre unidas, as palavras poli-

lexicais (ou complexas) podem ser unidas (ultrapassar, e, portanto, do 

ponto de vista informático, elas podem ser assimiladas como palavras 

simples), ou comportar um separador (espaço, apóstrofe, traço de união 

etc.)” (GROSS, 1996).  

 A polilexicalidade, que resulta de um fenômeno de cristalização cu-

jo grau pode variar conforme as unidades, faz-se acompanhar de um 

certo número de características sintáticas e semânticas. Principalmente: 
a blocagem das propriedades transformacionais (como a pronominali-

zação, o deslocamento, a extração, a relativização, a apassivação), a 

blocagem de atualização e de determinação próprias dos constituintes, 

a dificuldade de inserção de um elemento novo na sequência, a bloca-

gem de substituições sinonímicas etc. Como o demonstra Salah Mejri, 

um dos aspectos mais delicados da problemática polilexical reside na 

delimitação de fronteiras da unidade lexical, e na definição da noção de 

palavra: “É essa característica que coloca os problemas de definição. 

Como se pode considerar como uma só unidade aquilo que é de nature-

za polilexical? Esta questão se torna mais insistente e mais atual com o 

tratamento automático da linguagem: como permitir à máquina reco-
nhecer essas unidades (não unidas)? Se Vaurien (joão-ninguém) não 

traz nenhum problema porque se apresenta como uma unidade que não 

carrega as marcas de sua composição, jeune fille (menina) não pode ser 
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tratada senão como duas palavras” (MEJRI, 1997).  

 Veja os verbetes: Composição, Composicionalidade, Cristalização, 

Locução, Opaco, Palavra, Transparente. 

Polílogo    

  Veja o verbete: Diálogo. 

Polimorfismo    

  Polimorfismo é o caráter de uma unidade linguística apresentar-se 

sob variados aspectos. O polimorfismo abrange os sememas e até os 

gramemas. Exemplos: ir/vou/fui; bom/melhor/ótimo; Pedro e Paulo / 

Pedro com Paulo; faz dois dias/anteontem; muito bom/boníssimo; feito 

de bronze/brônzeo. A cada um dos elementos do polimorfismo se cha-

ma módulo (JOTA, 1981, s.v.). 

Polinésio    

  Polinésio é um dos quatro grupos linguísticos do grupo malaio-

polinésio. 

Polionímia    

  Pluralidade de nomes, segundo Tassilo Orpheu Spalding (1971, 

s.v.), para designar a mesma coisa. Exemplos: mandioca, aipim e ma-

caxeira, Satã, Satanás, Canhoto, Tinhoso, Espírito mau, Belzebu, De-

mônio etc.; pateta, parvo, tolo, palerma, papalvo, paspalhão, basbaque, 

néscio, imbecil etc.    

  É o mesmo que sinonímia. 

Poliônimo  

 Poliônimo é aquele que é designado por vários nomes; obra com-

posta por vários autores. 

Políptico  

  Segundo Maria Isabel Faria e Maria da Graça Pericão (2008, s.v.), 

políptico é o nome dado ao conjunto de mais de três tabuinhas encera-

das onde os romanos e gregos escreviam com o stylus. Na Grécia e em 

Roma, o seu número era sempre inferior a dez. Eram unidas entre si por 

ligações de couro ou metálicas. Mas tarde, aplicou-se este termo aos 

registros dobrados em várias partes; retábulo formado por vários qua-

dros, painéis ou baixos-relevos. Os volantes podem ser móveis ou fi-

xos. 

Poliptoto    

  Poliptoto, segundo Castelar de Carvalho (2010, p. 216), é a figura 

de retórica que consiste na repetição da mesma palavra com termina-
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ções diferentes, para enfatizar uma ideia ou informação, podendo susci-

tar comicidade em certos casos. Exemplos: "Talvez esse discreto silên-

cio [do verme] sobre os textos roídos fosse ainda um modo de roer o 
roído". (Dom Casmurro, capítulo XVII); "Eram tantos os castelos que 

[meu pai] engenhara, tantos e tantíssimos os sonhos, que não podia vê-

los assim esboroados, sem padecer um forte abalo no organismo". 

(Memórias Póstumas de Brás Cubas, capítulo XLIV); "Não esqueça di-

zer que, em 1888, uma questão grave e gravíssimo os fez concordar 

também, ainda que por diversa razão". (Esaú e Jacó, capítulo XXXVII).  

  É a figura que consiste no emprego de palavra em variadas flexões 

ou casos. Exemplo: Vanitas nanitatuu et omnia vanitas. Vi, vejo e ve-

rei.  

  Segundo Massaud Moisés (2004, s.v.), poliptoto é a figura de lin-

guagem que consiste na recorrência de uma palavra, no interior de um 
período ou oração, nas várias formas que pode assumir, segundo o 

grau, a pessoa, o caso, o tempo etc. (QUINTILIANO, IX, 1, 34-35,3; 

37; LAUSBERG, 1966-1968, vol. II, p. 118-124). A alteração se pro-

cessa no aspecto flexional do vocábulo, sem prejuízo de sua carga se-

mântica. Exemplo: “No mar, tanta tormenta e tanto dano, / Tantas ve-

zes a morte apercebida; / Na terra, tanta guerra, tanto engano, / Tanta 

necessidade aborrecida!” (CAMÕES, canto I, estrofe 106).   

  Veja os verbetes: Anáfora, Homoptoto e Paronomásia. 

Polissema  

 Veja o verbete: Polissemia. 

Polissemia    

  Polissemia é a dualidade ou multiplicidade de sentidos do mesmo 
vocábulo. O conceito de polissemia se insere num sistema duplo de 

oposições: a oposição entre polissemia e homonímia e a oposição entre 

polissemia e monossemia.    

  Praticamente, todo vocábulo da língua é polissêmico, pois a signifi-

cação de uma palavra só se atualiza em função do texto ou de uma situ-

ação. Mão, por exemplo, tem sentidos variados conforme se diga: a 

mão tem cinco dedos, pedir a mão de alguém, sair na mão etc.    

  A unidade polissêmica se encontra, muitas vezes, oposta à unidade 

monossêmica, segundo Jean Dubois et al. (1998, s.v.), tal como "pala-

vra" (do vocabulário geral) está oposto a "termo" (de um vocabulário 

científico ou técnico). Observa-se, com efeito, que os vocabulários es-
pecializados são constituídos frequentemente pelo empréstimo e espe-

cialização de um termo do vocabulário geral. Assim, ferro é um termo 
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monossêmico do vocabulário da química: seu símbolo Fe pode substi-

tuí-lo sempre, pode apresentar-se sob um ou outro dos estados da maté-

ria etc. Ora, o termo ferro da química foi tomado de empréstimo do vo-
cabulário geral, onde a unidade é sobremaneira polissêmica: sem fazer 

menção aos tropos (figuras) possíveis (coração de ferro, século de fer-

ro, a ferro e fogo), onde se pode levar em conta que eles pertencem ao 

âmbito da retórica e não à lexicologia, a palavra ferro, do vocabulário 

geral, comporta diversos sentidos possíveis, seguidamente expressos 

por dígitos subalinhados no dicionário: ferro1 = metal; ferro2 = objeto 

(indeterminado) de ferro; ferro3 = objeto determinado de ferro...    

  O caráter polissêmico do vocabulário geral foi frequentemente con-

siderado como uma limitação ao pensamento científico (por exemplo, 

Gottfried Wilhelm Leibniz, 1646-1716). Os linguistas estabelecem, às 

vezes, em contraposição, uma correlação entre o desenvolvimento de 
uma cultura e o enriquecimento polissêmico das unidades (Michel Bré-

al, 1908).    

  Uma das causas mais frequentes de polissemia é a passagem da pa-

lavra de um grupo social a outro. A palavra "operação" – para citar 

exemplo famoso – significa coisas diferentes conforme seja dita por um 

cirurgião, um matemático, um economista ou um militar. No entanto, 

todas essas significações têm uma só base semântica, pois se trata da 

mesma palavra.    

  A polissemia está em relação com a frequência das unidades: quan-

to mais frequente uma unidade, mais sentidos diferentes possui. George 

Kingsley Zipf (1902-1950) tentou formular uma lei que explicasse esta 

relação. Tentou-se a conversão matemática de sua fórmula soba a for-
ma M = F 1/2, na qual M indica o número de sentidos da unidade e F, a 

frequência relativa da unidade. Certamente, o desenvolvimento da léxi-

co-estatística permitirá estudos mais completos sobre este ponto. Deve-

se ressalvar que a verificação de tal fórmula demanda a construção de 

uma teoria léxica que permita avaliar cientificamente os sentidos das 

unidades: a verificação da fórmula de Zipf (ou lei de Zipf) em dicioná-

rios que apresentam palavras polissêmicas ricas em microssentidos e 

em dicionários que preferem distinguir unidades monossêmicas distin-

tas oferecerá resultados contraditórios para uma dada língua.    

  Caso diferente é o da homonímia, em que duas ou mais palavras, 

em virtude de acidentes fonéticos, assumiram a mesma forma vocabu-
lar. Assim, manga, tudo (latim manica) e manga, fruta (do malaiala 

manga) são homônimos, pois se trata de palavras diferentes; aqui não 

há polissemia. Foi do sentido de tudo (cf. manga d'água, mangueira) 
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que se destacou o de "parte do vestuário", em virtude da semelhança de 

forma; neste caso, houve polissemia.    

  Permanece a questão essencial em relação à oposição entre polis-
semia e homonímia: o tratamento lexicográfico das unidades exige, efe-

tivamente, que sejam delimitadas as fronteiras entre unidades suscetí-

veis de uma descrição por vários microssentidos e unidades que neces-

sitam de descrições diferentes. Especificamente, se for possível, por 

meio dos autores acima citados, estabelecer certas correlações entre po-

lissemia e cultura, polissemia e frequência, o mesmo não ocorrerá, se-

guramente, em relação à homonímia. Por exemplo, uma correlação en-

tre extensão das palavras e homonímia parece muito mais evidente. 

Existirão, tanto mais homônimos numa língua quanto mais palavras de 

uma ou mais vogais ocorrerem (donde a maior riqueza de homônimos 

no inglês e no francês, em confronto com o alemão ou o italiano).    
  A questão da oposição entre polissemia e homonímia, difícil de re-

solver sob a ótica especificamente estruturalista, torna-se menos crucial 

sob a ótica gerativa. A verdadeira oposição ocorre, então, entre o ren-

dimento propiciado pelo tratamento homonímico ou polissêmico de tal 

unidade ou de tal grupo de unidades no dicionário, sendo o rendimento 

medido conforma os critérios de simplicidade e de economia. Neste 

particular, a oposição polissemia versus homonímia quase não é explo-

rada nas teorias semânticas de Jerrold Jacobi Katz (1932-2002) ou de 

Uriel Weinreich (1926-1967).    

  Poder-se-ia, contudo, tentar buscar os critérios da polissemia e da 

homonímia. Se, por exemplo, o critério etimológico funcionasse, seria 

possível distinguir uma palavra polissêmica e as palavras homônimas 
com o recurso da diacronia. Na prática, isso não funciona. Por exem-

plo: dessin "desenho" e dessein "desígnio", no francês, tratados como 

homônimos nos dicionários atuais, têm uma etimologia comum. Se to-

mássemos a etimologia como pedra de toque, eles deveriam, de acordo 

com a lógica, ser tratados como dois microssentidos de uma unidade 

comum. Exemplo semelhante poderia valer, no português, para partido 

(substantivo) e partido (particípio de partir).    

  Embora, virtualmente, todo vocábulo da língua seja polissêmico, 

"reserva-se... a denominação para os casos em que as significações di-

versas... já não apresentam uma relação evidente entre si" (CÂMARA 

JR., 1968, s.v.). Veja também o capítulo 13 de Semântica, de John 
Lyons (1980).    

  Se o critério de desambiguização pudesse valer, também segundo 

Jean Dubois et al. (1998, s.v.), poder-se-ia assinalar na língua procedi-
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mentos distintos para superar a ambiguidade entre dois microssentidos 

de uma unidade polissêmica bem como a ambiguidade entre dois ho-

mônimos: também aqui percebemos que os mesmos procedimentos lin-
guísticos funcionam. Por exemplo, verdadeira, geralmente é tratado 

como um adjetivo único, suscetível da subdivisão de sentido: "de acor-

do com a verdade" e "real". A desambiguização é assegurada pela dife-

rença na ordem das palavras: um verdadeiro discurso (um discurso 

propriamente dito) versus um discurso verdadeiro (discurso que atende 

à verdade). Ora, nos deparamos com a mesma exploração nos homôni-

mos a mostra versus mostra-a. A mesma observação se aplica ao gêne-

ro (o rádio versus a rádio têm grande parte de seu semantismo em co-

mum, ao contrário de a capital versus o capital) e, também, para as dis-

tinções ortográficas (cassa versus caça) etc.  

 Segundo Franck Neveu (2008, s.v.), chama-se polissemia (versus 
monossemia), de maneira geral, a existência de uma pluralidade de sig-

nificações para um mesmo vocábulo. Identificamos, às vezes, tais vo-

cábulos pelo termo polissemas. Exemplos: nebuloso, 1 – “cheio de né-

voa”; 2 – “ao qual falta clareza de expressão”.  

 Pode-se distinguir, conforme Robert Martin (1992), de quem são 

tomados os exemplos abaixo, dois tipos de polissemia. A polissemia 

pode ser caracterizada por uma pluralidade de acepções. É o caso 

quando dois sememas de uma palavra são ligados por restrição, por ex-

tensão, por metonímia, ou ainda por metáfora. É, neste caso, sempre 

possível dividir o semema 2 utilizando-se do semema 1, mesmo de ma-

neira implícita. Há, portanto, uma relação imediata entre 2 e 1. Exem-

plo: couraça, 1 – “parte da armadura que protege o peito”; 2 – “atitude 
moral de proteção”. A polissemia pode ser caracterizada por uma plu-

ralidade de sentidos. É o caso de quando é impossível empregar-se 2 

para definir 1. Não há, portanto, aqui relação imediata entre 2 e 1. 

Exemplo: raio, 1 – “linha que parte de um centro luminoso”; 2 – “linha 

que liga o centro de um círculo a um ponto da circunferência”. É im-

possível parafrasear raio 1 por 2 (ou o inverso). Esse tipo de polissemia 

pode ser considerado como polissemia verdadeira.    

 A descrição lexicográfica é necessariamente levada a optar seja pela 

hipótese homonímica (que implica em dispor de entradas distintas no 

dicionário para uma mesma forma lexical) seja pela hipótese polissê-

mica (que implica em dispor de uma só entrada para o vocábulo). O cri-
tério etimológico pode ajudar em certos casos, a formular determinadas 

hipóteses. Um mesmo étimo para duas formas lexicais idêntica penderá 

em favor da hipótese polissêmica.  
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 Sugere-se, como complemento a este verbete, a leitura de Pour une 

logique du sens, de Robert Martin (1992); La polysémie: construciton 

dynamique du sens, de Bernard Victorri e Catherine Fuchs (1996).  
  Veja os verbetes: Acepção, Comunicação, Homonímia, Monosse-

mia, Palavra, Sentido e Significado. 

Polissemia sintática    

  Polissemia sintática é a polissemia no plano sintático. É o caso da 

ambiguidade. Por exemplo, o de expletivo, de par com a preposição dá 

margem a dualidade, em português e em espanhol, em frases como: O 

burro do João (o burro João ou o burro pertencente a João). Sujestivos 

os exemplos de Bernard Pottier (em sua Presentatión de la Lingüísti-

ca), nos quais a polissemia decorre da duplicidade de categoria de uma 

palavra: francês "un travail reposant sur des techniques nouvelles"; in-

glês "he reads on the book"; português "escrever sobre o livro" (acerca 

do livro ou em cima do livro) (JOTA, 1981, s.v.). 

Polissêmico    

  Polissêmico é o que apresenta polissemia; ou seja, que possui dois 

ou mais significados etimologicamente relacionados. 

Polissílabo    

  Polissílabo é o vocábulo de mais de três sílabas, em português. O 

vocábulo de duas e de três sílabas já foram considerados polissílabos, 

mas, atualmente, são denominados dissílabo e trissílabo. Em algumas 

línguas, ainda continua a ideia de que o vocábulo de mais de uma sílaba 

é polissílabo. Veja o capítulo 9 de An Introduction to the Pronunciation 

of English, de Arnold C. Gimson (1980).    

  Veja o verbete: Acento gráfico, Oxítono, Paroxítono, Proparoxíto-

no, Sílaba e Vocábulo. 

Polissíndeto    

  Polissíndeto ou polissíndeton é figura de estilo que consiste na rei-

teração do mesmo conectivo dentro da frase. Exemplos: Viúva, e triste, 

e posta em vida escura, / Sem marido, sem reino, e sem ventura (Os 

Lusíadas, III, 104). Cisma o sábio. Que importa aquele corpo ardente / 

Que o envolve, e enlaça, e prende, e aperta loucamente? (Bilac, A Ten-

tação de Xenócrates)    

  Polissíndeto, segundo Castelar de Carvalho (2010, p. 217), é a figu-

ra de sintaxe que consiste na repetição de um conectivo, geralmente a 

conjunção aditiva e. Em sua Gramática da Língua Portuguesa, Celso 
Cunha (1994, p. 585) explica o efeito estilístico decorrente do emprego 
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dessa figura de linguagem: "Com o polissíndeto, interpenetram-se os 

elementos coordenados; a expressão adquire uma continuidade, uma 

fluidez, que a tornam particularmente apta para sugerir movimentos 
ininterruptos ou vertiginosos". Exemplos: "Eu falava-me, eu perseguia-

me, eu atirava-me à cama, e rolava comigo, e chorava, e abafava os so-

luços com a ponta do lençol". (Dom Casmurro, capítulo LXXV); "A vi-

da estrebuchava-me no peito, (...), eu descia à imobilidade física e mo-

ral, e o corpo fazia-se-me planta, e pedra, e lodo, e coisa nenhuma". 

(Memórias Póstumas de Brás Cubas, capítulo I); "E lá foi, e lá andou, e 

lá descobriu o padre, dentro de uma casinha – baixa". (Memorial de Ai-

res, 31/7/1888).    

  Veja o verbete: Assíndeto, Assíndeton, Comunicação, Conjunção, 

Figura de linguagem, Palavra, Significado e Síndeto. 

Polissintética (língua)  

 Uma língua é chamada de polissintética, segundo Franck Neveu 

(208, s.v.), quando apresenta unidades lexicais formadas por acumula-

ção de morfemas ligados a partir de um radical, construindo, assim, pa-

lavras bastante longas, capazes de enunciar o conteúdo de uma estrutu-

ra sintática complexa de nível frasal. Louis Hjelmslev (1969) menciona 

esse exemplo, tomado do esquimó: kavfiliorniarumagaluarpunga, “o 

que quer dizer eu gostaria de fazer café”.  

 Veja os verbetes: Aglutinante (língua), Flexional (língua), Isolante 

(língua), Sintética (língua), Tipologia linguística. 

Polissintético    

  Polissintético é um tipo de língua caracterizada na linguística com-

parada, usando critérios estruturais e não diacrônicos, e focalizando as 
características das palavras, segundo David Crystal (1988, s.v.). As 

línguas "polissintéticas" mostram palavras longas, morfologicamente 

complexas, como as construções típicas de muitas línguas indígenas 

americanas, e algumas palavras do inglês (antidisestablishmentaria-

nisms) ou no português (inconstituconalissimamente). O termo se opõe 

às línguas sintéticas e analíticas. Alguns linguistas, porém, preferem 

considerar essas construções como um complexo de características 

aglutinantes e de fusão, e não como uma categoria de língua tipologi-

camente distinta. Como sempre acontece, nessas classificações, as ca-

tegorias não são delimitadas: diferentes línguas exibem características 

da "polissíntese" em maior ou menor grau. Veja o capítulo 7 de Lin-

guística geral, de Robert Henry Robins (1981). 
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Polissistêmico    

  Termo usado para identificar uma abordagem da análise linguística 

proposta por John Rupert Firth (1890-1960), segundo David Crystal 
(1988, s.v.), pela qual diferentes sistemas linguísticos são estabelecidos 

em diferentes pontos da estrutura, sem que se tente identificar um sis-

tema com o outro. A abordagem foi desenvolvida no início para a fono-

logia, onde é conhecida como uma análise prosódica. "Polissistêmico" 

se opõe a "monossistêmico", como as teorias fonêmicas da fonologia, 

em que uma única fonologia básica é usada (o fonema) e os conjuntos 

de fonemas formam um único sistema de contrastes, aplicável à análise 

e transcrição de sequências lineares de sons da fala, independentemen-

te das estruturas lexicais envolvidas. A abordagem "polissistêmica", 

por outro lado, estabelece sistemas fonológicos diferentes em diferentes 

pontos da estrutura das sílabas, palavras e outras unidades, e dentro de 
áreas diversas do vocabulário ou gramática. Não se enfatiza a transcri-

ção, para, ao contrário, enfatizar-se a relação da fonologia com outros 

níveis de estrutura linguística. Nessa abordagem, os conjuntos de sons 

necessários para definir as possibilidades contrastivas no início das pa-

lavras de uma língua podem ser bastante diferentes daqueles necessá-

rios para o final ou o meio das palavras. Não há muitas evidências da 

necessidade desta análise para o inglês, por exemplo (a não ser em con-

trastes ocasionais como /η/ e /h/, que não ocorrem nos mesmos ambien-

tes), mas várias línguas, muitas no Sudeste asiático, têm sido analisadas 

nestes termos, com bons resultados. Veja o capítulo 4 de Linguística 

geral, de Robert Henry Robins (1981). 

Política de edições  

 Política de edições ou política editorial é a orientação seguida por 

um veículo de comunicação social ou por uma editora na escolha das 

obras que edita. 

Política linguística    

  Segundo Marcos Bagno (2017, s.v.), a política linguística pode ser 

definida como o conjunto de medidas que os poderes públicos tomam 

ou podem tomar para intervir nas interações linguísticas da sociedade. 

Tais intervenções têm geralmente por objetivo a regulação da atividade 

linguística da sociedade de acordo com a atribuição de funções a uma 

ou mais variedades presentes.    

  Segundo Rafael Lluís Ninyoles (1989), é possível tratar da política 
linguística em três sentidos. O primeiro se refere a qualquer curso de 

ação adotado deliberadamente entre diversas alternativas públicas rela-



José Pereira da Silva 

5033 

tivas à língua. O segundo, a processos por meio dos quais se cria ou se 

resolve um conflito linguístico. O terceiro, por fim, se refere a estudos 

sobre aqueles processos.    
  A política linguística (e sua contrapartida técnico-burocrática, o 

planejamento linguístico) se realiza principalmente em comunidades 

bilíngues ou multilíngues, em que o Estado é chamado a intervir nas 

questões de uso e de status das línguas empregadas em seu território. 

No entanto, como se discutirá adiante, também existe política linguísti-

ca em países onde o status de oficialidade é atribuído a uma única lín-

gua (caso do português do Brasil).    

  Não é exagero afirmar que a política geral empreendida por qual-

quer poder de qualquer Estado ou sociedade inclui sempre uma deter-

minada política linguística. Seja por ação ou por omissão, por vontade 

consciente ou por inércia inconsciente, todos os poderes políticos exe-
cutam políticas linguísticas que favorecem determinada língua (ou uma 

variedade específica dessa língua) no seio da comunidade em que tais 

poderes atuam. Assim, segundo Jean-Marie Klinkenberg (2001, p. 67), 

“política não quer dizer necessariamente legislação” e prossegue: “Uma 

política linguística pode se definir explicitamente, mas também pode 

perfeitamente ficar implícita”. Com isso, é possível dizer que a ausên-

cia de uma política linguística explícita é também uma política linguís-

tica. É o caso, como se verá, do Brasil.    

  Nos casos de política explícita, a tendência do poder estabelecido a 

dirigir os usos linguísticos e articular uma política linguística se deve 

ao fato de que a língua é um dos pilares de sustentação da estrutura so-

ciocultural, ideológica, identitária de qualquer sociedade humana. O 
acesso ao controle do idioma é uma exigência para se poder exercer o 

controle social. Qualquer poder se manifesta e se propaga através da 

língua. Louis-Jean Calvet (2007, p. 70) propõe outra dicotomia: a ges-

tão in vitro e a gestão in vivo. Segundo o autor, “em seus laboratórios, 

os linguistas analisam as situações e as línguas, as descrevem, fazem 

hipóteses sobre o futuro das situações linguísticas, propostas para solu-

cionar os problemas e, em seguida, os políticos estudam essas hipóteses 

e propostas, fazem escolhas e as aplicam. Estas duas abordagens são 

extremamente diferentes e suas relações podem, às vezes, ser conflituo-

sas se as escolhas in vitro forem na contramão da gestão in vivo ou dos 

sentimentos linguísticos dos falantes. Seria, por exemplo, difícil impor 
a um povo uma língua nacional que ele não queira ou que ele não acre-

dite tratar-se de uma língua, mas de um dialeto. Será igualmente pouco 

coerente tentar impor para esta função uma língua minoritária se já 
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existir uma língua veicular amplamente utilizada. (...) Os instrumentos 

de planejamento linguístico aparecem, portanto, como a tentativa de 

adaptação e de utilização in vitro de fenômenos que sempre se manifes-
taram in vivo”.    

  A política linguística avança em duas direções: o controle do uso 

social da língua e o controle do discurso teórico sobre a língua. É inte-

ressante, sob a ótica do poder, controlar a língua que as pessoas falam e 

o que os indivíduos pensam sobre a língua que falam.    

  Toda política linguística se caracteriza por sua intenção de controle 

do fenômeno sociolinguístico (isto é, da variação e da mudança), que 

foca sujeito à instrumentalização do poder.    

  A política linguística lida com questões como a criação de um novo 

alfabeto ou a reforma da orografia vigente, a padronização, a proteção 

de línguas ameaçadas, a eliminação de discriminações de gênero conti-
das na língua, a oficialização de uma ou mais línguas em todo o territó-

rio nacional ou em partes específicas do território, entre muitas outras. 

Uma distinção que já se tornou clássica na área é a feita por Kloss 

(1969) entre planejamento do status e planejamento do corpus. O pla-

nejamento do status incide sobre a situação de uma língua com relação 

a outras, o lugar que lhe é atribuído na hierarquia oficial etc. O plane-

jamento do corpus incide diretamente sobre os recursos linguísticos 

como, por exemplo, a elaboração de vocabulário técnico oficial para 

determinadas áreas de conhecimento e/ou para novas tecnologias, as re-

formas da ortografia, a adoção de um novo sistema de escrita, a inter-

venção direta sobre a própria morfologia da língua (como na criação de 

terminações femininas para termos que não as tinham anteriormente) 
etc. Esses dois tipos de planejamento podem ocorrer juntos ou separa-

dos.    

  O planejamento de status visa geralmente o desenvolvimento de um 

símbolo de identidade nacional, a difusão de uma língua (nacional ou 

internacionalmente), a concessão de direitos a grupos minoritários etc. 

O planejamento do corpus visa dar à língua uma terminologia erudita 

para fins científicos e tecnológicos, resolver questões normativas sobre 

correção, eficiência e estilo e apoiar alguma causa ideológica ao elimi-

nar elementos sexistas, racistas ou militaristas presentes na língua.    

  Algumas línguas pluricêntricas, isto é, faladas e oficializadas em 

diversos países, dispõem de organizações criadas com finalidades ex-
plícitas de planejamento e política linguística. É o caso da Francopho-

nie, para o francês, liderada pela França, como nação com a maior po-

pulação de falantes da língua, do De Taalunie (“União Linguística”), 
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para o neerlandês. A difusão da língua pode ser promovida por orga-

nismos vinculados ao setor cultural dos ministérios das relações exteri-

ores (como o British Council, do Reino Unido; o Instituto Cervantes, 
da Espanha; e o Instituto Camões, de Portugal) ou por corporações pri-

vadas multinacionais (como a Alliance Française). No caso da chamada 

lusofonia, existe o IILP (Instituto Internacional da Língua Portuguesa, 

com sede na cidade da Praia, Cabo Verde), vinculada à CPLP (Comu-

nidade de Países de Língua Portuguesa, com sede em Lisboa), um or-

ganismo internacional sustentado pelos Estados-membros.    

  Políticas linguísticas têm existido desde sempre na história da hu-

manidade: “Embora o planejamento linguístico só tenha se constituído 

como disciplina há meio século, não se esperou a nossa época para pra-

ticá-lo. Para citar apenas alguns exemplos antigos, o imperador Cláudio 

introduziu três novas letras no alfabeto latino que podiam ser vistas ‘na 
maioria dos livros, no cotidiano do povo e nas inscrições dos monu-

mentos’ (Suetônio, Cl., 41). Um pouco antes, Tibério, segundo relata 

Suetônio (Tib., 71), tinha exigido que os senadores fizessem desapare-

cer por decreto a palavra grega emblema para substituí-la por um termo 

latino ou, na falta deste, por um circunlóquio. E até mesmo a Bíblia 

oferece, no episódio da guerra entre Efraim e Galaad (em que a pro-

núncia do termo xibolete permitia distinguir os inimigos), um exemplo 

de planejamento linguístico – extremo, é verdade, e que não cabe imitar 

(Juízes, 12,6). E certamente é também na Bíblia que se encontra uma 

explicação (o mito da Torre de Babel) daquilo que é precisamente a 

causa do planejamento linguístico: a diversidade das línguas” (DA-

OUST & MAURAIS, 1987, p. 37).    
  Ao contrário, porém, das políticas explícitas empreendidas a partir 

da segunda metade do século XX, com vistas à democratização das re-

lações entre as línguas empregadas num mesmo país, as políticas exe-

cutadas no passado tinham quase sempre caráter repressor e autoritário. 

Um exemplo clássico é o da imposição do francês a todo o território da 

França no período sucessivo à Revolução de 1789. O caráter repressivo 

fica explícito no título da Rapport sur la nécessité et les moyens 

d’anéantir les patois et d’universaliser l’usage de la langue française 

[Relatório sobre a necessidade e os meios para aniquilar os patoás e 

universalizar o uso da língua francesa], redigido em 1794 pelo abbé 

Grégoire (1750-1831), padre católico e adepto fervoroso da Revolução. 
O objetivo era impor o francês a toda a população para melhor contro-

lá-la a partir do poder central, estabelecido em Paris. O resultado foi a 

quase total extinção de línguas até então muito vivas (várias delas com 
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importante patrimônio literário) como o provençal, o picardo, o auvér-

nio, o saboiano etc. Na Espanha, sob a ditadura franquista (1939-1975), 

as línguas regionais (basco, catalão, galego etc.) foram duramente re-
primidas em prol do castelhano. O mesmo se deu na Itália fascista de 

Mussolini, em que o uso dos chamados “dialetos” (de fato, línguas au-

tônomas) foi proibido.    

  No Brasil, um ato oficial de política linguística muito simbólico na 

história das línguas do país foi o Diretório que se deve observar nas 

povoações dos índios do Pará e do Maranhão enquanto Sua Majestade 

não mandar o contrário, mais conhecido como Diretório dos Índios, 

promulgado pelo rei D. José I em 1757 sob a influência de seu primei-

ro-ministro, o Marquês de Pombal. No que diz respeito à língua, o texto 

explicita: “Sempre foi máxima inalteravelmente praticada em todas as 

nações, que conquistaram novos domínios, introduzir logo nos povos 
conquistados o seu próprio idioma, por ser indisputável que este é um 

dos meios mais eficazes para desterrar dos povos rústicos a barbárie 

dos seus antigos costumes, e ter mostrado a experiência, que ao mesmo 

passo que se introduz neles o uso da língua do príncipe que os conquis-

tou, se lhes radica também o afeto, a veneração e a obediência ao mes-

mo príncipe. Observando pois todas as nações polidas do mundo este 

prudente e sólido sistema, nesta conquista se praticou tanto pelo contrá-

rio, que só cuidaram os primeiros conquistadores estabelecer nela o uso 

da língua que chamaram geral, invenção verdadeiramente abominável e 

diabólica, para que, privados os índios de todos aqueles meios que os 

podiam civilizar, permanecessem na rústica e bárbara sujeição em que 

até agora se conservaram. Para desterrar este perniciosíssimo abuso, se-
rá um dos principais cuidados dos diretores, estabelecer nas suas res-

pectivas povoações o uso da língua portuguesa, não consentindo, por 

modo algum, que os meninos e meninas que pertencem às escolas, e 

todos aqueles índios que forem capazes de instrução nesta matéria, 

usem da língua própria das suas nações, ou da chamada geral, mas uni-

camente da portuguesa, na forma que Sua Majestade tem recomendado 

em repetidas ordens, que até agora se não observaram, com total ruína 

espiritual e temporal do Estado”.    

  Nessa mesma época, ocorre a expulsão dos jesuítas das terras brasi-

leiras e do próprio reino de Portugal. Os jesuítas tinham sido grandes 

responsáveis pela catequização dos indígenas brasileiros por meio das 
chamadas línguas gerais, essencialmente formas codificadas do tupi 

antigo. Essas línguas gerais (uma chamada paulista e outra, amazônica) 

acabaram por se tornar as línguas da maioria da população da colônia, 
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onde o português era francamente minoritário, restrito aos funcionários 

da Coroa. De fato, em carta de 1694, o padre Antônio Vieira, jesuíta, 

escrevia: “É certo que as famílias dos portugueses e índios de São Pau-
lo estão tão ligadas hoje umas com as outras, que as mulheres e os fi-

lhos se criam mestiça e domesticamente, e a língua que nas ditas famí-

lias se fala é a dos índios, e a portuguesa a vão os meninos aprender à 

escola”. Convém mencionar, no entanto, que o Diretório logo se tornou 

letra morta, diante da impossibilidade de reprimir o uso da língua geral 

amazônica, seu alvo principal (ver a esse respeito, Carlos Alberto Fara-

co, 2016, p. 98 e seguintes, e Manuel da Penha do Rosário, 1995). Du-

rante a ditadura de Getúlio Vargas (1930-1945), institucionalizou-se o 

“crime idiomático”, que punia severamente a pessoa que fosse flagrada 

em público expressando-se em outra língua que não a portuguesa. A 

medida atingiu principalmente os usuários de variedades do alemão e 
do italiano empregadas na região Sul do Brasil.    

  Depois desse período, o Estado brasileiro tem sido particularmente 

omisso em termos de políticas linguísticas explícitas, o que tem dado 

margem a iniciativas particulares sempre desprovidas de boa argumen-

tação teórica ou de qualquer participação ativa de especialistas da área. 

Assim, por exemplo, em 1999, o então deputado federal Aldo Rebelo 

apresentou um projeto de lei com vistas a combater uma suposta “inva-

são” de “estrangeirismos” que estariam, a seu ver, descaracterizando a 

língua portuguesa (FARACO, 2001). O projeto foi criticado severa-

mente pela grande maioria dos linguistas profissionais por se inspirar 

em mitos e superstições sobre a “unidade linguística do Brasil” e sobre 

as “ameaças” que o emprego de termos de origem estrangeira (inglesa, 
na prática) representariam para a própria sobrevivência da língua majo-

ritária da população.    

  Iniciativas particulares, levadas adiante por organizações não go-

vernamentais, têm obtido relativo êxito nos últimos anos. Por exemplo, 

a cooficialização das línguas baníua, tucano e nheengatu ao lado do 

português no município amazonense de São Gabriel da Cachoeira, em 

2002. No município de Santa Maria de Jetibá, no Espírito Santo, a lín-

gua pomerana, variedade do baixo-alemão extinta na Europa e rema-

nescente apenas em algumas localidades brasileiras, foi cooficializada 

em 2009. No município de Tacuru (Mato Grosso do Sul, fronteira com 

o Paraguai), o guarani foi cooficializado em 2010.    
  Marcos Bagno (2015, p. 22-23) afirma que não existe no Brasil “ab-

solutamente nada que se pareça com uma política linguística oficial, 

planejada, explícita, teoricamente bem fundamentada, que se ocupe, 
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por exemplo, dos direitos linguísticos dos falantes de línguas minoritá-

rias (mais de duzentas no Brasil inteiro!), que defenda e valorize a di-

versidade linguística do português brasileiro, que lute pelo reconheci-
mento e pela legitimação (inclusive no âmbito educacional) das carac-

terísticas especificamente brasileiras de falar a língua majoritária, ca-

racterísticas presentes no nosso modo de falar o português há século, 

mas até hoje veementemente combatidas pelos defensores de um ideal 

de ‘língua pura’ antiquado, conservador e assumidamente reacionário”. 

Outro aspecto criticado pelo autor é a inércia do Estado diante da ne-

cessidade de divulgação internacional do português brasileiro, a falta 

de reconhecimento do potencial (inclusive econômico) que a língua re-

presenta para a afirmação do país no cenário mundial. O desenvolvi-

mento do potencial do português brasileiro como língua internacional 

depende, portanto, de uma política linguística explícita da parte do go-
verno. Uma política linguística que se volte tanto para dentro quanto 

para fora. Para dentro, reconhecendo a autonomia da língua majoritária 

dos brasileiros, reconhecendo que se trata de uma língua de pleno direi-

to, a terceira mais falada no ocidente, depois do espanhol e do inglês 

(segunda, se considerada como língua materna, visto que muitos falan-

tes do espanhol só o aprendem na escola, usando domesticamente o ga-

lego, o basco, o catalão, línguas indígenas ou outras), uma das mais fa-

ladas do mundo e que deve ser promovida, dentro do Brasil, sem a 

constante assombração do português europeu como um fantasma colo-

nial que intimida os brasileiros e que lhes proíbe falar como falam. 

Uma política interna que combata as formas de discriminação pela lin-

guagem que são tantas e tão prejudiciais ao bom convívio social e que 
estão no mesmo patamar de intolerância das discriminações raciais, se-

xuais, religiosas etc. Que estimule a produção de obras didáticas volta-

das para o ensino realista e honesto do português brasileiro, que parem 

de exibir, por exemplo, a arcaica tabela de conjugação verbal com o 

pronome “vós” e sem os pronomes “você” e “a gente”. Que reconhe-

çam as mudanças já plenamente incorporadas no sistema das regências 

verbais e deixem de insistir em arcaísmos, como a regência transitiva 

indireto do verbo assistir, para dar só o exemplo mais conhecido. Uma 

política linguística externa que reconheça que o português brasileiro é 

cada vez mais um “sonho de consumo” para muitas pessoas de outros 

países, atraídas pelo desenvolvimento econômico do Brasil e pelas 
oportunidades de trabalho, de investimentos e de vida melhor que o pa-

ís oferece. Que forme professores de português brasileiro como segun-

da língua capazes de ensinar uma língua verdadeira e não uma ficção 
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de língua literária que não vai ajudar ninguém a viver no Brasil. Que 

invista na produção de bom material didático, que crie centros de ensi-

no do português brasileiro no exterior cada vez mais numerosos, mais 
bem equipados, com corpo docente bem formado etc. Na opinião do 

autor, cabe ao Estado democrático criar as condições necessárias para a 

instalação, nos mais diferentes setores da vida social, de fóruns públi-

cos de debate linguístico. Só esses debates são capazes de motivar e 

fundamentar políticas linguísticas que expressem a efetiva experiência 

dos cidadãos com a língua comum. Um Estado que não provê essas 

condições deixa aberto o campo para que setores da sociedade retró-

grados e imbuídos de ideologias conservadoras, puristas e excludentes 

desempenhem este papel. A inexistência de uma política linguística 

oficial é também, por sua própria antinomia, um tipo de política lin-

guística, a ser questionada e criticada.    
  Leia-se Língua e Inquisição no Brasil de Pombal: 1773, do Pe. Ma-

nuel da Penha do Rosário; e A Nova Ortografia da Língua Portuguesa, 

de José Pereira da Silva.    

  Veja o verbete: Línguas gerais. 

Política  

  Segundo Maria Isabel Faria e Maria da Graça Pericão (2008, s.v.), 

política é a sessão ou página de uma publicação periódica que edita to-

da a atividade relacionada com a política do país. Nas publicações pe-

riódicas locais, são, por vezes, explorados pequenos fatos relacionados 

com a política da região. 

Politicamente correto    

  Veja o verbete: Linguagem politicamente correta. 

Políticas públicas de leitura literária  

 Segundo Aparecida Paiva (CEALE, Glossário, s.v.), as políticas 

públicas podem ser entendidas como a materialização do Estado, já que 

a sua formulação tem uma relação direta com o modelo de sociedade 

vigente ou a ser implantado. Em particular, são as políticas culturais e, 

sobretudo, educacionais que dão concretude e visibilidade ao modelo 

de sociedade a ser implantado pelo Estado, por meio de seus governos, 

sendo elas parte de um plano mais geral que visa ao desenvolvimento 

socioeconômico do país.  

 No Brasil, as ações de promoção e acesso à leitura são implementa-

das pelo MEC desde a sua criação, em 1930. Entretanto, foi apenas na 
década de 1980 que a questão da formação de leitores entrou na pauta 

das políticas públicas e, ainda assim, não de forma prioritária - sempre 



BASES PARA UM DICIONÁRIO LINGUÍSTICO-GRAMATICAL 

5040 

afetadas pela descontinuidade das políticas públicas. Destacam-se, 

aqui, quatro delas: o Programa Nacional Sala de Leitura – PNSL (1984-

1987); o Proler, criado pela Fundação Biblioteca Nacional, do Ministé-
rio da Cultura; o Pró-leitura na formação do professor (1992 -1996) e o 

Programa Nacional Biblioteca do Professor (1994). Em 1997, criou-se 

o Programa Nacional Biblioteca da Escola (PNBE), em vigor até hoje. 

O programa é executado pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da 

Educação (FNDE), em parceria com a Secretaria de Educação Básica 

do MEC e destina-se à composição e distribuição de acervos de litera-

tura para as bibliotecas das escolas públicas brasileiras que atendem a 

todos os segmentos da Educação Básica. Em 2013, mais uma política 

foi implantada, envolvendo a literatura e a leitura literária. Desta vez, 

no âmbito do Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa 

(PNAIC), selecionando acervos de literatura para as salas de aula dos 
três primeiros anos do Ensino Fundamental.  

 Examinando esse conjunto de ações, é possível afirmar que o pres-

suposto da democratização da leitura vem orientando as políticas públi-

cas e que, a cada programa, procura-se verticalizar as ações em prol da 

distribuição universal de acervos de literatura a todos os segmentos de 

ensino.  

 Entretanto, essas importantes ações ainda não se constituem, de fa-

to, em políticas públicas de leitura, já que a sua ação ainda está restrita 

à esfera da distribuição e esses acervos, muitas vezes, permanecem en-

caixotados em algum lugar das escolas ou das secretarias de educação. 

Portanto, a formação de mediadores de leitura é vital para que as políti-

cas públicas de leitura literária realmente se concretizem, tornando-se, 
assim, políticas de formação de alunos como cidadãos da cultura escri-

ta. Além disso, se considerarmos uma definição dicionarizada de políti-

ca, “série de medidas para obtenção de um fim”, e, por extensão, que o 

político é o agente da política, aquele que faz política, todos os envol-

vidos com os processos educativos estão implicados nas políticas pú-

blicas de formação de leitores literários.  

 Sugere-se, para complementar o verbete, a leitura de O professor e 

a literatura: para pequenos, médios e grandes, de Ligia Cademartori 

(2009); Literatura infantil: políticas e concepções, organizado por Apa-

recida Paiva e Magda Becker Soares (2008); Literatura fora da caixa: 

o PNBE na escola – distribuição, circulação e leitura, organizado por 
Aparecida Paiva (2012) e do artigo “A abordagem do ciclo de políticas 

e suas contribuições para a análise da trajetória de políticas educacio-

nais”, de Jefferson Mainardes (2006).  
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 Veja os verbetes: Cultura escrita, Leitura, Leitura literária, Letra-

mento Literário, Literatura infantil, Mediação literária na Ensino In-

fantil, Mediadores de leitura. 

Politonia    

  Politonia ou politonismo é a presença de correlação melódica, quer 

nas vogais, quer nas palavras. Opõe-se à monotonia. 

Polivalência semântica    

  Polivalência semântica é a multiplicidade de significados de um só 

significante, seja por homonímia, sega por polissemia, cuja distinção te-

ria distinção apenas diacronicamente (JOTA, 1981, s.v.). 

Polivalência sintática    

  Polivalência sintática é o caráter de uma só forma pertencer a cate-

gorias diversas. 

Polo metafórico    

  Veja o verbete Metáfora. 

Polo metonímico    

  Veja o verbete Metonímia. 

Polyptycha  

  Segundo Maria Isabel Faria e Maria da Graça Pericão (2008, s.v.), 

polyptycha é a palavra latina que indica o conjunto de tabuinhas reves-

tidas de cera de cor escura e destinadas à escrita de contas, cartas, ano-

tações ocasionais, pequenos documentos e trabalhos escolares, usadas 

na antiga Roma e Grécia. 

Ponta da língua    

  Parte da língua entre o ápice e o dorso que fica oposta aos dentes e 

ao alvéolo quando o órgão se encontra em posição neutra. A ponta da 
língua é usada na articulação de diversos sons, como [t], [d], [s] e [z]. 

Veja o capítulo 8 de Fundamental Problems in Phonetics, de John Cu-

nnison Catford (1977).    

  Veja o verbete: Lâmina. 

Pontifical  

  Segundo Maria Isabel Faria e Maria da Graça Pericão (2008, s.v.), 

pontifical é o livro litúrgico, também chamado liber episcolalis ou livro 

usado pelo bisco, que contém as fórmulas e textos que se referem aos 

ritos religiosos celebrados pelos pontífices e bispos. Inclui principal-

mente os ritos, da tonsura à ordenação dos sacerdotes e à consagração 
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dos bispos, reis e imperadores, a dedicação das igrejas e a bênção dos 

altares, alfaias litúrgicas, cerimônias fúnebres, a bênção dos abades, 

consagração das virgens e das viúvas, bênçãos diversas de pessoas, lu-
gares, coisas e animais. A sua estrutura ignora o ano litúrgico como su-

cessão dos domingos e festas. 

Pontificii libri  

 Pontificii libri é a locução latina que indica o conjunto de livros re-

digidos pela corporação dos pontífices, que se conservavam num edifí-

cio do Foro, na Roma antiga. 

Ponto    

  Ponto é nomenclatura simplificada, de caráter didático, para ponto 

final, que é o sinal gráfico que indica o final de uma frase e a sua ento-

ação.    

  Quando a frase é enunciativa, a linha melódica tem entoação des-
cendente; quando é interrogativa, tem inflexão ascendente; quando ex-

clamativa, vai ascendendo até à sílaba tônica da palavra em que se con-

centra a carga emotiva.    

  Para a frase enunciativa, usa-se o ponto final. Exemplo: "O Brasil 

não sofreu a devastação da guerra". (Rui Barbosa)    

  O ponto final tem o nome particular de ponto parágrafo (ou sim-

plesmente parágrafo), quando fecha um período cuja ligação com o pe-

ríodo seguinte não é exigida pela sequência lógica das ideias. Exemplo:  

  "Não me animo a resolver esta questão psicológica, mas creio que 

ninguém contestará a influência das primeiras impressões.    

  Já vi atribuir o gênio de Mozart e sua precoce revelação à circuns-

tância de ter ele sido acalentado no berço e criado com música". (José 
de Alencar)    

  Nesse caso, deixa-se em branco o final do parágrafo anterior e co-

meça-se a primeira linha do parágrafo seguinte com um pequeno inter-

valo de distância relativamente à margem da esquerda.    

  O ponto de interrogação é usado no final das frases interrogativas 

diretas e das indiretas livres. Exemplo: "Conheceis, porventura, o Jeca 

Tatu, dos Urupês, de Monteiro Lobato, o admirável escritor paulista?" 

(Rui Barbosa)    

  O ponto de exclamação é usado no fim de frases, expressões, pala-

vras exclamativas, ou de simples interjeições. Exemplos: "No mar tanta 

tormenta e tanto dano, / Tantas vezes a morte apercebida!" (Os Lusía-
das, I, 106). "Muito me restava ainda por dizer. Mas seria escusado. 

Basta!" (Rui Barbosa, Ísis e Set.). "– Oh! Major, não se incomode" 
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(Lima Barreto, Triste Fim.).    

  Também finaliza vocativos. Exemplo: "Deus! ó Deus! onde estás 

que não respondes!" (Castro Alves, Vozes d'África)    
  Uma frase pode ser concomitantemente exclamativa e interrogativa. 

Exemplo: "Não basta inda de dor, ó Deus terrível?!..." (Castro Alves, 

Vozes d'África)    

  Segundo Celso Cunha e Luís Filipe Lindley Cintra, na Nova Gra-

mática do Português Contemporâneo (2008, p. 664-666), o ponto assi-

nala a pausa máxima da voz depois de um grupo fônico de final des-

cendente.    

  Emprega-se, pois, fundamentalmente, para indicar o término de 

uma oração declarativa, seja ela absoluta, seja a derradeira de um perí-

odo composto, como no seguinte exemplo, extraído do terceiro volume 

de O Tempo e o Vento, de Érico Veríssimo (1966, p. 932):    
  “Entardecer no Angico. Estou parada, sozinha, na frente da casa da 

estância, olhando para o poente. O sol parece uma grande laranja tem-

porã, cujo sumo escorre pelas faces da tarde. O ar cheira a guaco quei-

mado. Um silêncio de paina crepuscular envolve todas as coisas. A ter-

ra parece anestesiada. Raras estrelas começam a apontar no firmamen-

to, mas adivinhadas do que propriamente visíveis. Sinto um langor de 

corpo e espírito. Decerto é a tardinha que me contagia com sua doce 

febre”.    

  Emprega-se quando os períodos se encadeiam pelos pensamentos 

que expressam, sucedem-se uns aos outros na mesma linha. Diz-se, 

neste caso, que estão separados por um ponto simples.    

  Também quando se passa de um grupo a outro de ideias, costuma-
se marcar a transposição com um maior repouso da voz, o que, na es-

crita, se representa pelo ponto parágrafo. Deixa-se, e não, em branco o 

resto da linha em que termina um dado grupo ideológico, e inicia-se o 

seguinte na linha abaixo, com o recuo de algumas letras.    

  Assim, como se exemplifica com o fragmento seguinte de José Lins 

do Rego, em Usina (1956, p. 337):    

  “Lá embaixo era um mar que crescia.    

  Começara a chuviscar um pouco. E o carro subia mais para o alto, 

com destino à casa de Amâncio, que era a melhor da redondeza. O po-

vo olhava feito besta para o carro com o Dr. Juca deitado.    

  O usineiro gemia com as dores que não duravam a chegar.    
  Maria Augusta passava as mãos pela sua cabeça quase toda branca”. 

 Ao ponto que encerra um enunciado escrito, dá-se o nome de ponto 

final. 



BASES PARA UM DICIONÁRIO LINGUÍSTICO-GRAMATICAL 

5044 

Ponto alto  

 Ponto alto é o sinal (.) usado em matemática com o significado de 

(multiplicado) por, vezes; em grego corresponde aos nossos ponto-e-

vírgula e dois-pontos. 

Ponto de acesso  

  Segundo Maria Isabel Faria e Maria da Graça Pericão (2008, s.v.), 

ponto de acesso é o que funciona como elemento de ligação a outros 

elementos. Nome, termo ou código pelo qual se pode pesquisar e recu-

perar a informação contida nos registros bibliográficos. Num catálogo 

de assuntos ou índice, qualquer cabeçalho único de assuntos que tradu-

za o conteúdo dos conceitos expressos na obra a que diz respeito (cabe-

çalho). Em composição tipográfica, ponto de acesso é a palavra ou as 

palavras que servem de cabeçalho ao texto que se segue e são um re-

sumo dele. Em sistemas informatizados de pesquisa e armazenamento 
de informação, é o termo que permite acessar um registro ou arquivo. 

Num índice, é o termo, os termos ou o símbolo que foram escolhidos 

para representar nele um elemento ou um conceito de um documento. 

Ponto de admiração    

  O mesmo que ponto de exclamação. 

Ponto de articulação    

  Lugar do aparelho fonador, na cavidade bucal, onde determinados 

órgãos, chamados articuladores, interrompem a corrente de ar, produ-

zindo os fonemas consonantais. Desses órgãos provêm os nomes das 

consoantes, e daí a classificação delas quanto ao ponto de articulação 

em: 1) bilabiais (lábio contra lábio): /p/, /b/, /m/; 2) labiodentais (lábio 

inferior contra dentes superiores): /f/, /v/; 3) linguodentais (língua con-
tra dentes superiores): /t/, /d/, /n/; 4) alveolares (língua contra os alvéo-

los dentais superiores): /s/, /z/, /l/, /r/; 5) palatais (dorso da língua con-

tra o palato): /ʃ/, /ᴣ/, /λ/, /ɳ/; 6) velares (raiz da língua contra o véu pala-

tino): /k/, /g/.    

  Em relação às vogais, veja zona de articulação, visto que elas não 

são "articuladas", como as consoantes, mas, simplesmente "emitidas". 

Veja o capítulo 8 de Fundamental Problems in Phonetics, de John Cu-

nnison Catford (1977).    

  Segundo Robert Lawrence Trask (2015, s.v.), ponto de articulação 

é uma denominação que se dá aos órgãos da fala mais diretamente en-

volvidos em produzir uma consoante. Por definição, a produção de uma 
consoante envolve uma constrição (estreitamento ou fechamento) em 

algum lugar do trato vocal, entre a glote e os lábios. Dispomos de uma 
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terminologia padrão para indicar as partes específicas do trato vocal di-

retamente envolvidas em criar essa constrição, e cada uma dessas de-

nominações denota um ponto de articulação particular.    
  Para consoantes produzidas perto do fundo do trato vocal, podemos 

usar sem riscos denominações simples, como glotal e faringal. À me-

dida que subimos, precisamos, em princípio, identificar tanto o articu-

lador inferior como o superior, nessa ordem e, por esse motivo, usamos 

denominações compostas nas quais o primeiro elemento termina em -o, 

e o segundo em -al ou -ar. Exemplos:    

a) dorsovelar – parte de trás (dorso) da língua + véu palatino, como o 

[k], por exemplo;    

b) laminoalveolar – lâmina da língua + os alvéolos dos dentes. Exem-

plo: o inglês [n] para a maioria dos falantes;    

c) apicodental – ponta (ápice) da língua + os dentes superiores. Exem-
plo: o francês [t];    

d) sublâmino-pré-palatal – parte inferior da língua + a parte dianteira 

do palato. Exemplos: [] em muitas línguas da Austrália.    

  Se o articulador inferior é nítido ou pouco importante, podemos 

omiti-lo na denominação. Por isso, podemos dizer velar em vez de dor-

sovelar para qualquer consoante em que intervém a barreira dos alvéo-

los.    

  Alguns dos termos tradicionais não se enquadram nessa sistemati-

zação, como é o caso de retroflexa (para qualquer consoante em que a 

ponta da língua é dobrada para trás), palatoalveolar (para consoantes 
que envolvem uma longa constrição desde a barreira dos alvéolos até o 

palato) e bilabial (em vez da forma que seria esperada labiolabial). No-

te-se também coronal, usado para qualquer consoante durante a qual a 

lâmina da língua é elevada, envolvendo-se ou não na articulação.    

  Para uma consoante que envolve duas constrições simultâneas, 

usamos a terminalão -al/-ar duas vezes, de modo que [w], por exemplo, 

é labial-velar, embora se fale também labiovelar, que foge à sistemati-

zação.    

  Leia-se, para complementar este verbete, o capítulo 5 de Speech 

Sounds, de Patricia Ashby; e o capítulo 5 de Preliminaries to Linguistic 

Phonitics, de Peter Ladefoged.    

  Veja o verbete: Articulação, Consoante e Modo de articulação. 

Ponto de exclamação    

  Notação gráfica que se coloca depois de palavra, expressão, frase 

pronunciadas com emoção. O ponto de exclamação indica surpresa, 

admiração, com modulação apropriada da voz. Exemplo: "Oh! – ex-
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clamou ele, como a vida é rápida e ao mesmo tempo eterna para o que 

sabe que vai morrer!" (Alexandre Herculano). Tem a seguinte forma: 

(!).    
  É usado também nas interjeições, mesmo quando em forma de lo-

cução, assim como nos vocativos (apesar de estes poderem vir separa-

dos do corpo da frase simplesmente por vírgula).    

  O ponto de exclamação corresponde à entonação descendente se-

guida de uma pausa, e se emprega, seja no final de uma simples inter-

jeição, seja no final de uma locução interjetiva ou de uma frase excla-

mativa.    

  Pode ser usado com o ponto de interrogação (!? ou ?!), com reticên-

cias (!...) e com os dois (!?... ou ?!...).    

  Segundo Celso Cunha e Luís Filipe Lindley Cintra, na Nova Gra-

mática do Português Contemporâneo (2008, p. 671-673), ponto de ex-
clamação é o sinal que se pospõe a qualquer enunciado de entoação ex-

clamativa. Mas, como a melodia das exclamações apresenta muitas va-

riedades, o seu valor só pode ser depreendido do contexto. Cabe, pois, 

ao leitor a tarefa, extremamente delicada, de interpretar a intenção do 

escritor; de recriar, com apoio em um simples sinal, as diversas possibi-

lidades de inflexão exclamativa e, em cada caso, escolher dentre elas a 

mais adequada – se se trata de uma expressão de espanto, de surpresa, 

de alegria, de entusiasmo, de cólera, de or, de súplica, ou de outra natu-

reza.    

  Normalmente, emprega-se o ponto de exclamação depois de inter-

jeições ou de termos equivalentes, como os vocativos intensivos, as 

apóstrofes, como em “– Credo em cruz! gemeu Raimundo, assombra-
do”, de Graciliano Ramos, em Alexandre e Outros Heróis (1968, p. 

147) e em “Que formosura tão de corte, de palácio, de aristrocracia! 

Que pureza e correção de linhas! Que fidalguia de olhar e falar!”, de 

Camilo Castelo Branco, em Obra Seleta (1963, p. 87).    

  Emprega-se também depois de imperativo, como em “Ide, ide de 

mim!”, de Fernando António Nogueira Pessoa, em Obra Poética (1960, 

p. 166) e em “– Agarrem! – Gentes, agarrem! agarrem!”, de Fernando 

Monteiro de Castro Soromenho, em Viragem (1979, p. 113).    

  Tão variado como o seu valor melódico, é o valor pausal do ponto 

de exclamação. Para acentuar a inflexão da voz e a duração daqs pausas 

pedidas por certas formas exclamativas (ou para sugerir a mímica emo-
cional que as acompanha), alguns escritores usam de artifícios seme-

lhantes aos que apontamos no emprego do ponto de interrogação. Cos-

tumam, assim, juntar o ponto de exclamação ao de interrogação, para 
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obter os efeitos que indicamos. Quando a entoação é predominante-

mente interrogativa, o ponto de interrogação antecede o de exclamação; 

quando é mais sensível o tom exclamativo, o de exclamação precede o 
de interrogação. Exemplos: “Ah! minha Nossa Senhora, para que Felí-

cia veio falar dessas histórias agora de noite!?” (Henrique Maximino 

Henrique Maximiano Coelho Netto, Obras Seletas, 1958, vol. I, p. 926) 

e “– Coitada!... quem diria... quem imaginaria que acabaria as-

sim!?...” (Antônio de Assis Júnior, O Segredo da Morta, 1979, p. 52).  

  Pode-se também repetir o ponto de exclamação, para marcar um re-

forço especial na duração, na intensidade ou na altura da voz. Exemplo: 

“Ah! Pérfido! Se os teus não lhes respondem mais, para sempre!!!!!! 

meus beijos emurcherão! Triste! Triste da abandonada!...” (Mário de 

Andrade, Obra Imatura, 1960, p. 162)    

  Às vezes, encadeia-se em forma dialogada essas tentativas de nota-
ção mímica. Veja este exemplo de Antônio Nobre:   

  “Enfim, Feliz! – ? – ! Desesperado. – Vem!” (Só, 1898, p. 128).    

  Veja o verbete: Frase, Interjeição, Letra, Locução interjectiva, Pe-

ríodo, Ponto de interrogação, Pontuação, Sinal gráfico e Vírgula. 

Ponto de inserção  

 A noção de ponto de inserção descreve o lugar de um elemento da 

cadeia no enunciado. Esse lugar é definido pelo contexto imediato 

(NEVEU, 2008, s.v.).  

 Veja os verbetes: Adição, Cadeia, Linearidade, Posição. 

Ponto de interrogação    

  Notação gráfica que se coloca depois de frase ou expressão interro-

gativa. O ponto de interrogação serva, portanto, para indicar uma per-
gunta direta, que se faz com a entoação apropriada da voz, que corres-

ponde à entonação ascendente, seguida de uma pausa, da interrogação 

direta e se emprega exclusivamente no final das frases que a exprimem. 

Exemplos: Quem é você? Por que não estudou? Tem a seguinte forma: 

(?).    

  Pode ser usado com o ponto de exclamação (!? ou ?!), com reticên-

cias (?...) e com os dois (!?... ou ?!...).    

  O desenho do ponto de interrogação é a representação gráfica do Q 

e o (da palavra quaestio), ficando a primeira letra reduzida a um gan-

cho e o o a um ponto).    

  Segundo Celso Cunha e Luís Filipe Lindley Cintra, na Nova Gra-
mática do Português Contemporâneo (2008, p. 670-671), ponto de in-

terrogação é o sinal que se usa no fim de qualquer interrogação direta, 
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ainda que a pergunta não exija resposta, como em “Estará surdo? Estará 

a tentar irritar-me?”, de Luís Sttau Monteiro, em Angústia para o Jan-

tar, (1967, p. 101) e em “– Vão para a África, então? O Paulo decidiu-
se?”, de Luandino Vieira, em Nós, os do Makulusu (1977, p. 52).    

  Nos casos em que a pergunta envolve dúvida, costuma-se fazer se-

guir de reticências o ponto de interrogação, como em “ – Então?... que 

foi isso?... a comadre?...”, de Artur Azevedo, em Contos Fora de Moda 

(1982, p. 86) e em “Quem está aí?...”, de Antônio José Braquinho da 

Fonseca, em O Barão (1972, p. 86).    

  Veja o verbete: Discurso direto, Frase interrogativa, Letra maiús-

cula, Minúscula, Palavra, Pontuação, Sinal gráfico, Verbo e Vírgula. 

Ponto de leitura  

 Ponto de leitura é o lugar do texto onde o leitor abandonou a leitura 

e no qual habitualmente a retoma. 

Ponto de relevo    

  Ponto de relevo é cada um dos locais analisados num atlas linguísti-

co. Ao conjunto desses pontos se dá o nome de relevo. 

Ponto de vista    

  Segundo Patrick Charaudeau e Dominique Maingueneau (2006, 

s.v.), a noção de ponto de vista desempenha um papel central em duas 

problemáticas estreitamente associadas: a narratologia e a polifonia.  

    

  I. NA TEORIA POLIFÔNICA, veja o verbete Polifonia.    

    

  II. EM NARRATOLOGIA    

  Essa noção interdisciplinar foi estudada tanto pelas semióticas da 
narrativa (GENETTE, 1972; LINTVELT, 1981) quanto pela pintura 

(FONTANILLE, 1989 e 1995) e pelo cinema (JOST, 1986). Após ter 

destacado a importância da instância do narrador, delegado pelo autor 

para narrar (narrativa), a narratologia refinou a questão da responsabi-

lidade pelos enunciados não mais sob o ângulo de quem narra? (a voz, 

para Gérard Genette, 1972), mas de quem vê? (o modo). Falou-se então 

de visão de fora e visão por detrás (POUILLON, 1946), de focalização 

interna, focalização externa e focalização zero (GENETTE, 1972). Os 

trabalhos críticos (BAL, 1977; VITOUX, 1982 e 1988) distinguiram 

sucessivamente as instâncias do focalizador e do focalizado daquilo 

que é perceptível pelos sentidos (focalizado externo) e daquilo que não 
o é (focalizado interno).    

  Alain Rabatel (1997 e 1998) dedicou uma atenção mais linguística à 
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questão e propôs uma crítica radical à tendência de limitar à vista uma 

problemática que incide conjuntamente sobre a percepção e o saber. 

Ultrapassando as difíceis distinções entre focalização externa e focali-
zação zero, ele reduziu a questão das instâncias focalizadores a apenas 

dois pontos de vista: ponto de vista do narrador (narrador ou simples 

voz narrativa) e ponto de vista das personagens. Cada uma dessas ins-

tâncias pode adotar uma visão interna ou uma visão externa do focali-

zado (entre o externo e o interno, a relação é menos de oposição do que 

de grau). Seja interno ou externo, o ponto de vista da personagem ou do 

narrador pode, em termos de volume de profundidade do saber, ser tan-

to limitado quanto vasto, e manifestado, nos dois casos, por expressões 

subjetivantes ou objetivantes.    

  Dessa abordagem linguística de um fenômeno que vai além do qua-

dro da mera narratologia literária decorre que “Aquilo que se apresenta 
como determinante não é mais [...] ‘quem’ vê ou ‘quem’ sabe, mas sim 

a análise concreta da referencialização do focalizado e, a partir dela, a 

localização do enunciador responsável pelas escolhas de referencializa-

ção” (RABATEL, 1998, p. 58-59). Ao enfatizar o “efeito ponto de vis-

ta”, Alain Rabatel insiste na textualização (esquematização) que, pelo 

artifício de diversas modalidades de apresentação do referente, influi 

instrucionalmente para a construção do sentido pelo interpretante.   

  Sinônimo de “foco narrativo”, “foco de narração”, “visão”, “ângulo 

visual”, segundo Massaud Moisés (2004, s.v.), ponto de vista diz res-

peito ao prisma adotado pelo narrador do conto, novela e romance. 

Corresponde a indagação: quem narra? e de que perspectiva?   

  Para bem situar a noção de ponto de vista, impõe-se ter presente ou-
tro recurso narrativo concomitante: a distância psicológica, que medeia 

entre o narrador e a história. Uma terceira noção lhe está implícita, a 

que distingue entre autor e narrador: o primeiro se refere ao escritor, 

um ser determinado, socialmente diferenciado, que redige históricas 

fictícias para o desfrute e o aprimoramento do leitor; o narrador é o 

contador das histórias, espécie de alter-ego ao qual o escritor transfere 

a incumbência de narrar.   

  Ao compor a narrativa, o escritor se desdobra numa terceira pessoa, 

num “ele” que assume a função de relatar, de forma que o “eu” do nar-

rador não se confunde com o “eu” do escritor; este, despede-se da sua 

individualidade civil para vestir um outro “eu” tão inventado quanto as 
histórias narradas. O mecanismo de transferência de responsabilidades 

aqui apenas se esboça: relacionado com o complexo problema da cria-

ção literária, pressupõe uma rede de questões correlatas que extrapolam 
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dos limites de um verbete.   

  De qualquer modo, o “eu” do narrador se diferencia do “eu” do es-

critor, à semelhança do "eu" lírico e o “eu” do poeta: a voz que fala é a 
do escritor, por meio da voz alheia, criada para a ocasião e de acordo 

com o que pretende no momento.   

  De onde a distância psicológica se realizar em dois planos: 1) entre 

o escritor e o narrador; 2) entre o narrador e a história. Considerável 

porção do embaraço e da controvérsia no tratamento do ponto de vista 

advém da confusão entre esses níveis de distância psicológica. Outras 

divergências resultam da nomenclatura utilizada pelos estudiosos e do 

sentido que lhe atribuem, em parte derivada dos fundamentos filosófi-

cos, psicológicos, linguísticos, semióticos etc., em que se baseiam.   

  A questão do ponto de vista está, portanto, longe de apresentar una-

nimidade de juízos: permanece aberta a novas incursões interpretativas, 
ao mesmo tempo que continua a sugerir não só teorizações cada vez 

mais sutis e pormenorizadas, como também análises textuais rigorosas 

e fecundas.   

  A importância do foco narrativo tem sido reconhecida e sublinhada 

desde Percy Lubbock (1879-1965), para quem “o mais intricado pro-

blema de método, na arte da ficção, [é] governado pela questão do pon-

to de vista – a questão concernente à relação do narrador para com a 

história” (LUBBOCK, [1929] 1962, p. 215).   

  A tal ponto que se pode asseverar não haver “aspecto algum da téc-

nica de ficção que tenha sido mais largamente discutido, analisado e 

debatido, ao menos entre os modernos críticos do romance”. O fato de-

corre de que “em qualquer romance o nosso entendimento do ponto de 
vista determina em larga medida a nossa percepção do sistema de valor 

e o complexo de atitudes de um romance. Efetivamente, de certo modo 

o nosso juízo de valor dum romance depende da nossa percepção do 

seu ponto de vista” (STEVICK, 1947, p. 45-86).   

  Porventura a mais estudada, porque a mais relevante das categorias 

narrativas, o ponto de vista, além de condicionar a avaliação de um ro-

mance, articula-se estreitamente com o modo como o autor e/ou o nar-

rador vê as coisas e o mundo: em grande parte, a cosmovisão de um es-

critor se manifesta por meio do ponto de vista, sobretudo na medida em 

que o ângulo visual determina, deforma ou informa, tudo o mais que se 

contém num texto narrativo. Exprime, assim, não só uma opção estética 
como também, e notadamente, ética: a obra literária como expressão 

dos últimos fins do ser humano se evidencia na escolha do foco narrati-

vo; conforme sejam vastas ou estreitas as concepções éticas de um au-
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tor, assim será o ponto de vista empregado nas suas obras.   

  Espécie de máscaras utilizadas pela imaginação para livremente 

criar um universo narrativo paralelo ao universo físico (KAYSER, 
1970, p. 509-510), o ponto de vista serve ao ficcionista para, a um só 

tempo, se esconder e se revelar: o disfarce permite a eclosão dos conte-

údos profundos da mente do ficcionista, desenvolvidos por meio da 

imaginação ou nela sedimentados, extravasando percepções que não 

veriam a luz do dia se o escritor pusesse em cena o “eu” civil.   

  O abismo entre a autobiografia e o romance se escancara neste pro-

cesso de se mascarar para se revelar, próprio do romance, e na confis-

são direta, usual nos relatos autobiográficos, que apenas surpreende pe-

la rama os estratos intramentais, ressalvada a hipótese das memórias 

mais ou menos imaginosas.   

  Na realidade, por intermédio das máscaras, ou personae, o autor 
conhece, ou busca desvendar a realidade do mundo, criando um mundo 

não só análogo como também paralelo, e que ao mesmo tempo lhe 

acrescenta uma dimensão nova, que o assinala e o completa. E ainda se 

deixa conhecer: o ato desvelador do mundo descobre simultaneamente 

o objeto e o sujeito; o ficcionista, qual demiurgo, recria o mundo e 

também nos mostra a própria face. Patenteia, a um tempo, o seu poder 

de descortinar a realidade e as forças de que arranca para o concretizar: 

revela e se revela. Ponto de visto e cosmovisão se associam, pois, de 

modo íntimo e recorrente.   

  Outro aspecto digno de nota se vincula ao fato de os vários focos 

narrativos tenderem a se sobreporem: em razão da mobilidade da fanta-

sia criadora, e de todo ficcionista pretender, conscientemente ou não, 
abarcar o máximo da realidade, – não há, no interior de uma obra de-

terminada, pontos de vista puros ou estanques. Mais de um pode con-

correr no enquadramento de uma cena ou situação, tudo dependendo do 

grau de coerência ou consistência alcançado: a harmonia do conjunto 

evidenciará o bom ou mau emprego de um ou mais prismas simultâ-

neos. Entretanto, a sua análise está prescrita nos quadrantes da crítica, 

não da teoria literária.   

  Conectado à prosa de ficção, o ponto de vista apresenta histórico 

recente. Formas embrionárias, porém, podem ser encontradas, junta-

mente com o despontar da própria arte literária ocidental, na Antigui-

dade clássica. A princípio, colocava-se “o problema da autoridade do 
narrador” (SCHOLES & KELLOG, 1968, p. 242). A autoridade provi-

nha da tradição, que lhe impunha natural restrição: a poesia épica, in-

cluindo as obras de Homero, assentava na autoridade do passado.   
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  Com o nascimento da historiografia, o narrador (histor) se converte 

“não num registrador ou relator, mas num investigador” encarnado em 

Tucídides. Ou assume o papel de testemunha, adotando, porém, a ter-
ceira pessoa a fim de conferir verossimilhança, e, portanto, autoridade 

ao relato. Fora dessas atividades desenvolvidas à luz da mimese, a pri-

meira pessoa comparece, nas obras de Públio Petrônio (24 a.C.-46 d.C.) 

e Lúcio Apuleio (c.125-c.170), e, mais tarde, nas Confissões (século 

V), de Santo Agostinho (Aurélio Agostinho de Hipona, 354-430): nes-

tas obras, presencia-se o despertar da ficção, desprovida de intuitos de 

verossimilhança ou autenticidade (SCHOLES & KELLOG, 1968, p. 

242, 244-245).   

  Passando pela alta Idade Média, quando a tradição volta a imperar 

nos domínios da novela de cavalaria, “na Renascença se dá o apareci-

mento do narrador-testemunha em contextos tão diferentes quanto a 
Divina Comédia, de Dante Alighieri (1265-1321); a Autobiografia, de 

Benvenuto Cellini (1500-1571), e a novela picaresca El Lazarillo de 

Tormes”. Esta, desencadeou notável progresso em relação ao ponto de 

vista, evidente no fato de as narrativas posteriores “se tornarem mais 

ficcionais e mais obviamente fictícias” (SCHOLES & KELLOG, 1968, 

p. 250 e 252). Com o surgimento do romance, no século XVIII, a ques-

tão ganhou impulso, relevância e complexidade, que não cessaram de 

avultar até os nossos dias.   

  Contudo, os estudos teóricos a respeito do ponto de vista são prati-

camente do século XX. Muito embora os primeiros ensaios visando a 

enquadrar o problema das relações entre o autor e a obra se devam a 

Fiedrich Spielhagen (1829-1911, Beiträge zur Theorie und Technik des 
Romans, 1883) (ROSSUM-GUYON, 1970, p. 485) e a outros escritores 

ingleses e norte-americanos (Norman Friedman, in STEVICK, 1967, p. 

114), a primeira vez que o assunto mereceu atenção especial ocorreu na 

obra de Selden Lincoln Whitcomb (1866-1930, The Study of a Novel, 

1905: “The Narrator. His Point of View”). Entretanto, foi graças aos 

prefácios, datados de 1907 a 1909, com que Henry James (1843-1916) 

abria os seus romances, que a noção de ponto de vista ganhou ampla di-

fusão nos círculos literários.   

  Nas obras de teoria da ficção que se publicaram nos anos subse-

quentes, o problema sistematicamente retornava à cena. Dentre elas, 

ressalte-se The Craft of Fiction (1921), de Percy Lubbock (1879-1965), 
obra clássica na matéria e que, como vimos, considera o ponto de vista 

recurso fundamental da técnica narrativa; The Writing of Fiction 

(1925), de Edith Wharton (1862-1937); Aspects of the Novel (1927), de 



José Pereira da Silva 

5053 

Edward Morgan Forster (1879-1970), outra obra básica no assunto; The 

Twentieth Century Novel: Studies in Technique (1932), de Joseph War-

ren Beach (1880-1957); “Technique as Discovery” (1948), de Mark 
Schorer (1908-1977); “Point of View in Fiction: The Development of a 

Critical Concept”, de Norman Friedman (1955, p. 1160-1184), trabalho 

importante não só por conter o primeiro balanço geral do problema, 

como também a primeira tentativa de sistematizá-lo; The Tale and the 

Teller (1959), de Kathleen Mary Tillotson (1906-2001); The Rhetoric 

of Fiction (1961), e “Distance and Point-of-View”, de Wayne C. Booth 

(1967, p. 87-107; 1970, p. 511-524) e outros.   

  Fora do espaço cultural anglo-norte-americano, o problema do pon-

to de vista tem interessado mais de perto aos estudiosos alemães (Käte 

Friedemann [1874-1949], Die Rolle des Erzälers in der Epik, 1910; 

Franz Karl Stanzel, Die typischen Erzählsituationen in Roman, 1955; 
Wolfgang Kayser (1906-1960), “Wer erzähkt den Ronan?”, 1958, tra-

duzido para o francês em Poétique (nº 4, 1970); Theodor Ludwig Wie-

sengrund-Adorno (1903-1969), “Standort der Erzählers in zeitgenössis-

chen Roman”, in Noten zur Litteratur I, 1958, traduzido para o espa-

nhol em Notas de Literatura, 1962. E menos a russos (Boris Mikhailo-

vich Eikhenbaum [1886-1959], “Comment est fait ‘le manteau’ de Go-

gol”, in TODOROV, 1965, p. 218-233; Mikhail Mikháilovitch Bakhtin 

(1895-1975), La Poétique de Dostoievski, tradução francesa, 1970) e 

franceses, que só na segunda metade do século XX se ocuparam do 

problema (Jean Pouillon [1916-2002], Temps et Roman, 1946; Tzvetan 

Todorov [1939-2017], Literature et Signification, 1967), ou europeus 

de outras regiões, apesar das análises exaustivas acerca de um aspecto 
da questão, como Studies in the Narrative Technique of the First Per-

son Novel (Estocolmo, 1962), de Bertil Romberg (1925-2005).   

  A complexa magnitude do problema transparece deste esboço histó-

rico e bibliográfico, e se confirma quando passamos a encarar-lhe o 

cerne. Henry James (1843-1916), pioneiro e mestre de uma geração de 

investigadores, entrevia uma quantidade astronômica de pontos de vista 

em que o narrador poderia situar-se: no prólogo de The Portrait of a 

Lady (1881), declara haver um milhão de janelas através das quais se 

pode contar uma história (JAMES, 1937, p. 46), e numa carta a Mrs. 

Humpherey Ward, de 25 de julho de 1899, adianta que a cifra de possi-

bilidades narrativas ascenderia a cinco milhões (apud BOOTH, 1963, 
p. 24). Obviamente, o número proposto só pode ser admitido como for-

ça de expressão.   

  De qualquer forma, assinala a existência de variada gama de pris-
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mas por meio dos quais o narrador desenvolve a sua história. Ao mes-

mo tempo, a fria concisão do número realça a amplitude da questão do 

ponto de vista. Uma vez que a sondagem de cada uma das propostas 
teóricas escapa das bordas de um verbete, procuremos ordenar o saldo 

favorável das principais investigações nesse terreno.   

  O primeiro foco narrativo a considerar é o do escritor/narrador 

onisciente: diminuída a distância entre o autor e o narrador, de modo a 

se estabelecer a fusão entre ambos, o ponto de vista onisciente é aquele 

em que o autor/narrador, qual um deus, tudo conhece da história e tudo 

pode esquadrinhar, inclusive a vida mental das personagens.   

  Decerto, a identificação do autor com o narrador é aparente: um es-

paço, posto que breve, ainda os separa, derivado da circunstância de a 

história narrada não espelhar as vivências civis do autor, mas os conte-

údos da sua imaginação. Quando pouco, transfere para outrem a onisci-
ência que em seu próprio nome geraria páginas autobiográficas ou de 

memórias. Em suma, o ponto de vista onisciente pertence ao narrador, 

mais do que ao autor, mas a distância entre os dois pode se reduzir ao 

mínimo, sem comprometimento do aspecto literário do texto.   

  O segundo ponto de vista é o da primeira pessoa (do singular ou do 

plural), assumido pelas personagens centrais ou por uma personagem 

secundária, ou pelo narrador-testemunha. Em qualquer hipótese, pro-

cessa-se drástica diminuição da faixa de terreno abrangida pelo olhar: 

no primeiro caso, o protagonista narra a sua história e se reporta às de-

mais personagens na razão direta da participação; no segundo, a in-

cumbência se desloca para um dos figurantes menores, mas a história 

gira em torno de outra personagem; no último caso, o narrador se torna 
testemunha, espectador de conflitos alheios. Quando não compreende 

claramente o que presencia, chama-se narrador ingênuo ou inocente ou 

suspeito (como Benjy, o débil mental que narra a primeira parte de O 

Som e a Fúria, de William Cuthbert Faulkner).   

  A distância entre o autor e o narrador decresce ao longo dos três 

processos: quando o protagonista narra, a distância cresce ao máximo; 

equivale à que existe entre o dramaturgo e as suas personagens; o autor 

“deixa” que o narrador se transforme em protagonista, adquirindo “vida 

própria”, “voz autônoma” etc. Menor é a distância quando a persona-

gem secundária assume o comando, visto que o narrador se põe “fora” 

do núcleo da ação. O afastamento entre o narrador e a história toca o 
ápice quando o narrador se converte em testemunha: situa-se, agora, 

mais fora do que antes, no polo extremo, do ângulo da primeira pessoa. 

E ao se colocar no limite, aproxima-se do autor: ultrapassada a frontei-
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ra, configurar-se-ia o narrador onisciente, e a correspondente identifi-

cação, ou o ponto de vista na terceira pessoa.   

  O foco narrativo na terceira pessoa igualmente se fragmenta em 
três tipos, conforme se trate de personagem central, de personagem se-

cundária, ou do narrador-testemunha. A meio caminho entre a onisci-

ência e a primeira pessoa, reflete uma considerável distância entre o au-

tor e o narrador, e entre este e a história: o ângulo visual está reduzido a 

alguém que narra, quer na qualidade de protagonista, quer de persona-

gem secundária, quer de observador. Podendo, às vezes, confundir-se 

com a onisciência, este ponto de vista distingue uma personagem capaz 

de narrar, que funciona como disfarce do autor, pois este lhe delega a 

tarefa de visualizar a história que deseja contar, mas ao mesmo tempo 

lhe concede o privilégio de enquadrar tudo na sua ótica pessoal.   

  Tais pontos de vista constituem as matrizes para incontáveis varia-
ções e combinações, das quais fica excluído o emprego da segunda pes-

soa: apesar de algumas tentativas, como a de Michel Butor (1926-

2016), em La Modification (1957), conforma lembra Wayne Clayson 

Booth (1963, p. 150), ou de Georges Perec (1936-1982), em Un Hom-

me que dort (1967), ou de Peter Everett (1931-1999), em The Fetch 

(1969) (GOYANES, 1975, p. 127), parece vedado à ficção transferir 

para o “tu” o foco da narração.   

  Outras noções, porém, integram-se no patrimônio crítico, como a do 

“narrador digno de confiança”, “quando fala ou age de acordo com as 

normas da obra (isto é, as normas do autor implícito)”, e “narrador in-

digno de confiança ou suspeito”, quando não se comporta segundo as 

normas da obra e, consequentemente, “é passível de errar”. Contudo, a 
“suspeição não significa mentir, embora o recurso aos narradores deli-

beradamente mentirosos tenha sido muito usado por modernos roman-

cistas (A Queda, de Albert Camus [1913-1960]; O Filho Natural, de 

Calder Baynard Willingham Jr. [1922-1995] etc.). Tratar-se-ia, propri-

amente, do que Henry James (1843-1916) chama de inconsciência: o 

narrador se engana, ou finge ter qualidades que o autor lhe nega. Ou, 

como em Huckleberry Finn, o narrador proclama ser naturalmente me-

droso, enquanto o autor, por cima do seu ombro, lhe exalta as virtudes” 

(BOOTH, in STEVICK, 1967, p. 100-101).   

  Outra ideia que se deve ao mesmo teórico norte-americano é a de 

“autor implícito”, ou “segundo eu”, conforme Kathleen Mary Tillotson 
(1959, p. 22, apud BOOTH, 1963, p. 71), diverso do “eu” do escritor, e 

que varia de obra para obra, “dependendo das necessidades particulares 

de cada uma”.   
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  O narrador onisciente constitui, genérica e historicamente, o foco 

narrativo mais difundido, por certo em razão do primitivo impulso, ain-

da enraizado, que convertia uma pessoa em contador de histórias. 
Guerra e Paz (1862-1869), de Liev Nikoláievich Tolstói (1828-1910); 

Os Maias (1888), de José Maria de Eça de Queiroz (1845-1900); A 

Montanha Mágica (1924), de Paul Thomas Mann (1875-1955), exem-

plificam à perfeição tal enfoque. A inverossimilhança que dele emana 

(como aceitar um ser humano dotado de total ubiquidade?) é compen-

sada pelo volume de observações que põe ao alcance do leitor de fic-

ção.   

  O emprego da primeira pessoa acarreta uma limitação do horizonte 

narrativo, uma vez que os acontecimentos são divisados de um só ângu-

lo; em contrapartida, empresta verossimilhança e intensidade ao enre-

do. Frequentemente utilizado no romance epistolar dos séculos XVII e 
XVIII (ROSSET, 1970, p. 65 e ss.) e na ficção moderna, quer no singu-

lar, quer no plural (Osman Lins, Nove, Novena, 1966), em presença de 

outros focos, ou autonomamente, e na proporção em que o “realismo” 

onisciente cede lugar a um realismo relativista, mais atento à experiên-

cia.   

  Em qualquer caso, decorre dum esforço de autenticidade por parte 

do autor, manifesto por meio da distância aberta pela máscara do “eu” 

do narrador. Resultante do ideal de fazer que a obra se escreva por si 

própria, põe ênfase no ponto de vista do narrador, não do escritor. Por 

outro lado, assinala a falência do pressuposto de que o escritor tudo po-

de abranger com o olhar: o caos se insinua onde parecia reinar a ordem 

cósmica. Dom Casmurro (1899) explora o processo em que a persona-
gem secundária (secundária apesar de o título do romance lhe dizer 

respeito) exerce as funções de narrador, enquanto Aparição (1959), de 

Vergílio António Ferreira (1916-1996), nos mostra uma narrativa con-

duzida pelo protagonista-narrador.   

  O foco narrativo da terceira pessoa avizinha-se da onisciência, dado 

que a personagem não é o narrador. Trata-se de uma onisciência relati-

va, já que o autor/narrador circunscreve preconcebidamente o espaço 

coberto pela visão. Seja como for, no espaço dessa realidade limitada, 

pratica livremente o seu poder demiúrgico. Mercê da contiguidade en-

tre a perspectiva onisciente e a da terceira pessoa, alguns autores se re-

ferem à segunda como onisciência relativa ou seletiva (quando focaliza 
uma personagem), ou múltipla (quando privilegia várias). De onde se 

poder considerar, a exemplo de Leon Zaven Surmelian (1905-1995, 

Techniques of Fiction Writing: Measure and Madness, 1969), a exis-
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tência de apenas dois focos narrativos – na primeira e na terceira pessoa 

–, mas de forma que a segunda engloba a onisciência (relativa ou múl-

tipla).   
  Ademais, o ponto de vista na terceira pessoa, sobretudo quando se-

letivo, aparenta-se a uma história na primeira pessoa “em que se mu-

dasse o ‘eu’ para ‘ele’ ou ‘ela’, e o ponto de vista se tornasse meio ex-

terno, meio interno, com o autor na função de narrador, e a persona-

gem, na de quem vê” (SURMELIAN, 1969, p. 57). Mais adequada ao 

conto e às narrativas planas, nem por isso a terceira pessoa relativa dei-

xa de ser utilizada em romance, como é o caso de O Retrato de um Ar-

tista Quando Jovem (1916), de James Augustine Aloysius Joyce (1882-

1941), narrado da perspectiva do protagonista, Stephen Dedalus. Quan-

to à terceira pessoa múltipla, ajusta-se melhor ao universo do romance, 

por se aproximar da onisciência total, como é o caso de Fogo Morto 
(1943), de José Lins do Rego Cavalcanti (1901-1957), cujas três partes 

são focalizadas de prismas diferentes, conforme as personagens cen-

trais.   

  Ao detectar a realidade através de várias personagens, o ficcionista 

simplesmente procura objetividade e verossimilhança, como, aliás, ao 

selecionar qualquer outra perspectiva. Move-o, invariavelmente, o de-

sejo de captar o mundo circundante por meio do seu reflexo num uni-

verso imaginário. De onde, na verdade, jamais abdicar da sua onisciên-

cia: é sempre onisciente, ainda quando pareça conceder às personagens 

a primazia da narrativa. Os vários pontos de vista constituem truques, 

disfarces ou encarnações teatrais, com que o autor dissimula que co-

nhece tudo quanto integra a narrativa. Mesmo quando a personagem 
ostenta – ou parece ostentar – autonomia, o ficcionista continua a exer-

cer o poder de mando: sabe-a e a deseja autônoma, pois assim a conce-

beu e estruturou. Enfim, onisciente porque consciente dos materiais da 

ficção: o homem, a natureza, o tempo, a história.   

  Como complemento, sugere-se a leitura de Understanding Fiction, 

de Cleanth Brooks e Robert Penn Warren (1943); Foco narrativo e flu-

xo da consciência, de Alfredo Leme Coelho de Carvalho (1981); Kinds 

of Literature: An Introduction to the Theory of Genres and Modes, de 

Alastair Fowler (1982); Figures III, de Gérard Genette (1972); Essai de 

typologie narrative, de Jacob Hendrik Lintvelt (1989); A Theory of 

Narrative, de Franz Karl Stanzel (1986); Las voces de la novela, de 
Oscar Tacca (1973) e A Poetics of Composition, de Boris Uspensky 

(1973).    
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  Veja os verbetes: Diálogo; Enunciação, Monólogo interior e Nar-

ração. 

Ponto Didot  

 Ponto Didot é a unidade de medida tipográfica criada por François-

Ambroise Didot (1730-1804), usada em quase toda a Europa, América 

do Sul e Central e corresponde a 0,3759 mm aproximadamente. 

Ponto e vírgula    

  Notação gráfica destinada a marcar, dentro do período, uma pausa 

maior que a da vírgula. Tem a seguinte forma: (;)    

  Usa-se nos seguintes casos principais:    

  a) para separar orações em paralelismo sintático. Exemplo: "Nunca 

a tribuna forense, radiante então sob a palavra de Júlio Favre, Defaure, 

Crémieux, Marie e, sobre todos, Berryer, se cobriu de maiores vitórias 

contra o Governo; nunca a eloquência judiciária se elevou contra um 
soberano todo-poderoso a um grau de audácia maior". (Rui Barbosa, 

Elogio da Eloquência)    

  b) para separar termos de uma oração que já contenha termos meno-

res separados por vírgulas. Exemplo: "Deus, que fizestes estas monta-

nhas, o globo que as aguenta, esses mundos que nos cercam, esses céus 

que nos envolvem; que esparzis as estrelas do firmamento e as flores da 

terra; que resplandeceis na santidade dos justos e trovejais na consciên-

cia dos maus... derramai a vossa misericórdia sobre esta casa etc.". (Rui 

Barbosa, Deus)    

  c) para separar orações frouxamente coordenadas, sindéticas ou as-

sindéticas. Exemplo: "Há hoje, à mesa, em que vos sentais, uma cadeira 

vazia; dessa cadeira ergue-se uma sombra, que se estende sobre todo o 
tribunal". (Rui Barbosa, A Justiça e a Morte)    

  d) para separar orações determinantes sucessivas (prótases), menos 

a última, que é separada da conclusão (apódose) por vírgula. Exemplo: 

"Quando se pesa a extinção ou a mantença do corso, a permanência ou 

a supressão do direito de captura, para se optar entre as duas alternati-

vas; quando se confrontam as pretensões dos beligerantes e dos neu-

tros, a fim de as harmonizar, ou excluir; quando se decide, como tere-

mos de decidir em certos casos, entre a faculdade de recorrer à guerra e 

o dever de evitar, serão pontos de mero direito esses que nos ocupamos 

em dirimir?" (Rui Barbosa, Que é a Política?)    

  e) para separar os termos de uma enumeração, quando apresentados 
sob a forma de letras ou itens. Exemplo: "Parágrafo único. O relatório a 

que se refere o presente artigo será acompanhado das seguintes peças:  
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  a) relação nominal dos beneficiados;    

  b) fichas individuais dos beneficiados;    

  c) relação nominal dos não beneficiados."    
  (Da Portaria do MEC, nº 501, de 19/05/52)    

  O ponto e vírgula, atualmente, é usado quase exclusivamente na 

linguagem neutra, informativa ou expositiva, e corresponde a uma en-

toação descendente na fala. Por isso mesmo, nos textos poéticos, ge-

ralmente é substituída pelo ponto.    

  Em certos casos, o ponto e vírgula evita a entoação defeituosa. 

Exemplos: Todos irão; ela, porém, ficará. Claro que eu não irei lá; 

nem ela havia de desejar tal coisa.    

  Observe-se que no segundo exemplo, a vírgula pode ser usada; no 

primeiro, no entanto, pode induzir a entoação inadequada.    

  Segundo Celso Cunha e Luís Filipe Lindley Cintra, na Nova Gra-
mática do Português Contemporâneo (2008, p. 666-668), como o nome 

indica, este sinal serve de intermediário entre o ponto e a vírgula, po-

dendo aproximar-se, ora mais daquele, ora mais desta, segundo os valo-

res pausais e melódicos que representa no texto. No primeiro caso, 

equivale a uma espécie de ponto reduzido; no segundo, assemelha-se a 

uma vírgula alongada.    

  Essa imprecisão do ponto e vírgula faz que o seu emprego dependa 

substancialmente do contexto. Entretanto, podemos estabelecer que, em 

princípio, ele é usado em quatro casos principais:    

  Primeiro – para separar, num período, as orações da mesma nature-

za que tenham uma certa extensão, como “numa tarde de outono mur-

muraste; / Toda a mágoa do outono ele me trouxe...”, de Florbela Es-
panca (Sonetos, 1962, p. 49), e “Não sabe mostrar-se magoada; é toda 

perdão e carinho”, de Machado de Assis (Obras completas, 1959, vol. 

I, p. 1501).    

  Segundo – para separar partes de um período, das quais uma pelo 

menos esteja subdividida por vírgula, como em “Chamo-me Inácio; 

ele, Benedito”, de Machado de Assis (Obras Completas, 1959, vol. II, 

p. 680) e em “Era cedo ainda; mas, depois que saí da farmácia, fiquei 

ansioso por ver a Mercedes, e com receio de encontrar alguém que me 

complicasse a vida”, de Jorge de Sena (Sinais de Fogo, 1971, p. 201).  

  Terceiro – para separar os diversos itens de enunciados enumerati-

vos (em leis, decretos, portarias, regulamentos etc.).    
  Quarto – em lugar da vírgula, costuma-se empregar o ponto e vírgu-

la antes das conjunções adversativas (mas, porém, todavia, contudo, no 

entanto etc.) e das conclusivas (logo, portanto, por isso etc.) colocadas 
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no início de uma oração coordenada. Com o alongamento da pausa, 

acentua-se o sentido adversativo (ou conclusivo) das referidas conjun-

ções, como nos seguintes pares exemplificativos:    
  Pode a virtude ser perseguida, mas nunca desprezada. Pode a vir-

tude ser perseguida; mas nuca desprezada.    

  Ele anda muito ocupado, por isso não tem respondido às suas car-

tas. Ele anda muito ocupado; por isso não tem respondido às suas car-

tas.    

  Veja o verbete: Oração coordenada, Ponto, Pontuação, Sinal gráfi-

co e Vírgula. 

Ponto final    

  O ponto final (.) serve para indicar que o período gramatical termi-

nou. Exemplo: O homem é mortal.    

  Sobre a coincidência do ponto abreviativo com o ponto final, assim 
se expressa o Formulário Ortográfico (Vocabulário Ortográfico da 

Língua Portuguesa, 2009, p. LXXXIV): "53. Ponto final – Quando o 

período, oração ou frase termina por abreviatura, não se coloca o pon-

to-final adiante do ponto abreviativo, pois este, quando coincide com 

aquele, tem dupla serventia. Ex.: ‘O ponto abreviativo põe-se depois 

das palavras indicadas abreviadamente por suas iniciais ou por algumas 

das letras com que se representam, v.g.: V. S.ª, Il.mo, Ex.ª, etc.’ (Dr. Er-

nesto Carneiro Ribeiro)".    

  Veja o verbete: Abreviatura, Frase, Oração, Período, Pontuação e 

Sinal gráfico. 

Ponto Fournier  

 Ponto Fournier é a unidade de medida tipográfica, com a dimensão 
de 0,350 mm, criada em 1742 por Pierre-Simon Fournier. Foi aperfei-

çoado depois por François Ambroise Didot, que criou o ponto conheci-

do pelo seu nome. 

Ponto parágrafo    

  Veja o verbete: Parágrafo. 

Ponto tipográfico americano  

 Ponto tipográfico americano ou ponto americano é o ponto tipográ-

fico calculado por Nelson W. Hawks, que mede 0,01384 de polegada e 

foi adotado como unidade pelos fundidores de tipos norte-americanos. 

Ponto tipográfico  

  Segundo Maria Isabel Faria e Maria da Graça Pericão (2008, s.v.), 
ponto tipográfico é a unidade tipográfica, antiga medida inventada por 
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Pierre-Simon Fournier (1712-1768) em q737 e desenvolvida e aperfei-

çoada mais tarde por François-Ambroise Didot (1730-1804), inventor e 

impressor francês. Para a sua determinação, 0,376 mm, o célebre im-
pressor tomou como ponto de partida a antiga medida pé de rei (cuja 

base era a estátua de Carlos Magno), equivalente a 0, 3248395 m, me-

dida que era subdividida em 12 unidades (polegada = 0,02707 m), que 

por sua vez era subdividida em outras 12 unidades (linha = 0, 0022558 

m) que, por fim, se subdividia em 12 unidades (ponto = 0,00018798 

m). Com dois destes pontos formou o ponto tipográfico. Na Grã-

Bretanha, o ponto tipográfico não tem a mesma dimensão (é equivalen-

te a 0,352 mm). Esta medida não era fixa de época para época e são co-

nhecidos diversos valores dela. O ponto tipográfico usado atualmente 

nas tipografias é o ponto Didot, que vale 0,376 mm, um pouco mais 

que um terço do milímetro. 

Ponto vocálico    

  Ponto vocálico é o ponto de maior sonoridade na sílaba. Geralmente 

vogal, ocasionalmente pode ser ocupado por sonante. O mesmo que 

suporte silábico (centro silábico, núcleo silábico). (JOTA, 1981, s.v.). 

Pontos de condução  

 Pontos de condução são aqueles que, numa tabela, num corondel, 

num índice ou noutro trabalho análogo, vão das palavras aos algaris-

mos correspondentes, alinhados à direita. 

Pontos de reticência    

  Pontos de reticência ou, simplesmente, reticências, indicam sus-

pensão ou interrupção do pensamento, com entoação própria. Exemplo: 

"Contar-tas?... Como tas contaria?". (Alexandre Herculano) 

Pontos de suspensão  

 Veja o verbete: Reticências. 

Pontuação    

  Uso de anotações destinadas a marcar na escrita as pausas e a ento-

ação da linguagem oral.    

  A língua escrita, segundo Celso Cunha e Luís Filipe Lindley Cintra, 

na Nova Gramática do Português Contemporâneo (2008, p. 657-658). 

não dispõe dos inumeráveis recursos rítmicos e melódicos da língua fa-

lada. Para suprir esta carência, ou melhor, para reconstituir aproxima-

damente o movimento vivo da elocução oral, serve-se da pontuação.   

  Os sinais de pontuação podem ser classificados em dois grupos: os 
sinais que, fundamentalmente, se destinam a marcar as pausas – a vír-
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gula (,), o ponto (.) e o ponto e vírgula (;); e os que marcam a melodia – 

os dois pontos (:), o ponto de interrogação (?), o ponto de exclamação 

(!), as reticências (...), os parênteses (( )), os colchetes ([ ]) e o travessão 
(–).      

  Esta distinção, didaticamente cômoda, não é, porém, rigorosa. Em 

geral, os sinais de pontuação indicam, ao mesmo tempo, a pausa e a 

melodia.    

  Outros sinais podem ter valor expressivo: o hífen, o parágrafo, o 

emprego de letras maiúsculas e o uso de diversos tipos e cores dos ca-

racteres de imprensa (itálico, VERSAL, VERSALETE, negrito etc.).    

  Segundo Orlando Mendes de Morais (1985, s.v.), pontuação são as 

notações sintáticas ou lógicas que, como define Eduardo Carlos Perei-

ra, "é o conjunto dos sinais gráficos ou notações que têm por fim dis-

criminar os diversos elementos sintáticos da frase, mirando a clareza, as 
pausas e modulações próprias na leitura". Assim, os sinais de pontua-

ção podem ser divididos em três grupos: a) notações objetivas: ponto e 

vírgula (;), dois-pontos (:) e ponto final (.); b) notações subjetivas: pon-

to de interrogação (?), ponto de exclamação (!), reticências ou pontos 

de reticências (...) e parênteses ( ); c) notações distintivas: aspas ou vír-

gulas dobradas (" "), aspas simples (‘ ’), travessão (–), parágrafo (§), 

chave ({}) e colchetes ([ ]) e colchetes angulares (< >).    

  Não há uniformidade entre os autores quanto à teoria da pontuação, 

variando muito de um para outro. Por isto, não há regras absolutas, sal-

vo alguns poucos casos.    

  Segundo Nicolas Banzé, citado por Orlando Mendes de Morais 

(1985, s.v.), "a pontuação tem por fundamento os seguintes princípios: 
1º – a necessidade de respirar; 2º – a distinção dos sentidos parciais, 

que constituem um discurso; 3º – a diferença de cada um desses senti-

dos parciais no conjunto do discurso".    

  A Nomenclatura Gramatical Brasileira enumera os seguintes sinais 

de pontuação: aspas, asterisco, colchetes, dois-pontos, parágrafo, pa-

rênteses, ponto de exclamação, ponto de interrogação, ponto e vírgula, 

ponto final, reticências, travessão, vírgula.    

  Segundo Robert Lawrence Trask (2015, s.v.), pontuação é um sis-

tema convencional de marcas que representam informações sobre a es-

trutura de um texto escrito. Os primeiros sistemas de escrita não usa-

vam a pontuação e, muitas vezes, nem sequer separavam as palavras. 
Os gregos introduziram a primeira pontuação conhecida durante o perí-

odo clássico, mas era uma pontuação muito diferente da nossa. Naquele 

tempo, a leitura silenciosa era desconhecida, e o leitor de um texto fa-
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lava as palavras em voz alta, mesmo quando estava lendo sozinho. Por 

muito tempo foi assim.    

  Os oradores gregos que estavam preparando discursos para serem 
pronunciados posteriormente viram interesse em acrescentar marcas a 

seus textos para lembrá-los dos pontos onde deveriam fazer pausas bre-

ves ou pausas mais significativas, onde deveriam elevar a voz, e assim 

por diante. Essas marcas, acrescentadas para fins meramente retóricos, 

foram a primeira pontuação.    

  Os romanos e os medievais do período carolíngio incrementaram 

gradualmente o conjunto de sinais de pontuação, e esses sinais começa-

ra a ser usados para indicar aspectos estruturais dos textos, e não pausas 

para respirar. Quando acabou por se desenvolver a leitura silenciosa, 

essa função de comentar a estrutura dos textos suplantou inteiramente a 

antiga função oratória. Hoje, nossa pontuação exprime apenas informa-
ções estruturais.    

  Todos os outros sistemas de escrita de uso amplo também desen-

volveram sistemas de pontuação, embora precise ser notado que um 

sistema padrão de pontuação é geralmente o último aspecto do sistema 

de escrita a ser estabelecido. Mesmo na Europa, línguas como o inglês, 

o francês e o alemão, todas escritas no alfabeto romano, usam uma pon-

tuação ligeiramente diferente e, além disso, a pontuação americana di-

fere sob alguns aspectos da britânica. A pontuação está sujeita a mu-

danças: a pontuação do inglês moderno é muito diferente da que se 

usava no século XVIII e, no momento em que este verbete estava sendo 

escrito, os três países onde se fala o alemão acabavam de anunciar al-

gumas modificações na pontuação alemã.    
  Segundo Patrick Charaudeau e Dominique Maingueneau (2006, 

s.v.), aspecto do estudo dos textos há muito tempo negligenciado, a 

pontuação ocupa hoje o centro das atenções. Atribui-se aos guardiões 

da biblioteca de Alexandria, a Aristófanes de Bizâncio, em particular, a 

primeira pontuação sistemática dos textos. Tratava-se, antes de tudo, de 

facilitar a oralização de escritos prestigiosos. Mas foi preciso esperar a 

imprensa para que se impusesse um sistema detalhado e restritivo de 

sinais, que se utilizassem maciçamente os espaços em branco entre as 

palavras e que se desenvolvesse uma verdadeira configuração da pági-

na, isto é, “um conjunto de técnicas visuais de organização e de apre-

sentação do objeto-livro, que vão de espaço em branco entre as pala-
vras aos brancos das páginas, passando por todos os procedimentos in-

teriores e exteriores do texto, permitindo sua organização e sua valori-

zação” (CATACH, 1994, p. 9).    
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  ALGUMAS CARACTERÍSTICAS DA PONTUAÇÃO    

  A pontuação é o produto de uma longa história, não um sistema 
concebido de uma só vez. É “um sistema de sinais não alfabéticos, mais 

ou menos ‘ideográficos’” que “funcionam como signos linguísticos, 

embora não tenham em geral nenhuma correspondência articulatória” 

(CATACH, 1980, p. 16); eles são em sua maioria não pronunciáveis. A 

correspondência entre esses sinais visíveis e a prosódia, na verdade, só 

pode ser indireta: se a prosódia ocupa um lugar no tempo, é indissociá-

vel da mensagem linguística e não discreta, a pontuação se inscreve no 

espaço, seus sinais são isoláveis e discretos (ausência/presença).    

    

  A TEORIAS MODERNAS DA PONTUAÇÃO    

  A pontuação não foi uma grande preocupação da linguística moder-
na, que, contra a tradição filológica da qual ela se separava, afirmou o 

caráter fundamentalmente oral da língua. Até os anos 70, poucos traba-

lhos foram consagrados a esse assunto na França: destaquemos aqueles 

de Marcello Sensini (1930) e de Jacques Damourette (1939). Este últi-

mo distingue dois tipos de sinais de pontuação: aqueles que indicam as 

pausas (vírgula, ponto-e-vírgula, ponto) e aqueles que indicam a melo-

dia (dois pontos, ponto de interrogação, ponto de exclamação, reticên-

cias, aspas, parênteses, barras oblíquas, travessão); mas essas duas fun-

ções podem ser cumulativas... A partir dos anos 70, foi, sobretudo, Ni-

na Catach que atribuiu à pontuação sua importância, em concomitância 

com suas pesquisas a respeito da ortografia. Testemunho desses traba-

lhos é o número 45 de Langue Française (1980). Paralelamente, a lin-
guista russa Ludmilla Georgievna Védénina tinha desenvolvido uma 

pesquisa sobre esse tema, que veio à luz tardiamente (VÉDÉNINA, 

1989). Na sequência, os trabalhos de Jacques Anis a profundaram-se no 

sentido de uma autonomização do significante gráfico em relação ao 

oral (ANIS, Ed., 1983).    

  A dificuldade provém do fato de que escrito e oral são parcialmente 

correspondentes, sendo ambos submetidos a estruturações heterôno-

mas. Se alguns teóricos insistem na dependência da pontuação em rela-

ção à oralidade, da qual ela seria uma espécie de auxiliar, outros lhe 

atribuem uma grande autonomia (para uma síntese, veja Jean-Pierre 

Jaffré, 1991). Aqui se coloca uma escolha que é difícil comprovar em-
piricamente: da teoria da pontuação envolve uma certa concepção da 

comunicação verbal.    
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  AUTONOMIA OU NÃO DO SISTEMA GRÁFICO?    

  A teoria de Nina Catach parte do postulado de que os locutores le-

trados modernos dispõem de dois acessos distintos à língua, oral e es-
crita, que têm características próprias e complementares: a língua, L, 

transformada sob a influência da escrita, adquire novas capacidades, 

tornando-se “L linha” (CATACH, 1994, p. 97). Além disso, uma leitu-

ra pode ser oral (confira o leitor iniciante), visual (leitura dinâmica) ou 

então, ao mesmo tempo oral e visual (forma de leitura dominante). A 

pontuação age sobre dois eixos: por um lado, ela “reúne e completa, na 

medida do possível (pois ela é concisa), as informações da língua oral”, 

de outro, “ela dispõe de uma ordem gráfica interna que se pode consi-

derar de certo modo ‘autônoma’” (CATACH, 1994, p. 52-53). Nina 

Catach faz distinção entre a pontuação de texto, que vai além da frase, a 

pontuação de frase e a pontuação de palavra, e lhe atribui três impor-
tantes funções: unir e separar as palavras em diversos níveis (função 

sintática), colocar em correspondência com o oral (função prosódica), e 

completar ou substituir as palavras (função semântica). Um mesmo si-

nal pode, entretanto, ter várias funções.    

  Ludmilla Georgievna Védénina (1989) reivindica uma concepção 

ampla da pontuação, que a associa à tipografia e à composição das pá-

ginas. Ela reconhece a função sintática e a função semântica da pontua-

ção e insiste em sua função comunicativa, fundamental em francês. Es-

sa função “comunicativa” decorre da atualização, da passagem da lín-

gua ao discurso, e da enunciação, na medida em que esta permite divi-

dir tema e rema. Sem recusar o liame entre oral e pontuação, Ludmilla 

Georgievna Védénina sublinha a assimetria entre o sistema do oral e o 
do escrito.    

  Por outro lado, a concepção “autonomista”, bem representada por 

Jacques Anis (1983 e 1989; ANIS, CHISS & PUECH, 1988), postula 

“uma grafemática autônoma” (1983): “O autonomismo trata a língua 

escrita como um sistema específico em interação relativa com a língua 

falada”, ao passo que “o fonocentrismo trata a língua escrita como uma 

representação deformada da língua falada” e “o fonografismo trata a 

língua escrita como uma representação estrutural da língua falada, in-

corporando igualmente características específicas” (ANIS, CHISS & 

PUECH, 1988, p. 77). Três classes de “grafemas” são diferenciadas: os 

grafemas alfabéticos (“alfagramas”), os grafemas ponto-tipográficos 
(ou “topogramas”) e os grafemas logogramáticos (“logogramas”, que 

têm um papel marginal. A pontuação no sentido tradicional é constituí-

da por “topogramas”; distinguem-se os topogramas “separados”, que 
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são independentes na cadeia gráfica, e os topogramas “ligados”, que 

modificam os alfagramas (o itálico, por exemplo). Quatro funções im-

portantes são atribuídas à pontuação: Demarcação (espaço em branco 
entre as palavras, Maiúsculas, alínea...), modalização (ponto de interro-

gação, ponto de exclamação...), hierarquização (progressão temática, 

parênteses...), indicação de polifonia (distinção de planos enunciativos: 

marcas de discurso citado...).    

    

  EM ANÁLISE DO DISCURSO    

  Não podemos pensar apenas em termos de sistema. A pontuação é 

muito sensível ao estatuto pragmático dos textos, em particular aos gê-

neros de discurso e às condições midialógicas. Num sistema em que a 

oralidade é predominante, a pontuação é, em primeiro lugar, um auxili-

ar para a oralização de um escrito. Enquanto a escrita se apresentava na 
forma de rolos (“volumen”), a noção de “composição de página” não 

tinha muito sentido. Por outro lado, numa civilização do impresso, é a 

dimensão visual da pontuação que predomina: a pontuação dispõe no 

espaço um texto para um leitor que lê interiorizadamente. Mas, mesmo 

quando domina a oralidade, há gêneros de discurso prestigiosos para os 

quais existe uma preocupação estética (confira manuscritos medievais 

com iluminuras, nos quais se tem o cuidado de separar texto propria-

mente dito e glosas). De modo mais amplo, a pontuação aparece como 

inseparável das normas específicas de cada gênero de discurso, elas 

mesmas sendo relativas a públicos e a práticas de leitura específicas. 

Enfim, não poderíamos negligenciar o papel da subjetividade que pro-

duz o texto. Isso é evidente para os enunciados literários (LORENCE-
AU, 1980; HERSCHBERG-PIERROT, 1993; SERÇA, 1997, vol. p. 1), 

principalmente desde o romantismo, mas mesmo em gêneros coerciti-

vos existem múltiplas estratégias de pontuação. O surgimento dos su-

portes eletrônicos abre novas possibilidades à pontuação; a digitaliza-

ção permite desvincular o texto do suporte papel, e oferece a qualquer 

escrevente fontes tipográficas superiores àquelas de que os impressores 

tradicionais dispunham.    

  O termo pontuação, segundo Franck Neveu (2008, s.v.), descreve, 

em semântica discursiva e, sobretudo, em macrossintaxe, um modo de 

funcionamento dos designadores nominais e pronominais que delimita 

um dentre os diferentes níveis de análise linguística.    
  Por oposição à ligação, que marca uma dependência semântica en-

tre dois signos referenciais no interior da oração, a pontuação marca 

um funcionamento pronominal (ou nominal) externo à oração, e que se 
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exerce por meio de um mecanismo de referência. Assim, em Carolina 

está ausente, ela volta quinta-feira, o pronome ela não implica na ante-

cedência do nome carolina, mas pressupõe a presença no discurso de 
um determinado referente, qualquer que seja sua forma de introdução 

no contexto verbal. O pronome ela comuta aqui com uma descrição de-

finida sem anular, entretanto, a correferência: Carolina está ausente, 

esse colega volta quinta-feira. Deve-se a um funcionamento macrossin-

tático (o enunciado forma duas orações). Esse tipo de pronome se cha-

ma pontuador. A noção de pontuação, tal como foi desenvolvida na 

análise macrossintática, particularmente por Alain Berrendonner, de-

signa, portanto, uma relação preposicional entre um signo de referência 

(ela, ele etc.) e uma informação atualizada no discurso.   

 Segundo Cancionila Janzkovski Cardoso (CEALE, Glossário, s.v.), 

a pontuação é um subsistema da língua escrita, utilizado para delimitar 
ou segmentar unidades textuais do tamanho do parágrafo, da frase e, 

ainda, unidades sintáticas no interior da frase, tendo um papel de plane-

jamento textual desde o processo inicial de apropriação da escrita. É 

constituída por sinais ideográficos, não pronunciados e carregados de 

sentidos.  

 A apropriação da pontuação ocorre em estreita relação com outros 

aspectos da apropriação do sistema de escrita alfabética, fazendo-se 

presente desde as primeiras tentativas de escrita pela criança. E já nas 

primeiras realizações textuais, a criança apela para a pontuação não 

apenas em sua função sintática, mas também, na textual e na polifônica, 

sempre levando em conta a interação com o interlocutor.  

 Um bom escritor possui habilidade para efetuar uma segmentação 
que aumenta a legibilidade do texto. Todo discurso remete a um refe-

rente (aquilo que é descrito ou relatado ou argumentado) que é objeto 

de uma representação mental do enunciador, sempre multidimensional. 

Por exemplo, ao lembrar de uma experiência vivida, o sujeito revê glo-

balmente as pessoas, os lugares, o tom das vozes, as cores, os cheiros, 

os sentimentos; no entanto, no momento da produção de um texto sobre 

essa experiência, seja ele oral ou escrito, as operações cognitivo-

linguísticas desencadeadas devem tomar uma forma estritamente linear 

e dependente do tempo: devem se materializar em unidades linguísti-

cas, sendo que, em um dado momento, uma só informação pode ser 

emitida. O problema essencial com o qual se debate o enuncia-
dor/escritor é o de compatibilizar a estrutura linear das informações no 

discurso com a estrutura não linear e multidimensional de seu universo 

mental.  
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 O ato de escrever, portanto, envolve operações de textualização-

linearização, momento em que se dá a construção efetiva do texto, o 

colocar o pensamento em frases e em palavras. Destacam-se nesse pro-
cesso as operações de conexão/segmentação, que têm por característica 

comum ‘pontuar’ o discurso e funcionar como ‘cimento’ que rejunta as 

unidades separadas, articulando-as ao contexto. Os principais recursos 

que representam essas operações são os organizadores ou articuladores 

textuais (enquanto, portanto, já que, deste modo, assim etc.) e os sinais 

de pontuação.  

 Um dos grandes problemas que os alfabetizandos enfrentam ao es-

crever está relacionado ao fato de que o aumento da quantidade de in-

formação que desejam colocar no texto exige que encontrem estratégias 

de segmentação do texto em unidades menores, mantendo, no entanto, 

a coesão e a coerência. Aos poucos a criança descobre que, quando se 
trata de escrever sozinha, em frente a um papel em branco, não pode 

formular seus enunciados da mesma maneira que o faz oralmente, 

quando se dirige a alguém que está a sua frente e pode pedir mais ex-

plicações. Do ponto de vista pedagógico, considera-se que essa apren-

dizagem necessita de ensino sistemático e dar-se-á de modo significati-

vo quando centrada no trabalho com diferentes gêneros textuais, na 

perspectiva do letramento.  

 Sugere-se, para complementar este verbete, a leitura de A socio-

construção do texto escrito: uma perspectiva longitudinal, de Cancioni-

la Janzkovski. Cardoso (2002); dos artigos “A pontuação e a demarca-

ção de aspectos rítmicos da linguagem”, de Chacon, Lourenço (1997) e 

“O sistema de pontuação na escrita ocidental: uma retrospectiva”, de 
Iúta Lerche Vieira Rocha (1997) e o capítulo “A busca da coesão e da 

coerência na escrita infantil”, de Mary Aizawa Kato (1992); das pági-

nas 47 a 53 de The Guinness Encyclopedia of Signs and Symbols, de 

John Foley; e as páginas 278 a 283 de The Cambridge Encyclopedia of 

the English Language, de David Crystal (1995).    

  Veja os verbetes: Alfabetização, Apropriação do sistema de escrita 

alfabética, Articuladores textuais, Aspas, Colchetes, Convenções da 

escrita, Correferência, Descrição definida, Discurso direto, Dois-

pontos, Entoação, Escrito/oral, Frase, Língua, Macrossintaxe, Oração, 

Ortografia, Palavra, Paragrafação, Parágrafo, Parênteses, Período, 

Ponto de exclamação, Ponto de interrogação, Ponto e vírgula, Ponto 
final, Produção de textos escritos, Reticências, Segmentação gráfica, 

Sinal gráfico, Sistemas de escrita, Travessão e Vírgula. 
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Pontuação prescrita  

 Pontuação prescrita ou pontuação estabelecida, em descrição bi-

bliográfica internacional normalizada, é a pontuação fornecida pela 
agência bibliográfica para proceder ou incluir a informação de cada 

elemento (exceto o primeiro elemento da zona 1) ou zona da descrição 

bibliográfica. 

Pontual    

  Termo usado na análise gramatical de aspecto, com referência a um 

evento momentâneo, sem duração temporal, em contraste com os even-

tos contínuos ou durativos, que envolvem um período. Veja o capítulo 

7 de Introdução à linguística teórica, de John Lyons (1979) e o capítu-

lo 2 de Aspect, de Bernard Comrie (1976). 

Pontuar  

 Pontuar é colocar sinais ortográficos num escrito, de acordo com o 

seu sentido lógico e as regras gramaticais. 

Pontusais  

  Segundo Maria Isabel Faria e Maria da Graça Pericão (2008, s.v.), 

pontusais, na fabricação manual de papel, são pequenas varas de ma-

deira ou de metal que unem os dois lados da moldura da forma e que 

sustenta o fio de latão que constitui o seu fundo. Na forma, os fios 

transversais, os pontusais, apresentavam-se separados por vários centí-

metros; são as linhas claras e espaçadas, que aparecem à transparência 

no papel manual e que cortam perpendicularmente as vergaturas. 

Pony edition  

 Pony edition é a locução inglesa que trata da edição de revistas pe-

riódicas em que as notícias são apresentadas de forma resumida e sem 

inserção de anúncios. 

Popismo    

  Popismo é o mesmo que clique. 

POPSI   

 POPSI é o acrônimo de Postulate based Permuted Subject Inde-

xing, indexação permutada de assuntos baseada em postulados. 

popul.  

 Popul. é a abreviatura de popular. 

Popular    

  a) Vocábulo popular. São chamadas "populares" (em oposição a 
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"cultas" ou "eruditas" e a "semicultas") as palavras que, do latim vul-

gar, ascenderam ao português através de uma tradição contínua de alte-

rações fonéticas e semânticas. Denominam-se também "vozes hereditá-
rias".    

  Reconhece-se que uma palavra é popular por meio de certas altera-

ções fonéticas sofridas, as quais são consideradas "regulares" e consti-

tuem as chamadas "leis fonéticas". A palavra chão, por exemplo, é po-

pular. Veio do latim vulgar planu- e apresenta as seguintes alterações: 

evolução do grupo inicial pl- para ch-; queda do -n- intervocálico; di-

tongação da vogal tônica com a vogal final: -ão.    

  Da mesma base etimológica são as palavras plano, piano, lhano. 

Plano não sofreu nenhuma das alterações acima apontadas; é um vocá-

bulo erudito; piano veio do italiano e lhano do espanhol: são emprésti-

mos.    
  b) Etimologia popular. Veja este verbete.    

  Usa-se a expressão vocábulo popular também para significar aquele 

que veio do latim vulgar, através de modificações e do tempo.    

  Na dialetologia social, segundo Jean Dubois et al. (1998, s.v.), o ad-

jetivo popular se opõe a formal, grosseiro, trivial, técnico etc. e carac-

teriza todo traço ou sistema linguístico excluído do uso das camadas 

cultas e aristocráticas e que, sem ser grosseiro ou trivial, se refere às 

particularidades da fala utilizada nas camadas modestas da população. 

O emprego de um falar ou variedade (de uma língua) popular revela a 

origem modesta do falante (quando ele não possui controle), ou a von-

tade de parecer franco, espontâneo ou sem afetação. 

Populário    

  O mesmo que Folclore. Termo muito pouco utilizado atualmente. 

Por cento  

 Por cento é o sinal formado por dois zeros que são separados por 

barra diagonal (%), usado para indicar porcentagem. 

Pôr em circulação  

 Pôr em circulação é publicar, divulgar, disponibilizar para emprés-

timo, dizer alguma coisa que se transmite de umas pessoas a outras. 

Pôr em público  

 Pôr em público é publicar, divulgar por toda a parte; tornar do do-

mínio público. 
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Pôr entre parênteses  

 Pôr entre parênteses é colocar de lado, considerar pouco importan-

te. 

Por extenso  

 Por extenso se diz das palavras que não são escritas de forma abre-

viada. 

Por mil  

 Por mil é o sinal (%o) usado para quantidade por mil; permilagem. 

Por ordem de assuntos  

 Por ordem de assuntos é ordenado por rubricas de assunto. Usa-se a 

propósito de catálogos, índices etc. 

Por ordem sistemática  

 Por ordem sistemática – disposto segundo uma ordem que tem sub-

jacente um sistema classificado. 

Pôr um livro em circulação  

 Pôr um livro em circulação é publicar, difundir esse livro. 

Pôr uma cruz  

 Pôr uma cruz é passar um traço para suprimir trechos indesejáveis 

de um artigo ou texto; riscar. 

Porbase  

 Porbase é a Base Nacional de Dados Bibliográficos. É o Catálogo 

Coletivo em Linha das Bibliotecas Portuguesas. Criada em 1986, é co-

ordenada pela Biblioteca Nacional e se encontra disponível ao público 

desde maio de 1988. 

Pornografia  

 Pornografia é o gênero literário feito a partir de atos sexuais libidi-
nosos apresentados em suporte papel ou outro; coleção de gravuras, 

pinturas ou fotografias lascivas; caráter luxurioso de uma publicação. 

Pornógrafo  

 Pornógrafo é a pessoa que se ocupa de pornografia; autor de obras 

de natureza pornográfica ou de tratados sobre prostituição. 

Pornologia  

 Pornologia é o discurso luxurioso. 

Port Royal    

  Segundo David Crystal (1988, s.v.), trata-se do nome dado a um 
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grupo de estudiosos do século XVII, por causa do convento de Port 

Royal, ao sul de Versailles. Esses estudiosos, seguindo as ideias de Re-

né Descartes (1596-1650), desenvolveram uma teoria de língua em que 
as estruturas e categorias gramaticais podiam ser associadas a padrões 

lógicos universais de pensamento. Uma obra influente foi a Gramática 

de Port Royal, de Antoine Arnauld e Claude Lancelot, publicada em 

1660. As ideias dessa escola de pensamento se tornaram muito difundi-

das na década de 1960, quando Noam Avram Chomsky teceu certos pa-

ralelos entre as ideias do grupo e sua própria concepção da relação en-

tre a língua e a mente. 

port. bras.   

Port. bras. abreviatura de português brasileiro ou língua portuguesa fa-

lada no Brasil. 

port.  

 Port. é abreviatura de português, língua portuguesa. 

Portada adicional  

 Portada adicional é aquela que antecede a principal; ou seja, é a an-

teportada. 

Portada de dupla página  

 Portada de dupla página, página de título dupla ou portada dupla é 

a página de rosto em que os elementos que a constituem ocupam as du-

as páginas frente a frente, o verso da contraportada e a portada. É fre-

quente em obas bilíngues. 

Portada  

  Segundo Maria Isabel Faria e Maria da Graça Pericão (2008, s.v.), 

portada, folha de título, página de título, página frontal, rosto, facha-
da, frontispício ou folha de rosto é a primeira página, no início de um 

livro, que inclui em geral os seguintes elementos, apresentados segundo 

uma ordem variável: o nome do autor, o título do livro e o subtítulo, o 

nome do tradutor, o número da edição (no caso de não ser a primeira), 

o lugar de publicação, o nome do editor comercial e o ano de publica-

ção. Pode incluir outros elementos, como colaboradores (editor literá-

rio, revisor, ilustrador, autor da introdução etc.), mas são aqueles os es-

senciais.  

 Sugere-se a consulta ao Dicionário do Livro, de Maria Isabel Faria 

e Maria da Graça Pericão (2008, p. 587-588) para conhecer os diversos 

tipos de portadas. 
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Portal    

  Portal é o site que se propõe ser a porta de entrada da Web para as 

pessoas em geral. Tipicamente, um portal possui um catálogo de sites e 
um mecanismo de busca. Um portal pode oferecer grande variedade de 

serviços, tais como correio eletrônico, fóruns de discussão, dispositi-

vos de busca, informações gerais e temáticas, páginas de comércio ele-

trônico e muitos outros (COSTA, 2018, s.v.).    

  Veja os verbetes: Página, Home page, Site, Sítio. 

Portaria    

  Na redação oficial, segundo Renato Aquino (2016, s.v.), portaria é 

um documento expedido por ministro de Estado, secretário de Estado 

ou de Município, ou dirigentes de órgão e entidades de Administração 

Pública. A portaria tem inúmeras aplicações, como estabelecer normas 

administrativas, baixar instruções para execução de ato de maior hie-
rarquia, orientar a aplicação de textos legais, disciplinar matéria não re-

gulada em lei etc. 

Portfolio   

  Segundo Maria Isabel Faria e Maria da Graça Pericão (2008, s.v.), 

portfolio é a palavra inglesa correspondente a porta-fólio, que designa a 

pasta de cartão destinada a guardar papéis, desenhos, documentos etc.; 

por extensão, designa o conjunto de fotografias e documentos eu com-

provam um currículo ilustrado inserido numa pasta. 

Portmanteau Word    

  Veja o verbete: Palavra-valise. 

Portugalego    

  Marcos Bagno (2012a, p. 201ss) propõe o termo portugalego para 
designar um novo grupo linguístico (ou, na terminologia tradicional da 

linguística histórica, uma nova família). Segundo o autor, “essa con-

cepção é coerente com a ideia (...) de que o português brasileiro é uma 

língua plena, e não uma ‘modalidade’ ou ‘variedade’ de uma língua 

chamada genericamente de português”. O nome é formado da junção 

de português e galego, as duas línguas mais antigas do grupo, “embora 

a ordem cronológica seja inversa à da formação do nome: primeiro 

nasceu o galego e do galego nasceu o português”. Assim, todas as lín-

guas do grupo são continuações históricas do galego falado no noroeste 

da Península Ibérica, que por sua vez é resultante do contato linguístico 

do latim vulgar com as línguas célticas faladas ali antes da chegada dos 
romanos e, “eventualmente, com outras línguas das quais não nos so-
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brou nenhuma notícia”.    

  O grupo portugalego inclui as seguintes línguas: angolar (ilha de 

São Tomé), cabo-verdiano (Cabo Verde, na África), crioulo da costa de 
Coromandel (Coromandel, na Índia), crioulo de Ambom (Ambom, na 

Indonésia), crioulo de Bengala (Bengala, na Índia), crioulo de Bom-

baim (Bombaim, na Índia), crioulo de Flores (Flores, na Indonésia), 

crioulo de Java (Java, na Indonésia), crioulo de Korlai (Korlai, na Ín-

dia), crioulo de Macassar (Macassar, na Indonésia), crioulo de Macau 

ou macaense (Macau, na China), crioulo de Quilom (Quilom, na Índia), 

crioulo de Tellicherry (Tellicherry, na Índia), crioulo de Ternate (Ter-

nate, na Indonésia), crioulo e Trincomalee e Batticaloa (Trincomalee e 

Batticaloa, no Sri Lanka), fá d’Ambô (Ano Bom, na África), forro ou 

santomense (São Tomé, na África), galego (Galiza, na Espanha), kriol 

(Guiné-Bissau, na África), kristang (Malásia, na Ásia), língua da casa 
(Damão, na Índia), língua dos velhos (Diu, na Índia), lunguyê (Prínci-

pe, na África), papiamento (Curaçao, Aruba e Bonaire, nas Antilhas), 

patoá macaense (Macau, na China), português angolano (Angola, na 

África), português brasileiro (Brasil, na América do Sul), português ca-

bo-verdiano (Cabo Verde, na África), português europeu (Portugal, na 

Europa), português guineense (Guiné-Bissau, na África), português 

moçambicano (Moçambique, na África), português santomense (São 

Tomé e Príncipe, na África), português timorense (Timor-Leste, na In-

donésia) e português uruguaio (Uruguai, na América do Sul).    

  A situação sociopolítica de cada uma dessas línguas apresenta suas 

peculiaridades. A condição de língua materna hegemônica, junto com a 

de língua oficial do Estado, só existe no português brasileiro e no por-
tuguês europeu. Essa condição, no entanto, não deve ser confundida 

com monolinguismo, uma ideologia muito presente na sociedade brasi-

leira, onde historicamente se tem ocultado a realidade plurilíngue do 

país. Afinal, além do português brasileiro, certamente hegemônico, são 

faladas cerca de duzentas línguas, a maioria delas indígenas (180 apro-

ximadamente), junto com línguas trazidas por imigrantes europeus e 

asiáticos (alemães, italianos, japoneses, coreanos, sírio-libaneses, polo-

neses, ucranianos, espanhóis, galegos etc.), além dos resquícios de lín-

guas africanas. Na fronteira do Brasil como o Paraguai, ocorre uma pe-

netração do espanhol paraguaio e do guarani em terras brasileiras, bem 

como um uso cada vez mais intenso do português brasileiro em territó-
rio paraguaio. No extremo norte do Brasil, no Amapá, na região limí-

trofe com a Guiana Francesa, usa-se uma língua crioula de base france-

sa denominada lanc patoá. Uma intensa imigração de bolivianos para o 



José Pereira da Silva 

5075 

Brasil, sobretudo na cidade de São Paulo, faz crescer o uso do espanhol 

boliviano, do quéchua e do aimará naquela metrópole.    

  O português uruguaio é empregado no norte do Uruguai, nas áreas 
limítrofes com o estado do Rio Grande do Sul. Não tem origem em al-

gum tipo de migração de brasileiros para aquele país: ao contrário, é 

uma língua de herança, falada há séculos naquela área, que foi incor-

porada ao território uruguaio no processo de independência do país. 

Durante muito tempo, foi alvo de perseguição, condenação e combate 

por parte da administração política e educacional uruguaia, de modo 

que seus falantes sempre se sentiram desprestigiados e marginalizados. 

Recentemente, porém, uma nova lei nacional de educação (2008) reco-

nheceu o caráter plurilíngue da nação uruguaia e lançou dispositivos 

legais para o ensino de e em português uruguaio na região fronteiriça.  

  O galego é falado por cerca de três milhões de pessoas na região au-
tônoma da Galiza, no noroeste da Espanha. Graças à redemocratização 

da Espanha, a partir de 1976, após quatro décadas de ditadura franquis-

ta, o galego se tornou língua oficial da região autônoma, ao lado do 

castelhano.    

  Nas ex-colônias portuguesas da África, o português sempre enfren-

tou a concorrência de outras línguas, mais amplamente usadas pela po-

pulação. Em alguns países, seu uso é praticamente restrito à adminis-

tração pública e ao ensino, o que explica por que, aos ouvidos brasilei-

ros, as formas que o português assumiu naquele continente soem pare-

cidas com o português europeu, que serve de base para o padrão a ser 

usado pelos órgãos oficiais e pelo sistema educacional.    

  Em Angola, cerca de oitenta por cento da população se considera 
falante do português angolano: nesse país são faladas várias línguas, 

das quais as mais difundidas são o quimbundo, o umbundo e o quicon-

go, todas do grupo banto e que tiveram papel importante na formação 

histórica do português brasileiro. Na Guiné-Bissau, somente quatorze 

por cento da população domina o português guineense: a grande maio-

ria da população fala o kriol (um crioulo da Guiné-Bissau), língua que 

também se emprega no vizinho Senegal, na região de Casamansa. O 

kriol é reconhecido como língua nacional, mas não goza de estatuto 

oficial.    

  No arquipélago de Cabo Verde, o português cabo-verdiano se res-

tringe aos usos administrativos: a grande maioria da população empre-
ga o cabo-verdiano, que também é falado pela diáspora cabo-verdiana 

mundo afora (mais de 400 mil emigrados, dos quais 250 mil só nos Es-

tados Unidos, enquanto a população residente em Cabo Verde soma 
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pouco mais de 500 mil pessoas). O cabo-verdiano é bastante diversifi-

cado, com variedades próprias a cada uma das nove ilhas habitadas (de 

um total de dez). Não dispõe de estatuto oficial, embora haja negocia-
ções para que seja cooficializado ao lodo do português.    

  Na república formada pelas ilhas de São Tomé e Príncipe, o portu-

guês santomense é a língua oficial do Estado, empregada por grande 

parte da população. Ao lado dele convivem outras três línguas: o forro 

(na maior parte da ilha de São Tomé), o angolar (falado por uma pe-

quena comunidade no extremo sul de São Tomé) e o lunguyê (falado na 

ilha do Príncipe, razão por que também é chamado de principense), to-

das derivadas do português colonial.    

  No mesmo Golfo da Guiné onde se localiza São Tomé e Príncipe, 

fica a ilha de Ano Bom, que foi possessão portuguesa durante muito 

tempo, antes de passar ao domínio espanhol no final do século XVI. 
Hoje pertence à República da Guiné Equatorial. Nessa ilha se fala o fá 

d’ambô (“fala de Ano Bom”), que se assemelha em grande medida ao 

forro de São Tomé, embora já com forte influência do espanhol e do 

inglês.    

  Em Moçambique, apenas 6% da população se diz falante do portu-

guês moçambicano como língua materna. Os demais habitantes do país 

empregam uma ou várias das mais de quarenta línguas do grupo banto 

existentes no território.    

  No Timor-Leste, somente 5% da população usa o português timo-

rense, sendo essa população essencialmente idosa. O desaparecimento 

do português em Timor-Leste se deve à invasão que a Indonésia pro-

moveu no país quando ele se declarou independente de Portugal em 
1976. O exército indonésio se apoderou de Timor-Leste e promoveu 

um verdadeiro genocídio, assassinando certa de ¼ da população local. 

O português foi proibido e reprimido, junto com a religião católica. Só 

25 anos depois, graças a fortes pressões internacionais pela libertação 

do país, foi proclamada a República Democrática do Timor-Leste. A 

língua mais difundida é o tétum (da família austronésia). Além dela, 

outras quinze línguas são empregadas no território, que tem cerca de 

800 mil habitantes.    

  Todas as demais línguas do grupo faladas na Ásia são extremamen-

te minoritárias, algumas já em franca via de extinção, como as de Diu e 

Damão, na Índia, conservadas apenas pelos mais idosos, sem que te-
nham sido transmitidas às gerações mais novas. O papiá kristang (de 

“papear”, isto é, “falar” e “cristão”) tem cerca de três mil falantes na 

península malaia. Na antiga colônia portuguesa de Macau, devolvida à 
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China em 1999, o português sempre foi língua minoritária e hoje é fa-

lado por cerca de 0,2% de uma população de 540 mil habitantes. O cri-

oulo macaense está praticamente extinto.    
  O papiamento é a língua mais empregada nas Antilhas Holandesas: 

Aruba, Bonaire e Curaçao. Embora ali o holandês seja a língua oficial 

mais antiga, a maioria da população emprega com muito mais intensi-

dade o papiamento. Em 2007 se tornou língua oficial das Antilhas Ho-

landesas. O nome da língua também deriva do verbo “papear”, isto é, 

“falar”. O papiamento tem cerca de 300 mil falantes. Sua origem se 

vincula aos escravos trazidos pelos holandeses para a cultura da cana-

de-açúcar em suas possessões nas Antilhas. Esses escravos provinham 

da Guiné-Bissau, de Cabo Verde e de São Tomé, e já eram falantes de 

suas línguas derivadas do português. A partir do século XIX, o papia-

mento vai receber muita influência do espanhol venezuelano, devido à 
proximidade das ilhas à costa da Venezuela, e do inglês falado nas ilhas 

vizinhas de Trinidad e Tobago.    

  Segundo Marcos Bagno, “assim como existem línguas românicas 

bastante próximas (como o português brasileiro e o castelhano) e muito 

diferentes entre si (...), no grupo portugalego acontece a mesma coisa. 

O galego e o português brasileiro, por exemplo, são bastante próximos 

do ponto de vista fonético, e falantes dessas duas línguas conseguem 

manter um bom nível de intercompreensão. O cabo-verdiano, por seu 

turno, é uma língua muito diferente do português europeu e do portu-

guês brasileiro e incompreensível para os falantes dessas línguas” 

(BAGNO, 2012a, p. 213). O autor conclui sua argumentação com a 

afirmação de que “é mais do que justificado considerar a existência de 
uma família de línguas derivadas do galego e, mais tarde, do português 

europeu medieval tardio, da mesma forma como os tratados de linguís-

tica histórica consideram a existência de uma família de línguas indo-

europeias e, a partir de cada uma dessas línguas, a existência de subfa-

mílias de línguas como a românica, a germânica, a eslava, a céltica, a 

báltica etc. Passado meio milênio da expansão marítima de Portugal, é 

forçoso reconhecer esse processo de diversificação da língua implanta-

da em outros territórios fora da Europa, por força da mudança linguísti-

ca que, sendo da própria natureza sociocognitiva da linguagem, é por 

isso mesmo, inevitável” (BAGNO, 2012a, p. 214).    

  Veja o verbete: Fronteiriço. 

Português    

  Língua românica falada na faixa ocidental da península ibérica, de 

onde se irradiou, através das navegações e dos descobrimentos, para 
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várias partes do mundo, inclusive o Brasil, que é hoje o maior país de 

língua portuguesa, com mais de duzentos e sete milhões de habitantes.  

  As outras línguas românicas que se desenvolveram na península 
ibérica foram o espanhol (que é o castelhano difundido por quase toda 

a península em consequência das guerras de expulsão dos mouros inva-

sores) e o catalão, que com o provençal forma um grupo intermediário 

entre o português-castelhano e o francês, denominado "grupo pirenai-

co".    

  Português é o desenvolvimento de uma variante do latim vulgar da 

península ibérica, denominado "latim vulgar lusitânico". Foi o latim le-

vado pelas armas dos legionários romanos para a península ibérica, que 

se converteu em província do império em 197 a.C. Dividiram-na os 

romanos administrativamente em duas províncias: a Ulterior (onde fi-

cavam os lusitanos) e a Citerior. Posteriormente, os romanos subdividi-
ram a Ulterior em Bética, ao sul, mais romanizada e correspondente 

grosso modo à Andaluzia de hoje, e Lusitânia. Mias tarde, foi a Citerior 

subdividida em Terraconense (Tarragona), Cartaginense (Cartagena) e 

Galécia.    

  A Galécia, fundada em 216 por Caracala, compreendia não só a 

atual Galiza, mas ainda a Astúria e a Cantábria antigas. Os galegos, ás-

tures e cântabros, apesar de terem pertencido à Província Ulterior, de-

vem ter participado da romanização da Citerior.    

  Com a invasão arábica, refugiaram-se os cristãos nas montanhas das 

Astúrias, onde fundaram um reino, que fez o papel de cunha entre a 

Galécia e a Cantábria, de modo que a Galécia passou a unir o seu desti-

no linguístico ao da Lusitânia.    
  Pouco a pouco, foi-se tornando o rio Douro fronteira militar entre 

cristãos e muçulmanos. Mais precisamente: o trato de terra entre o 

Douro e o Minho era região escassamente povoada, por ser campo de 

batalhas frequentes. Para consolidar a posse dessa região, por volta de 

1095, D. Afonso VI de Castela destaca da monarquia leonesa o conda-

do portucalense, que se estendia de direito do Minho ao Tejo, mas, de 

fato, do Minho ao Mondego. Deriva o nome do condado da cidade de 

Portucale, na margem direita do Douro (propriamente a Cidade do Por-

to); Cale é a atual Vila Nova de Gaia, situada na margem esquerda.    

  Os cristãos ao Sul do Tejo viviam sob o domínio arábico, mas con-

servavam os costumes, a religião e a língua que haviam recebido dos 
romanos; eram os moçárabes.    

  Foi o condado portucalense outorgado ao Conde Henrique de Bor-

gonha, a quem D. Afonso VI deu também em casamento sua filha, D. 
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Tareja. Morto o conde, assumiu a direção do Estado, D. Tareja. Mas os 

favores excessivos que concedia ao fidalgo espanhol, Conde Fernando 

Peres da Trava indispuseram contra ela os portucalenses, que encontra-
ram em D. Afonso Henriques, filho do Conde de Borgonha, o líder de 

que necessitavam. Na Batalha de São Mamede (1128), foram vencidos 

os parciais da Galiza e D. Afonso Henriques assegurou a independência 

do condado portucalense. Em 1140, foi proclamado rei. Em 1250, D. 

Afonso III conquista o Algarve.    

  O português língua-comum se formou primeiro ao redor de Coim-

bra e, depois, à volta de Lisboa (Serafim da Silva Neto). É de Lisboa 

que sai, depois de dois séculos (XIII e XIV) do contato e interação, 

uma média entre os falares do norte e os falares do sul. Opinião seme-

lhante manifestou Harri Meier (1905-1990) em seus Ensaios de Filolo-

gia Românica:    
  "A terceira fase da evolução do português abrange por isso a mútua 

adaptação linguística que, depois da Reconquista, se realiza quando os 

dialetos galaico-portugueses dos reconquistadores do norte se sobre-

põem aos falares do sul do Douro. Como os moçárabes e os reconquis-

tadores falavam a língua da antiga província Ulterior, os dois elementos 

deviam ter se compreendido facilmente. Em geral, dominava agora o 

idioma dos reconquistadores, que impuseram as inovações setentrionais 

também nos territórios reconquistados. Mas, talvez a grande variedade 

de formas fonéticas, morfológicas e vocabulares, muitas vezes contra-

ditórias, que apresenta o português medieval, se possa compreender 

melhor por uma colaboração das duas camadas históricas que se fun-

dem neste momento".    
  Foi no grande centro urbano de Lisboa que se produziu uma seleção 

e um nivelamento das duas grandes camadas históricas que lá se encon-

traram.    

  Segundo José Leite de Vasconcelos (1858-1941), são os seguintes 

os períodos da língua portuguesa:    

  A) PERÍODO PRÉ-HISTÓRICO. Das origens até o século IX. Podemos 

subdividir esse período nas seguintes fases:    

  a) fase pré-romana. Das origens até o século II a.C., quando a pe-

nínsula ibérica se converte em província do império romano: é a fase 

dos substratos ibéricos e célticos;    

  b) fase do latim vulgar. Do século II a.C. ao V d.C. É a fase da con-
quista e colonização romanas, que marca indelevelmente o caráter neo-

latino da língua portuguesa;    

  c) fase românica. Do século V ao IX. Já não existe o latim vulgar, 
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mas ainda não surgiu o português; a fase apresenta formas de transição 

reconstituídas através do método histórico-comparativo. É a fase das 

invasões germânica e arábica.      
  B) PERÍODO PROTO-HISTÓRICO. Do século IX ao XII. Não há docu-

mentação direta da língua portuguesa, que é entrevista apenas em do-

cumentos latino-bárbaros: a língua é falada, mas não é escrita.    

  C) PERÍODO HISTÓRICO. Do século XII ao XXI. Compreende as se-

guintes fases:    

  a) fase arcaica. Do século XII ao XVI. Aparecem os primeiros do-

cumentos escritos: cancioneiros, nobiliários, os primeiros incunábulos 

(Vita Christi, Estoria de Vespasiano etc.).    

  b) fase moderna. Do século XVI em diante. O poema épico Os Lu-

síadas, de Luís de Camões, publicado em 1572, constitui marco divisó-

rio entre o português arcaico e o moderno.    
  No século XVI, no Renascimento, a língua atinge o máximo es-

plendor e, na arrancada dos Descobrimentos, é levada aos quatro cantos 

do mundo. É o momento da "expansão da língua". Coube também a Jo-

sé Leite de Vasconcelos (1858-1941) apresentar a primeira classifica-

ção dos dialetos da língua portuguesa.    

  De acordo com o grande filólogo português, dividem-se os dialetos 

da língua portuguesa em continentais, insulares e ultramarinos.    

  São dialetos continentais: o interamnense, entre os rios Minho e 

Douro (baixo-minhoto, alto-minhoto e baixo-duriense); o trasmontano 

(raiano, alto-duriense, central e meridional); o beirão (alto-beirão, bai-

xo-beirão e ocidental) e o meridional (estremenho, alentejano e algar-

vio).    
  São dialetos insulares, o açoriano e o madeirense.    

  São dialetos ultramarinos vários falares crioulos da Índia, da Malá-

sia e do golfo da Guiné, a que se devem juntar os falares que José Leite 

de Vasconcelos (1858-1941) denomina português de Goa, de Macau e 

das costas d'África.    

  Segundo Sílvio Edmundo Elia (1913-1998), o galego é codialeto do 

português. O rionorês, o guadramilês e o mirandês são encraves do leo-

nês em território de Portugal.    

  O português brasileiro pertence ao conjunto de falares portugueses 

que se costuma chamar "domínio da língua portuguesa". É o português 

da América que se distingue – mas não se opõe – ao português lusitano, 
por certos traços fonéticos e vocabulares. O centro linguístico do por-

tuguês brasileiro é o Rio de Janeiro, assim como o centro linguístico do 

português lusitano é Lisboa.    
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  Os falares brasileiros não constituem variantes dialetais, pois a for-

mação histórica do Brasil mostra grande uniformidade na colonização. 

Segundo Antenor Nascentes (1886-1972), há uma grande divisão inici-
al norte-sul. Como falares da região Norte, apresenta o amazônico e o 

nordestino; como falares da região Sul, enumera o baiano, o fluminen-

se, o mineiro e o sulista. 

Português arcaico    

  Português arcaico é o nome que se dá à antiga fase do português a 

partir dos primeiros documentos escritos (séculos XII-XV). Precedeu-a 

um período mal entrevisto a que se chama protoportuguês.    

  De início, a língua era comum ao extremo-norte da zona atlântica, 

e, por isso, também se chama ao português nessa antiga fase galego-

português. Mas não havia rigorosamente identidade linguística entre as 

duas regiões de Portugal e Galiza, senão antes um dialeto galego ao la-
do do português. Os sucessos políticos concorreram, em seguida, para 

que os dois codialetos seguissem rumos distintos, acusando-se a dife-

renciação entre eles. O desenvolvimento de Portugal, feito nação inde-

pendente de Leão e Castela, a que continuou vinculada a Galiza, desvi-

ou-se dos maciços montanhosos do norte, e o rio Minho, entre as duas 

regiões, passou "de linha mediana a fronteira". (ENTWISTLE, 1936, p. 

282)    

  O português arcaico se caracteriza por vários traços linguísticos em 

confronto com o português moderno: 1) existência de vogais gemina-

das, hoje simplificadas por crase. Exemplos: veer > ver; caaveira > 

caveira; coobra > cobra. 2) existência de vogais nasais em hiato, onde 

depois houve a desnasalação ou a epêntese de uma consoante nasal 
(como no ũ de lũa, ũa, hoje – uma ou no ĩ de pĩo, hoje pinho). 3) exis-

tência de consoante africada /tʃ/, escrita ch, distinta de /ʃ/, escrita x. 4) 

invariabilidade em gênero de todos os nomes decorrentes da terceira 

declinação latina, mesmo em -or e -ês. Exemplos: "ũa pastor", "mia 

senhor". 5) distinção do singular entre nomes em -ão (latim -anu-), -om 

(latim -one), -am (latim -ane-), hoje só mantida no plural. Exemplos: 

irmão, perdom, pam. 6) formas verbais, hoje desaparecidas. Exemplos: 

estê, hoje esteja; porrei, hoje porei; particípios passados em -udo, co-

mo teúdo, perdudo. 7) formas pronominais e partículas, hoje desapare-

cidas, como medês "mesmo", ca "pois", mentre (enquanto", chus 

"mais", aqueste (este). 8) mobilidade de posição dos pronomes adver-
biais átonos. Exemplos: "o bom serviço que lhe outrem faz". (HUBER, 

1933, p. 160) etc. 
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Português brasileiro    

  Segundo Marcos Bagno (2017, s.v.), o nome português brasileiro 

(PB) vem sendo empregado com cada vez mais frequência, desde a dé-
cada de 1980, para distinguir a língua mais falada no território do Bra-

sil, amplamente hegemônica e de uso praticamente universal da parte 

de seus 209 milhões de habitantes. O termo ganhou caráter técnico nas 

publicações acadêmicas, como se vê nos títulos dos livros de Hildo 

Honório do Couto (1986), Mary Aizawa Kato e Ian Roberts (1993), 

Cláudia Roncarati e Jussara Abraçado (2003), Rosa Virgínia de Matos 

e Silva (2004), Marco Antonio Martins e Jussara Abraçado (2015) en-

tre outros; da coleção Para a História do Português Brasileiro (organi-

zada por Ataliba Teixeira de Castilho, 1998 e 2010; Rosa Virgínia de 

Mattos e Silva, 2001; Tânia Maria Alkmim, 2002; Jânia Martins Ramos 

e Mônica Guieiro Ramalho de Alkmim, 2007; e Vanderci de Andrade 
Aguilera, 2010), bem como das gramáticas de Ataliba Teixeira de Cas-

tilho (2010), Mário Alberto Perini (2010) e Marcos Bagno (2012a). O 

objetivo desse gesto de denominação é diferenciar essa língua do por-

tuguês europeu, uma vez que, implícita ou explicitamente, todos esses 

autores postulam (sob diversas perspectivas teóricas) a existência de 

duas gramáticas distintas, que já não podem ser descritas em obras com 

títulos genéricos como “gramática da língua portuguesa”. Tais títulos se 

encontram ainda, principalmente, em compêndios de caráter normativo, 

em que a “língua” descrita-prescrita é, de fato, uma norma-padrão ana-

crônica, elaborada com base nos usos literários de um conjunto seletivo 

de escritores, segundo o gosto pessoal do gramático. No entanto, Gra-

mática do Português é o título de uma obra coletiva em três volumes 
(Eduardo Buzaglo Paiva Raposo, Maria Fernanda Bacelar do Nasci-

mento, Maria Antónia Coelho da Mota, Luísa Segura e Amália Men-

des, 2013) que “descreve, de modo tão exaustivo quanto possível, a 

língua portuguesa na sua variedade europeia contemporânea” (p. XXV) 

e na qual “o português do Brasil” é tratado em pouco mais de trinta pá-

ginas (num total de 3.000) – o que demonstra, talvez, a resistência dos 

linguistas portugueses em atribuir um qualitativo distintivo à sua língua 

nacional, numa demonstração de que, para eles, português tout court é 

o de Portugal.    

  A esse respeito, Rodolfo Ilari, ao apresentar a Nova Gramática do 

Português Brasileiro de Ataliba Teixeira de Castilho (2010, p. 26), en-
fatiza “a decisão, manifesta no título de tratar de ‘português brasileiro’ 

e não de ‘português’ em geral. A distinção poderia parecer meramente 

terminológica, mas não é, porque, no passado, a maioria dos autores 
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que escreveram gramáticas ‘do português’ o fizeram de modo a ressal-

tar os aspectos que as variedades europeia e sul-americana do portu-

guês têm em comum (...). Ora, a uniformidade das duas principais vari-
edades do português é até certo ponto real na língua escrita, mas, preci-

samente por isso, a atenção dada à escrita teve, historicamente, o efeito 

de mascarar as direções novas que a língua do Brasil ia tomando – isso 

quando não vinha associada à preocupação de frear essas mesmas mu-

danças. Em suma, escolher como tema e como título o ‘português bra-

sileiro’ é uma forma de recusar aquele modelo, e voltar-se para a fala é 

uma maneira de clarear nossa percepção desse objeto com que convi-

vemos diariamente, mas que nos acostumamos a olhar através de filtros 

cujo poder de distorção tem sido enorme”.    

  As especificidades do português brasileiro em suas variedades dia-

tópicas, diastráticas e diamésicas nos níveis fonológico e morfossintá-
tico, já têm sido exaustivamente descritas. Em suas variedades urbanas 

de prestígio, essas descrições se encontram nos trabalhos do grupo que 

produz atualmente a Gramática do Português Urbano Culto Falado no 

Brasil (Clélia Cândida Abreu Spinardi Jubran e Ingedore Grunfeld Vil-

laça Koch, 2006; Rodolfo Ilari e Maria Helena de Moura Neves, 2008; 

Mary Aizawa Kato e Milton do Nascimento, 2009), com recurso a qua-

dros teóricos diversos.    

  Entre as muitas especificidades sintáticas do português brasileiro 

(incluindo suas variedades urbanas de prestígio) está a cristalização da 

ordem SVO (sujeito-verbo-objeto) com forte tendência à reestruturação 

sintática para que a sintaxe sempre se organize nessa ordem, com topi-

calização de diferentes constituintes. Esse fenômeno tem gerado estru-
turas sintáticas que parecem exclusivas não só do português brasileiro 

dentro do grupo das línguas românicas como até mesmo dentro da fa-

mília indo-europeia maior (AVELAR & GALVES, 2014).    

  Alguns dos fenômenos morfossintáticos muito bem estudados no 

português brasileiro e inexistentes no português europeu (ou, se exis-

tem, não têm a mesma importância sistêmica) são as seguintes:    

  1) A implantação definitiva dos pronomes você/vocês e a gente tor-

nou obrigatória a enunciação fonética do sujeito, uma vez que uma 

forma como falava pode se referir a eu, você, ele, ela, a gente, nas vari-

edades urbanas de prestígio, e a todas as pessoas verbais, nas varieda-

des estigmatizadas. Com isso, o português brasileiro se diferencia radi-
calmente do português europeu, do galego, do espanhol, do catalão e do 

italiano (línguas em que a elipse do sujeito é muito frequente), ao 

mesmo tempo em que se aproxima, nesse aspecto, o francês (em que o 



BASES PARA UM DICIONÁRIO LINGUÍSTICO-GRAMATICAL 

5084 

verbo jamais vem desacompanhado de seu sujeito) (DUARTE, 1989, 

1993, 1998 e 2003).    

  2) Na correferência entre pronomes retos e oblíquos de segunda 
pessoa, a flexibilidade é total: você → te/lhe; tu → te/lhe. Numa mes-

ma elocução, é possível ouvir “você... te” e “você... lhe”, por exemplo, 

mas principalmente nas variedades em que se faz uso de lhe (carioca, 

baiana e nordestina, entre outras). O pronome lhe, no português brasi-

leiro, se refere única e exclusivamente a você/tu e nunca a ele/ela e atua 

como objeto direto (“eu não lhe conheço”) e indireto (“nós vamos lhe 

dar mais uma chance”). Por seu turno, o plural lhes não existe no por-

tuguês brasileiro falado, nem sequer nas variedades urbanas de prestí-

gio, substituído pelas formas analíticas a/para vocês. Quanto aos pos-

sessivos, a flexibilidade também se verifica: você → seu/teu/de vocês; 

tu → seu/teu; no plural, a única forma possível e vocês → de vocês. o 
pronome seu e flexões em referência à terceira pessoa (ele e flexões) só 

ocorre em gêneros textuais escritos monitorados; na fala, seu e flexões 

se referem exclusivamente a você (no plural, vocês, o possessivo é ana-

lítico: de vocês). Na referência a ele e flexões se emprega dele e fle-

xões: “Você e o Jonas vieram no seu carro [= o carro de você] ou no 

dele?” (NEVES, 2008, p. 526).    

  3) No uso dos chamados verbos causativos-sensitivos, o pronome 

que atuava como objeto do causativo-sensitivo e sujeito do infinitivo 

(ou do gerúndio) não se expressa na forma oblíqua-acusativa (“deixa-

me entrar”), porem na forma reta-nominativa (“deixa eu entrar”), alte-

rando a interpretação sintática da construção (em “deixa eu entrar”, eu 

entrar se torna uma minissentença, objeto direto de deixa). Dessa for-
ma, são categóricas no português brasileiro construções do tipo “man-

dei ela sair”, “não viram eu chegar”, “peguei eles fumando” etc. Nas 

sentenças negativas, o pronome oblíquo me pode ocorrer (“não me vi-

ram chegar”), mas nas imperativas o uso do pronome reto é categórico: 

“espera eu terminar!”, “não deixa ela subir” (BAGNO, 2012, p. 593-

600).    

  4) As construções do tópico são de altíssima frequência, com algu-

mas características importantes:    

  4.a) quando o tópico é o objeto da sentença, ele não é retomado por 

pronome (“esse computador eu comprei [] no ano passado”), ao con-

trário do que se dá nas demais línguas românicas;    
  4.b) quando o tópico é o sujeito, ele é retomado por pronome-cópia 

(“a nossa família, ela começou com imigrantes italianos em São Pau-

lo”);    
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  4.c) quando o tópico é complemento oblíquo, a preposição é apaga-

da (“[] futebol eu gosto, mas prefiro basquete”; “[] Paris em nunca es-

tive, só estivem em Roma”; “[] o Antônio eu ainda não telefonei”). Isso 
reflete a tendência já fortemente estabelecida no português brasileiro de 

explicitação do sujeito, de apagamento do objeto e de elipse da prepo-

sição quando deslocada de sua posição pós-verbal (PONTES, 1987; 

GALVES, 2001).    

  5) O verbo haver como apresentacional (“existencial”)foi substituí-

do por ter e sobrevive apenas em frases feitas (O que é que há?); como 

auxiliar, também foi substituído por ter nos poucos tempos verbais 

compostos em que poderia ser empregado (havia feito > tinha feito) 

(HOUAISS, 2001, s.v. haver).    

  6) Os verbos inacusativos, por tenderem a ocorrer na ordem verbo-

sujeito (“chegou o carnaval”), contrariam a propensão do português 
brasileiro ao enrijecimento da ordem sujeito-verbo-(complemento) 

(PEZATTI, 2014). Com isso, o constituinte posposto ao verbo sai do 

caso nominativo para se tornar um absolutivo, bloqueando a concor-

dância: “chegou as férias”; “veio todos os convidados”; “não resta dú-

vidas” etc. (CASTILHO, 2010, p. 413).    

  7) Caso único entre as línguas indo-europeias, verbos inacusativos 

se transformam em verbos transitivos diretos devido à topicalização do 

elemento a ser enfatizado no discurso, o que transforma complementos 

genitivos, complementos instrumentais ou adjuntos adverbiais em su-

jeito sintático: “Meu bebê está nascendo os dentes”; “essa rua passa 

vários ônibus para o centro da cidade”; “esse xampu cresce o cabelo”. 

Essa topicalização promove o apagamento da preposição (“os dentes do 
meu bebê estão nascendo” → “[] meu bebê está nascendo os dentes”; 

“vários ônibus para o centro de cidade passam nessa rua” → “[] essa 

rua passa vários ônibus para o centro da cidade”; “o cabelo cresce 

com esse xampu” → “[] esse xampu cresce o cabelo”) (AVELAR & 

ALVES, 2014); essa mudança também se deve ao enrijecimento por 

gramaticalização da ordem sujeito-verbo-(objeto) no português brasilei-

ro e a consequente reanálise de todo elemento pré-verbal como sujeito.  

  8) Na formação do modo imperativo, o português brasileiro apre-

senta uma divisão regional bem demarcada: no Norte-Nordeste, há pre-

ferência pelo uso das formas derivadas do subjuntivo (cante, deixe, fa-

ça), no Sul-Sudeste e Centro-Oeste, preferência pelo uso das formas 
derivadas do indicativo (canta, deixa, faz), tanto para o imperativo 

afirmativo quanto para o negativo (as formas previstas pela tradição 

gramatical – não cantes, não deixes, não faças – não ocorrem em ne-



BASES PARA UM DICIONÁRIO LINGUÍSTICO-GRAMATICAL 

5086 

nhuma variedade do português brasileiro). Essas formas verbais inde-

pendem do uso mais frequente ou não dos pronomes tu e você: “Se vo-

cê quer ir, vai!” (ou vá)/ “Se tu queres ir, vá!” (ou vai). Como se trata 
de tendência preferencial e não de emprego categórico, o uso indiferen-

te de formas derivadas do indicativo e do subjuntivo é frequentíssimo, 

até numa única elocução (como nas campanhas publicitárias “Saia da 

Sibéria, vem pra Net” ou “Reinvente. Vem com a gente”, de um banco) 

(SCHERRE, 2002, 2005 e 2008).    

  9) Caso único entre as línguas românicas, em português brasileiro 

não existem pronomes acusativos de terceira pessoa (que também não 

existiam no latim clássico); para a retomada anafórica de objeto direto 

de terceira pessoa, os falantes de português brasileiro recorrem a duas 

estratégias principais:    

  a) a anáfora zero: “eu primeiro enrolo a massa em bolinhas peque-
nas e ponho [] pra fritar”;    

  b) o pronome reto: “eu primeiro enrolo a massa em bolinhas e po-

nho elas pra fritar”.    

  A primeira estratégia é de longe a mais recorrente. A segunda estra-

tégia é empregada sobretudo quando o objeto tem o traço semântico [+ 

humano]: “A Márcia tá de namorado novo, conheci ele ontem”. Os 

pronomes oblíquos o/a/os/as não pertencem à língua materna dos brasi-

leiros: sua aquisição depende exclusivamente do letramento escolar; na 

fala das crianças e dos adultos não alfabetizados, eles jamais ocorrem, a 

não ser, no caso desses últimos, em locuções fixas (puta que o pariu; o 

diabo que o carregue; Deus o livre; eu que o diga etc.), e mesmo assim 

com forte tendência ao apagamento (puta que [] pariu) (DUARTE, 
1989 e 1995).    

  10) A sintaxe dos pronomes-objeto no português brasileiro segue 

uma única regra, a próclise ao verbo principal (“eu me demiti da esco-

la”, “eu tenho me divertido muito com essas viagens”, “a gente pode se 

encontrar amanhã”, “ele tinha durante muito tempo se preocupado 

com o filho mais velho”; “me leva com você!”); a ênclise ocorre espo-

radicamente em algumas variedades regionais (nordestinas, por exem-

plo); a mesóclise inexiste (GALVES & ABAURRE, 1996, p. 295; PE-

RINI, 2010, p. 119).    

  11) Caso único entre as línguas românicas, o uso da preposição pa-

ra já superou de longe o da preposição a, confinada a algumas frases 
feitas ou a variedades regionais específicas (nordestinas); nas constru-

ções dativas com objetos de terceira pessoa, o uso de para é categórico 

na ampla maioria das variedades sociolinguísticas: “entreguei o livro 
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para o professor”, “vou telefonar para você amanhã”, “não sei o que 

dou de presente para o Alberto” (CASTILHO, 2010, p. 590); de igual 

modo, o uso da preposição em já superou de longe o da preposição a 
em construções locativas e instrumentais: falar no telefone, se sentar 

na mesa, bater na porta etc.; na expressão de movimento e direção, em 

também substituiu a: ou no cinema, cheguei em Brasília, ela nunca 

veio nessa loja antes (MOLLICA, 1996).    

  12) Caso único entre as línguas românicas, o desaparecimento do 

pronome se na chamada voz média (“aqui se fala português”) levou o 

verbo na terceira pessoa do singular a se tornar forma suficiente para a 

indeterminação semântica do sujeito: “[] pode estacionar aqui?”, “onde 

[] guarde esses livros novos?”, “hoje não [] usa mais esse corte de ca-

belo”, “no seu país [] fala espanhol?” etc. (BAGNO, 2012).    

  13) A forma que perdeu sua função de pronome relativo e se tornou 
mero conectivo entre sentenças; a função de sujeito e/ou de comple-

mento é exercida por um pronome-cópia: “eu tenho um primo que ele é 

embaixador no Japão” (pronome-cópia sujeito: ele), “a Ana é uma pro-

fessora que eu aprendi muito com ela” (pronome-cópia complemento: 

ela; preposição apagada antes do que e retomada depois do verbo: 

aprendi com em lugar de com quem aprendi). Além da estratégia copi-

adora, existe a estratégia chamada cortadora (apagamento da preposi-

ção sem retomada), de emprego muitíssimo mais frequente: “Esse é um 

filme [] que eu gosto muito”, “a ponte [] que a gente passou ontem de-

sabou com a chuva”, “o time [] que você torce nunca venceu nenhum 

campeonato”; o pronome cujo não pertence à gramática do português 

brasileiro (TARALLO, 1983).    
  Algumas das mais notáveis diferenças que o português brasileiro 

apresenta com relação ao português europeu e às demais línguas româ-

nicas são apontadas por diversos estudiosos como resultantes os inten-

sos contatos linguísticos ocorridos durante a maior parte do período co-

lonial, sobretudo com as línguas trazidas pelos africanos escravizados 

e, dentre essas, as do grupo banto (GÄRTNER, 2002; LUCCHESI, 

2003; CASTRO, 2006; PETTER, 2009; AVELAR & GALVES, 2014).  

  Diante disso, e de muitas outras características exclusivas do portu-

guês brasileiro já exaustivamente mapeadas, uma declaração como a de 

Evanildo Bechara (apud BUGIERMAN, 2000) – “não há nada no por-

tuguês brasileiro que não exista em Portugal – é, no mínimo, irrespon-
sável.    

  Além dessas diferenças no nível do sistema (ou da gramática), cabe 

enfatizar que a língua é elemento fundamental da cultura e da identida-
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de do indivíduo, do grupo social a que pertence e da sociedade nacio-

nal em que está inserida, de modo que se é possível e desejável falar de 

uma cultura e de uma identidade brasileiras (múltiplas e variáveis, evi-
dentemente, porém fundamentalmente brasileiras, vinculadas a um ter-

ritório físico e a uma população definida), também deve ser possível 

reconhecer a especificidade cultural e identitária da língua falada por 

essa população nesse território.    

  Conforme escreve Ivo Castro: “A minha opinião de que a separação 

estrutural entre a língua de Portugal e a do Brasil é um fenômeno lento 

e de águas profundas, que é fácil e, a muitos, desejável não observar as-

senta no convencimento de que a fratura do sistema linguístico existe, 

mas não é aparente a todos os observadores, nem é agradável a alguns 

saudosistas” (CASTRO, 2011, p. 31). E o mesmo autor conclui: “Um 

dos principais problemas da linguística do português consiste em de-
terminar se as diferenças que se detectam entre as variedades portugue-

sa e brasileira devem ser encaradas a nível da norma ou a nível de sis-

tema, ou seja, se devem ser consideradas como variedades de um mes-

mo sistema, ou se, pelo contrário, constituem sistemas separados e, por-

tanto, línguas diferentes” (CASTRO, 2011, p. 77). Ao citar essas últi-

mas palavras de Ivo Castro, porém, Marcos Bagno (2015c) observa: 

“Ora, esse não é um problema ‘da linguística’, mas sim um problema 

dos linguistas, das pessoas envolvidas nesse campo de estudo. Nós é 

que temos de decidir se o português brasileiro e o português europeu 

são duas línguas diferentes ou não. É inútil ficar esperando que a res-

posta venha num formato exclusivamente ‘científico’, porque o ‘cientí-

fico’ como algo acima de qualquer suspeita é uma quimera, um fantas-
ma cultural. O cientista tem que assumir uma postura política, ideológi-

ca, tem que declarar explicitamente suas crenças e seus valores. Não 

existe ciência neutra. Não existe nada que se faça em sociedade que 

não seja política”.    

  Também tem havido cada vez maior interesse no estudo da história 

social do português brasileiro, nos processos históricos que levaram a 

língua a se tornar hegemônica num território no qual, durante quase três 

séculos, o português foi minoritário, restrito a um pequeno número de 

falantes, enquanto a maioria das pessoas falava outras línguas (MAT-

TOS E SILVA, 2004; LUCCHESI, 2015; FARACO, 2016). Esse co-

nhecimento maior e melhor da formação social e linguística do Brasil 
pode servir, entre tantas outras coisas, para desfazer diversos mitos cul-

turais como, por exemplo, o de que “o Brasil já nasceu pronto. Ou já 

estava pronto antes de os portugueses aportarem aqui pela primeira vez. 
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Ainda se faz referência a esse evento pela expressão ‘descobrimento do 

Brasil’” (FARACO, 2016, p. 138). Conforme escreve esse autor, “a 

América portuguesa não tinha, obviamente, a unidade territorial e polí-
tica do Brasil moderno. Era, antes, um mosaico de ‘ilhas’ coloniais, ca-

da uma com suas peculiaridades demográficas e dinâmicas socioeco-

nômicas, que mal se comunicavam entre si. Eram pontos dispersos pelo 

litoral do vasto território, cujo domínio se procurava garantir seja resis-

tindo ao interesse de outros europeus (em especial, de início, os france-

ses e, posteriormente, os holandeses), seja enfrentando a resistência de 

povos autóctones (os aimorés, os cariris e os goitacases, por exemplo)” 

(FARACO, 2016, p. 139). Essa situação de isolamento vai sofrer uma 

mudança radical com o descobrimento do outo nas Minas Gerais no fi-

nal do século XVII.    

  Em quadros sintéticos, seria possível retraçar algumas etapas impor-
tantes da história sociolinguísticas do Brasil:    

  1) 1500-1600:    

  1.a) Realidade multilíngue: centenas de línguas indígenas.    

  1.b) Jesuítas: sistematização do tupi (A língua mais falada na costa 

do Brasil, título da gramática de Anchieta) que é transformado numa 

língua geral, a ser empregada para a catequese (língua geral paulista).  

  1.c) Na Amazônia, surge outra língua geral, de base tupinambá (lín-

gua geral amazônica), também empregada na conversão dos indígenas.  

  1.d) O português é língua extremamente minoritária. A maioria da 

população, formada de indígenas e de mestiços, emprega as línguas ge-

rais, que também são aprendidas e utilizadas por muitos brancos.    

  2) 1600-1700:    
  2.a) Início da importação de escravos africanos (1550).    

  2.b) Cerca de 4 a 5 milhões de africanos são transferidos para o 

Brasil ao longo dos próximos trezentos anos.    

  2.c) Centenas de línguas africanas diferentes, com predomínio das 

línguas do grupo banto (quicongo, quimbundo e umbundo).    

  2.d) Aprendizagem assistemática e irregular do português como se-

gunda língua.    

  2.e) Predomínio demográfico da população negra e mestiça durante 

todo o período colonial (75% da população em 1822).    

  2.f) Formação gradual do português brasileiro “popular”.    

  3) 1700-1800:    
  3.a) Descoberta de ouro nas Minas Gerais (1690).    

  3.b) Grande afluxo populacional de outras áreas para a região das 

minas: cerca de 150 mil pessoas vindas de outros pontos da colônia (in-
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cluindo escravos deslocados da cultura canavieira no Nordeste) entre 

1700 e 1720; 600 mil portugueses vindos da metrópole (entre 1701 e 

1760).    
  3.c) Início da urbanização; redes de comércio entre a região do ouro 

e outras; transferência da capital para o Rio de Janeiro (1763).    

  3.d) Processo que favorece a transformação do português em língua 

hegemônica e majoritária na colônia.    

  4) 1800-1900:    

  4.a) Declínio rápido da língua geral paulista em prol do português a 

partir do ciclo do ouro.    

  4.b) Manutenção da língua geral amazônica até meados do século 

XIX, quando diversas circunstâncias vão determinar a implantação do 

português na região: repressão violenta à Cabanagem (1840: genocídio 

de 40% da população); imigração de centenas de milhares de nordesti-
nos, falantes de português, para a exploração da borracha.    

  4.c) Imigração maciça de europeus a partir da década de q820, com 

o propósito declarado de “branqueamento” da população: alemães e ita-

lianos. Japoneses a partir de 1908.    

  4.d) Aprendizado do português rural da parte desses imigrantes que, 

mais tarde, se urbanizam e levam para as cidades as variedades “popu-

lares” que se distinguem das “cultas”.    

  Acerca da fase 2, assim se exprime Dante Lucchesi (2015, p. 71): 

“A aquisição precário do português pelos escravos trazidos da África e 

pelos índios integrados na sociedade brasileira e a nativização desse 

modelo defectivo de português como segunda língua nas gerações se-

guintes de seus descendentes endógamos e mestiços desencadearam um 
processo de transmissão linguística irregular que teve importantes 

consequências para a formação da atual realidade linguística brasileira, 

nomeadamente para suas variedades populares”. É a origem da situação 

que o mesmo autor descreve como de polarização linguística da socie-

dade brasileira, com um fosso sociocultural e socioeconômico entre as 

normas ditas “cultas”, empregadas pela minoria urbana mais letrada, 

essencialmente branca, e as normas ditas “populares”, empregadas pela 

ampla maioria da população (negros, mestiços e brancos pobres).    

  No que diz respeito à fase 3, Carlos Alberto Faraco analisa nos se-

guintes termos: “A progressiva unificação territorial que a descoberta 

do ouro proporcionou; o deslocamento de grandes contingentes popula-
cionais para a região aurífera; a vinda maciça de portugueses metropo-

litanos; as redes comerciais que se criaram para o abastecimento das 

Minas Gerais (unindo o Centro, o Nordeste, o Sul, São Paulo e o Rio de 
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Janeiro e, assim, favorecendo o trânsito inter-regional da língua portu-

guesa); o estabelecimento de uma sociedade urbana em grau até então 

nunca visto nos espaços coloniais (o que fez surgir e crescer um seg-
mento socioeconômico médio e letrado praticamente inexistente nos 

séculos anteriores) – todo esse novo quadro econômico e social teve 

um impacto duradouro na história da língua portuguesa no Brasil, seja 

em sua dimensão dita culta, seja em sua dimensão dita popular. Ocor-

reu, na virada do século XVIII, uma verdadeira virada sociolinguística, 

com o português entrando numa curva ascendente como ´lingua de uso 

geral na sociedade brasileira” (FARACO, 2016, p. 141).    

  No início do século XX, começa a ocorrer um lento e gradual pro-

cesso de nivelamento dialetal, que se acelera sobretudo a partir da me-

tade do século, com a urbanização maciça, desenfreada e mesmo vio-

lenta da maioria da população brasileira. Esse processo se dá princi-
palmente em razão dos seguintes fenômenos:    

  a) Industrialização: do final do século XIX em diante, ela modifica 

o perfil agrícola do Brasil.    

  b) Urbanização intensa: em 1900, 80% da população é rural; em 

2018, mais de 85% é urbana.    

  c) Movimentos migratórios internos: ciclo da borracha (nordestinos 

para a Amazônia); frentes colonizadoras (sobretudo no regime militar); 

polos industriais (Sudeste); construção de Brasília; expansão do café 

(norte do Paraná; expansão agrícola (sulistas na Amazônia e no Nor-

deste) etc.    

  d) Difusão dos meios de comunicação de massa: a televisão cobre 

todo o território nacional durante a ditadura militar.    
  e) Expansão da escolarização fundamental: “democratização” do 

ensino a partir da década de 1960; início do século XX, 75% da popu-

lação analfabeta; início do século XXI, menos de 10% analfabeta plena.  

  Além desses fatores, é imperioso mencionar, já no século XXI, a 

redução da pobreza promovida, a partir de 2002, por uma série de pro-

gramas sociais implementados pelos governos chefiados por Luiz Iná-

cio Lula da Silva e Dilma Rousseff. No plano das relações sociolinguís-

ticas no Brasil, esses governos contribuíram para uma importante trans-

formação das relações entre língua e sociedade. Mais especificamente, 

e de grande relevância para essas relações, ocorreu, entre 2002 e 2014, 

a maior redução de pobreza da história do Brasil e a consequente as-
censão da chamada nova classe média. A classe C, que em 2003 agru-

pava 65,4 milhões de brasileiros, passou, em 2014, a reunir 118 mi-

lhões, o que representa mais de metade da população total. Trata-se, na 
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verdade, de uma nova classe trabalhadora, como preferem analisar mui-

tos cientistas sociais.    

  Do ponto de vista simbólico, essa grande expansão da classe C re-
presenta a concretização dos temores alardeados pelas forças conserva-

doras quando Luiz Inácio Lula da Silva foi eleito em 2002: o medo de 

que o modo de falar “português errado” do ex-metalúrgico se transfor-

masse em norma de prestígio para toda a sociedade, como se as trans-

formações sociolinguísticas fossem tão simples e diretas. Mas é verda-

de que as variedades urbanas de prestígio, um conjunto de usos linguís-

ticos que permaneceu mais ou menos estável e confinado durante muito 

tempo às pequenas camadas sociais privilegiadas das grandes cidades, 

estão sofrendo o influxo cada vez mais poderoso das variedades estig-

matizadas, que, assim, se desembaraçam do estigma lançado sobre elas 

precisamente pelos falantes das variedades prestigiadas. Sendo agora 
pouco mais da metade da população e em constante ascensão numérica, 

os falantes dessas variedades, que vivem em sua esmagadora maioria 

nas zonas urbanas, vão modificando em ritmo acelerado as próprias no-

ções de certo e de errado no que diz respeito à língua. É sabido que o 

prestígio atribuído a uma variedade linguística nada tem que ver com 

suas características fonéticas, gramaticais, lexicais etc., mas, sim, com 

o prestígio social de seus falantes. A partir do momento em que a clas-

se média urbana se expande, também se expande o número de falantes 

das variedades linguísticas dessa classe média, que passa a desfrutar do 

prestígio sociocultural antes atribuído às variedades de uma elite urba-

na mais reduzida.    

  Como sempre ocorre nesses processos de nivelamento sociolinguís-
tico, as formas padronizadas caem logo em obsolescência, substituídas 

por usos linguísticos inovadores que ascendem socialmente e alcançam 

os gêneros escritos mais monitorados (incluindo dissertações de mes-

trado e teses de doutorado), enquanto fenômenos de hipercorreção (um 

dos fatores de impulso da mudança linguística) se fixam e se firmam na 

fala e na escrita mais monitoradas. As consequências desses movimen-

tos sociolinguísticos já podem ser examinadas e analisadas atualmente, 

mas decerto se mostrarão de maneira mais palpável na próxima geração 

de adultos, esta que agora frequenta a escola básica onde atuam docen-

tes já pouco familiarizados com a norma-padrão tradicional e com as 

variedades urbanas que gozavam de prestígio até algumas décadas 
atrás.    

  Conforme avalia Carlos Alberto Faraco (2016, p. 152), “Todo esse 

novo perfil social vai, inevitavelmente, pondo em crise os arraigados 
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mitos e preconceitos, e o anacrônico apego de segmentos médios e do-

minantes a um modelo irreal de língua. Está ficando, a cada dia, mais 

difícil manter as complexas questões linguísticas do Brasil fora do de-
bate público. A sociedade brasileira está sendo desafiada a examinar e 

reconhecer sua cara linguística: a conhecer sua história sociolinguística 

e a responder adequadamente aos desafios linguístico-culturais postos 

por essa história e essa realidade”.    

  Apesar desse inegável nivelamento sociolinguístico, o componente 

fundamental da formação histórica da sociedade brasileira (o ódio de 

classe) permanece entranhado no plano simbólico, onde ainda vigora 

uma tentativa de manter e preservar a já mencionada polarização.    

  Veja o verbete: Transmissão linguística irregular. 

Português europeu    

  É a língua materna da grande maioria dos habitantes de Portugal 
(pouco mais de 10 milhões em 2018) e a língua oficial de fato hegemô-

nica no território do país (a outra língua oficial, o mirandês, uma varie-

dade do leonês, está restrita a um espaço territorial de menos de 500 k2 

e a um número de falantes que não ultrapassa os quinze mil). É fruto do 

deslocamento cada vez mais para o sul, na franja ocidental da Península 

Ibérica, do galego, romanço surgido no noroeste da Península como 

evolução do latim vulgar em contato com as línguas faladas na antiga 

Galécia romana (línguas provavelmente célticas). O movimento rumo 

ao sul (que foi concluído com a conquista de Faro, em 1249, quando o 

reino se expandiu até a costa meridional) foi decorrência das guerras 

travadas pelos portugueses contra os mouros a partir do início do sécu-

lo XII. Com a transferência da sede do governo para Lisboa, em 1255, 
a variedade característica da região da nova capital passa a constituir a 

base para a elaboração e codificação da norma-padrão da língua, que 

se consolidará no século XVI com os processos de gramatização que, 

em Portugal e em diversos outros países europeus, caracterizam a mo-

dernidade renascentista – a primeira Gramática da Linguagem Portu-

guesa, de Fernão de Oliveira, data de 1536. Esse deslocamento do cen-

to do poder conferiu aos falares centrais o status de língua, relegando 

as demais variedades à categoria de dialetos regionais. As variedades 

lisboetas – provavelmente por causa de um substrato moçárabe (hipó-

tese, no entanto, difícil de demonstrar) – diferem marcadamente das va-

riedades do norte, mais próximas do galego ancestral. Na região de 
Lisboa se fixou uma distinção fonológica entre /b/ e /v/, inexistente nas 

demais línguas ibéricas (galego, castelhano, asturiano, catalão etc.) e 

nos dialetos nortistas. Também surgiram algumas consoantes sonoras e 
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palatais (/z/ e /ʒ/, por exemplo) que deixaram de existir ou nunca se de-

senvolveram no galego. De igual modo, em Lisboa se neutralizou a dis-

tinção entre o [s] e o [z] ápico-alveolares e o [ś] e o [ź] pré-
dorsodentais em favor do [s] e do [z]: essa distinção se conserva nos 

dialetos do norte e é o motivo por que, até hoje, a ortografia de paço e 

de passo, de caçar e de cassar, de cozer e coser apresenta diferenças, 

pois naqueles dialetos o que se escreve com -ç- apresenta a pronúncia 

pré-dorsodental, assim como o que se escreve com z. Essas indistin-

ções, já bem firmadas no período dos empreendimentos marítimos (fi-

nal do século XV e início do XVI), foram transplantadas para os terri-

tórios que mais adiante se tornarão colônias de Portugal, como o Brasil.  

  Acerca das diferenças que existem entre o português europeu e o 

português brasileiro na contemporaneidade, Marcos Bagno (2015c) 

pergunta: “Por que mais de quinhentos anos depois da chegada dos por-
tugueses ao Brasil não podemos falar de línguas diferentes, como po-

demos falar de línguas diferentes quinhentos anos depois da ruína do 

Império Romano?” Para o autor, a reposta é de natureza ideológica: 

“Os nomes das línguas são construtos culturais e ideológicos e, desse 

modo, dependem das particularidades históricas de cada comunidade 

de falantes. A língua grega, por exemplo, recebe até hoje o mesmo no-

me (helleniká) que recebi na época de Platão, no século V a.C. No en-

tanto, todos sabemos que nenhuma língua se mantém imutável ao longo 

de 2.500 anos e que nenhum cidadão comum da Grécia moderna é ca-

paz de compreender integralmente um texto do período clássico” 

(BAGNO, 2015c). E prossegue: “Mas não é só no nome das línguas 

que incidem os fatores culturais, ideológicos e históricos. Na própria 
noção de ‘língua’ esses mesmos fatores atuam poderosamente. Existe 

uma tradição de estudo das línguas que remonta à Antiguidade, quando 

se fixaram os princípios e critérios que configuraram a disciplina cha-

mada gramática. O mais importante deles, a própria coluna dorsal dos 

estudos gramaticais tradicionais, é a definição da língua literária clás-

sica como seu único e exclusivo objeto de estudo. A língua falada sim-

plesmente não era considerada língua, mas uma realização imperfeita, 

pobre e distorcida da língua verdadeira, a língua escrita literária” 

(BAGNO, 2015c).    

  A indistinção entre critérios “racionais” e “científicos” e critérios de 

outra ordem (sociocultural, político-ideológica, simbólica etc.) se torna 
especialmente visível quando se trata de conferir o status de língua a 

qualquer modo de falar. No Brasil, há pelo menos trinta anos, os pes-

quisadores vêm empregando o termo português brasileiro para especi-
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ficar seu objeto de investigação e descrição. Em Portugal, no entanto, é 

possível detectar certa resistência dos linguistas em atribuir um qualifi-

cativo distintivo a sua língua nacional. O português tout court é o de 
Portugal – o mesmo se dá com o francês da França e o espanhol da Es-

panha, mas já não com o inglês britânico, que aparece assim denomi-

nado (British English) nos dicionários da língua, para diferenciá-lo do 

American English, com número muito maior de falantes e maior impor-

tância geopolítica internacional.    

  Assim, em contraste com as recentes publicações de compêndios 

gramaticais descritivos que trazem explicitamente o nome português 

brasileiro em seus títulos (PERINI, 2010; CASTILHO, 2010; BAGNO, 

2012a), Eduardo Buzaglo Paiva Raposo, Maria Fernanda Bacelar do 

Nascimento, Maria Antónia Coelho da Mota, Luísa Segura e Amália 

Mendes publicaram em Portugal, em 2013, uma Gramática do Portu-
guês que “descreve, de modo exaustivo quanto possível, a língua por-

tuguesa na sua variedade europeia contemporânea” (p. XXV), na qual 

“o português do Brasil” é tratado em pouco mais de trinta páginas, num 

total de mais de três mil.    

  Numa perspectiva gerativista, Charlotte Galves (2001, p. 14) expli-

ca: “A gramática de uma língua associa estruturas aos enunciados. Por-

tanto, se dissermos que duas línguas têm gramáticas diferentes, signifi-

ca que não só os enunciados diferentes são diferentes, o que é óbvio, 

mas que também os eventuais enunciados superficialmente idênticos 

são também estruturalmente diferentes. No caso do português, quer di-

zer que a estrutura associada pelo português brasileiro a uma frase co-

mum aos dois dialetos, como Vi o João, não é igual à que o português 
europeu associa a essa frase. (...) Por exemplo, numerosos trabalhos 

(...)mostraram que o sujeito nulo do português brasileiro tem caracterís-

ticas distintas do português europeu. O enunciado acima, por exemplo, 

sofre restrições de encaixamento no primeiro que não se verificam no 

segundo. O inverso se verifica em relação ao objeto nulo, presente nas 

duas línguas, mas muito mais restrito no português europeu do que no 

português brasileiro”.    

  Além dessas diferenças no nível do sistema (ou da gramática), cabe 

enfatizar que a língua é elemento fundamental da cultura e da identida-

de do indivíduo, do grupo social a que pertence e da sociedade nacio-

nal em que está inserido, de modo que se é possível e desejável falar de 
uma cultura e de uma identidade brasileiras (múltiplas e variáveis, evi-

dentemente, porém fundamentalmente brasileiras, vinculadas a um ter-

ritório físico e a uma população definida), também deve ser possível 
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reconhecer a especificidade cultural e identitária da língua falada por 

essa população nesse território.    

  Numa perspectiva sócio-histórica, sabe-se que, ao longo do tempo, 
a partir do Renascimento e da chamada Era Moderna, as línguas nacio-

nais de cada um dos Estados europeus unificados e centralizados em 

torno da figura do rei foram sendo transformadas, conscientemente, 

numa “língua clássica”, essencialmente inspirada nos usos dos grandes 

escritores e nas regras da gramática latina. Não por acaso, várias dessas 

línguas são chamadas, por antonomásia, pelo nome de seus maiores es-

critores daquele período de padronização: “A língua de Dante”, “a lín-

gua de Cervantes”, “a língua de Molière”, “a língua de Shakespeare” e, 

no caso do português, “a língua de Camões”. Segundo Marcos Bagno 

(2015c), “é justamente essa ‘língua de Camões’ que ainda vive e vigora 

no imaginário coletivo daqueles que se referem ao ‘português’ como 
uma língua una, única, que serve de esteio, inclusive, a projetos clara-

mente político-ideológicos como o da assim chamada ‘lusofonia’ (...). 

Optar por essa concepção de língua e por essa concepção de português 

é fazer uma escolha ideológica. Essa escolha, no entanto, quase nunca é 

assumida explicitamente. Apoiada numa longa tradição, ela parece tão 

óbvia que nem é preciso enunciá-la. Ora, também é fazer uma escolha 

ideológica renegar essa concepção de língua portuguesa e propor, como 

proponho, uma visão radicalmente distinta desses fenômenos. A dife-

rença está no fato de ser, esta, uma escolha ideológica assumida como 

tal”.    

  No nível mais concreto e perceptível da língua (seu sistema sono-

ro), o português europeu exibe características totalmente desconhecidas 
no português brasileiro, em qualquer de suas múltiplas variedades co-

mo, por exemplo:    

  1) É uma língua de ritmo marcadamente acentual, em que as vogais 

átonas pretônicas e postônicas sofrem redução sistemática ou mesmo 

apagamento total: interesse [ĩ’tres(ə)], pessoa [p’soɐ], pequeno 

[p’kenu], aparece [ɐ’pɾεs(ə)], felicidade [fləs’δaδ(ə)]; isso chega mes-

mo a criar eventuais consoantes duplas, como em memória [‘mmɔɾyɐ], 

dedicar [ddi’kaRə] etc. (VÁZQUEZ CUESTA & MENDES DA LUZ, 

1971, vol. 1, p. 311); embora ocorre esporadicamente em variedades do 

português brasileira, essa redução não apresenta a mesma regularidade 
e sistematicidade que tem em português europeu; além disso, a redução 

nunca resulta em [ɐ] e [ə], vogais inexistentes no português brasileiro.  

  2) A redução das pretônicas não atinge as vogais resultantes de cra-

se histórica (fusão de vogais semelhantes), pronunciadas com timbre 
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aberto: colado [kɔ’ɾaδu] (e não [ku’ɾaδu]), esquecido [ʃkε’siδu] e não 

[ʃkə’siδu], pegada (‘marca deixada pelo pé’) [pε’vaδɐ] e não [p’vaδɐ] 

ou [pə’vaδɐ] (VÁZQUEZ CUESTA & MENDES DA LUZ, 1971, vol. 

1, p. 315).    

  3) A vogal átona [ə] (chamada schwa) ocorre quando há redução de 

[e] em sílabas átonas, sejam elas pretônicas ou postônicas: gente 

[‘ʒetə], verdade [vəɾ’δaδə], reforço [Rə’foɾsu] etc. (VÁZQUEZ CU-

ESTA & MENDES DA LUZ, 1971, vol. 1, p. 312); também ocorre 

epenteticamente em grupos consonantais ditos “cultos” como em afta 

[‘afətɐ], magma [‘magəmɐ] ou ritmo [‘Ritəmu] (VELOSO, 2005).    
  4) Quando, na mesma palavra, ocorrem duas sílabas contíguas cuja 

vogal é [i], o primeiro [i] é produzido, por dissimilação, como [ə]: mi-

nistro [mə’niʃɾu], dividir [dəvə’δiɾə], militar [məli’taɾə].    

  5) A mesma vogal [ə] ocorre quando [i] antecede uma consoante 

palatal: filhote [fə’λɔtə], tijolo [tə’ʒolu], bichano [bi’ʃãnu] (VÁZQUEZ 

CUESTA & MENDES DA LUZ, 1971, vol. 1, p. 325).    

  6) Os dígrafos -sc- e -xc- se pronunciam [ʃ]: nascer [nɐ’ʃer], fasci-

nante [faʃi’nãtə], exceto [i’ʃεtu].    

  7) Nas palavras grafadas com duplas de consoantes como cc, cç, ct, 

pç, pc, pt a primeira consoante não é pronunciada, e a vogal que a ante-

cede é aberta, mesmo quando átona: director [diɾε’toɾə], recepção 

[xəsεsãw], optimista [ɔtə’miʃtɐ] (VÁZQUEZ CUESTA & MENDES 

DA LUZ, 1971, vol. 1, p. 315).    

  8) O ditongo escrito ei é pronunciado, por dissimilação, [ɐy]: peixe 

[‘pɐyʃə], cheiro [‘ʃɐyɾu], sei [‘sɐy] (Idem, ibidem, p. 319); esse mesmo 

ditongo ocorre nas palavras escritas com o grupo inicial ex- seguido de 

consoante: exprimir [ɐyʃpɾə’miɾ(ə)] (VÁZQUEZ CUESTA & MEN-

DES DA LUZ, 1971, vol. 1, p. 356).    

  9) A vogal [e], quando diante de uma consoante palatal, se pronun-

cia [ɐ]: vejo [‘vɐʒu], telha [‘tɐλɐ], fecho [‘fɐʃu] (VÁZQUEZ CUESTA 

& MENDES DA LUZ, 1971, vol. 1, p. 319).    

  10) O hiato que se forma entre uma palavra terminada em -a e outra 

iniciada em a- é comumente eliminado pela inserção de um iode [y]: na 

água [nɐy’avwa]. O mesmo ocorre também com a vogal “e”: é ele 

[εy’eƚ] (VÁZQUEZ CUESTA & MENDES DA LUZ, 1971, vol. 1, p. 

359).    

  11) As consoantes [b], [d] e [g] sofrem lenização (abrandamento) 

quando entre vogais ou diante da líquida [ɾ] e se realizam como as fri-

cativas [β], [δ] e [v] respectivamente: acabado [ɐkɐ’βaδu], idade 
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[i’δaδə], agrado [ɐ’vɾaδu] (VÁZQUEZ CUESTA & MENDES DA 

LUZ, 1971, vol. 1, p. 345, 346 e 347).    

  12) Quando uma palavra termina em [s] e a palavra seguinte se ini-

cia por [s] essas duas consoantes se fundem numa palatal [ʃ]: os cintos 

[u’ʃĩtuʃ], dos santos [du’ʃãtuʃ], às sete horas [aʃε’tɔɾɐʃ] (VÁZQUEZ 

CUESTA & MENDES DA LUZ, 1971, vol. 1, p. 353).    

  13) Em palavras terminadas pelas líquidas [ɾ] e [l] ocorre a parago-

ge de uma vogal [ə], isto é, um schwa ainda mais débil que o átono [ə], 

sobretudo em infinitivos verbais: falar [fɐ’laɾə], mar [‘maɾə], cal [‘kalə] 

(VÁZQUEZ CUESTA & MENDES DA LUZ, 1971, vol. 1, p. 312).    

  A existência das duas vogais átonas [ɐ] e [ə], inexistentes em portu-

guês brasileiro, já bastaria, numa concepção mais estrita de fonologia 
(confira VELOSO, 2005 e 2012), para classificar português europeu e 

português brasileiro como duas línguas distintas, uma vez que a oposi-

ção dessas vogais permite, ainda que com pouco rendimento fonêmico, 

estabelecer pares mínimos em português europeu, mas não em portu-

guês brasileiro:    

        
  Trata-se, portanto, de uma configuração fonético-fonológica com-

pletamente diferente da do português brasileiro, suficiente para causar 
muita ininteligibilidade entre falantes portuguesas e brasileiros, e que 

vai muito além do que se chama comumente de “sotaque”.    

  Do ponto de vista morfossintático, ocorreram profundas mudanças 

no português brasileiro que o diferenciam não só do português europeu, 

não só das demais línguas românicas, mas também das línguas indo-

europeias em geral.    

  Veja o verbete: Português brasileiro. 

Português uruguaio    

  Veja o verbete: Fronteiriço. 

Portuguesismo    

  O mesmo que Lusismo. 

Pós-alveolar    

  Lugar ou ponto de articulação de uma consoante cujo articulador 
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ativo é o ápice ou a ponta da língua e o articulador passivo é a parte 

atrás dos alvéolos. No português, as consoantes pós-alveolares podem 

ser articuladas com a ponta da língua em direção aos alvéolos ou em di-
reção à região pós-alveolar, ou seja, com a ponta ou parte anterior do 

dorso da língua levantado em direção à parte do palato que se encontra 

atrás dos alvéolos.    

  Assim, segundo Jean Dubois et al. (1998, s.v.), as consoantes [ʃ] e 

[ᵹ] em chuta e juta diferem essencialmente das consoantes [s] e [z] em 

caça e casa pela labialização e por um recuo do ponto de articulação, 

que é pós-alveolar (ou pré-palatal), para os primeiros fonemas, em lu-

gar de ser dental ou alveolar, como nos outros. No português, um 

exemplo semelhante ocorre com a realização dos fonemas /t/ e /d/ antes 

de /i/, quando se realizam pós-alveolares e alveolares antes das demais 

vogais. Tal alofonia é dependente da variedade regional. 

Pós-artigo    

  Dá-se o nome de pós-artigo, segundo Jean Dubois et al. (1998, 

s.v.), a uma subcategoria de determinantes, colocados depois do artigo 

e antes do substantivo, e que se distinguem dos adjetivos porque não 

podem ser modificadores. Assim, mesmo em os mesmos indivíduos é 

um pós-artigo. O determinante é assim formado de um artigo + pós-

artigo + nome. Chamam-se também de pós-determinantes quando os 

utilizamos na constituição do sintagma nominal (o sintagma nominal é 

então constituído de pré-determinante + determinante + pós-determi-

nante + nome e não mais de constituintes do determinante).    

  Os pós-artigos pertencem, na gramática tradicional, à classe dos 

pronomes adjetivos demonstrativos.    

  Veja o verbete: Pré-artigo. 

Pós-cíclico    

  O termo pós-cíclico é usado para um tipo de regra da teoria padrão 

ampliada da gramática gerativa para caracterizar um tipo de transfor-

mação que é aplicada após as transformações de ciclos. As regras pós-

cíclicas foram elaboradas para lidar com casos de inversão de sujeito e 

auxiliares nas orações interrogativas do inglês, aos quais não se apli-

cam as regras cíclicas. Veja o capítulo 12 de An Introduction to En-

glish Transformational Syntax, de Rodney Huddleston (1976). 

Pós-coordenação  

 Pós-coordenação é a combinação de descritores unitermo represen-
tativos de um único conceito feita durante a indexação ou a pesquisa 
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documental. Se for durante a indexação, designa-se indexação pós-

coordenada. 

Pós-coordenado   

 Pós-coordenado se diz do sistema ou índice ordenado de termos 

simples, que o usuário combina entre si no momento em que vai pes-

quisar informação sobre um determinado tema. 

Pós-data  

 Pós-data é a data falsa de um documento que é feita posteriormente 

à sua redação. 

Pós-datação  

 Pós-datação é a aposição de data falsa num documento posterior-

mente à sua redação. 

Pós-dental    

  Consoante pós-dorsal é aquela que se realiza com a ponta ou parte 
anterior do dorso da língua apoiada contra a parede interior dos incisi-

vos superiores. Trata-se, em geral, das consoantes ditas "dentais", como 

o [t] do francês ou o [s] do espanhol, que se distinguem, assim, das in-

terdentais como o [θ] espanhol da inicial de cinco. No português, a rea-

lização pós-dental não é utilizada como traço distintivo, podendo ocor-

rer alternativamente com a realização alveolar. Num mesmo sistema 

fonológico, a diferença entre articulação pós-dental e articulação inter-

dental pode ter uma importância fonológica, como no espanhol. Ela 

corresponde a uma oposição acústica entre o fonema mate [θ] e o fo-

nema estridente [s]. 

Pós-determinante  

  Veja o verbete: Pós-artigo. 

Pós-dorsal    

  Consoante pós-dorsal é aquela cujo articulador inferior é a parte 

posterior do dorso da língua. Do ponto de vista da zona de articulação, 

as pós-dorsais são as velares [k, g, x] etc. 

Pós-escrito  

 Pós-escrito ou post scriptum é a frase que se coloca no final de uma 

carta ou missiva, para acrescentar alguma coisa que se esqueceu ou que 

se quer fazer destacar do resto do texto. É geralmente introduzida pela 

abreviatura P. S.; depois do escrito, aditamento ou acréscimo a um tex-

to. 
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Posfácio    

  Posfácio é o adendo, explicação ou advertência colocados no fim de 

um livro, depois de pronto. Trata-se de um enunciado de esclarecimen-
to, justificação, comentário que se coloca após o corpo do texto (COS-

TA, 2018, s.v.).    

  Veja os verbetes: Adendo, Anexo, Apêndice. 

Posição    

  Termo usado na linguística com referência a pontos funcionalmente 

contrastivos dentro de uma unidade linguística, como os fonemas den-

tro da sílaba ou da palavra, os morfemas dentro das palavras, as pala-

vras dentro das sentenças etc., segundo David Crystal (1988, s.v.). É 

comum serem citadas as posições inicial, medial ou final para os ele-

mentos que ocorrem dentro de uma unidade de ordem mais alta. Uma 

"variante posicional" se refere às variações formais introduzidas em 
uma unidade linguística (geralmente um fonema ou morfema) por cau-

sa da influência condicionante do contexto linguístico. Veja o capítulo 

2 de Introdução à linguística teórica, de John Lyons (1979).    

  Na fonética, o termo é usado para caracterizar a organização dos 

órgãos da fala durante a articulação de um som: os vários articulado-

res (lábios, língua etc.) estão em certa posição, baseada em seu ponto e 

modo de articulação. Veja o primeiro capítulo de A Course in Phone-

tics, de Peter Ladefoged (1982).    

  A noção de posição, segundo Franck Neveu (2008, s.v.), serve para 

descrever a função de um constituinte numa estrutura sintática. Deve 

ser diferenciada da noção de lugar que descreve o local ocupado por 

um elemento numa sequência linguística. As posições e os lugares cor-
respondem a dois níveis de representação da frase, e remetem, por con-

sequência, a diferentes funções no discurso: a função sintática e a fun-

ção informativa. Por exemplo: 1) Sem apoio, Clara não poderia ven-

cer; 2) Clara, sem apoio, não poderia vencer; 3) Clara não poderia 

vencer sem apoio. Nessas três frases, o lugar do sintagma sem apoio 

variou, mas a estrutura sintática permaneceu a mesma, e, portanto, a 

posição desse sintagma não sofreu nenhuma variação. As relações entre 

os grupos permaneceram estáveis. Inversamente, em: 4) Clara abraça 

Carolina; 5) Carolina abraça Clara, os constituintes Clara e Carolina 

sofreram uma modificação ao mesmo tempo de lugar e de posição 

(Clara, sujeito em 4, objeto direto em 5; Carolina: objeto direto em 4 e 
sujeito em 5). Se, como o demonstram os exemplos 1, 2 e 3, a variação 

de lugar de um constituinte não influem sempre em sua posição, o lugar 

não é, entretanto, aleatório. Ainda que ele não seja determinado pela es-
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trutura sintática da frase, o lugar do constituinte móvel sem apoio em 1, 

2 e 3 varia segundo a estrutura informativa do enunciado e, portanto, 

segundo a intenção de comunicação do enunciador.    
  Veja os verbetes: Dinâmica da comunicação, Intercalação, Ênfase 

e Ordem das palavras. 

Posição absoluta    

  Veja o verbete: Posição inclusa. 

Posição avaliativa    

  Veja o verbete Acento de valor. 

Posição de neutralização    

  Posição de neutralização é a posição em que um fonema sofre neu-

tralização. 

Posição de repouso    

  Posição de repouso é a posição dos órgãos fonadores quando na 

respiração normal, boca fechada, sem emissão de voz. 

Posição esqueletal    

  Termo utilizado pela fonologia autossegmental para representar o 

nível intermediário entre os segmentos consonantais e vocálicos e os 

constituintes silábicos, na representação lexical, segundo Thaïs Cristó-

faro Silva (2011, s.v.). Uma posição esqueletal pode ser compreendida 

como uma unidade temporal da cadeia sonora. As posições esqueletais 

são associadas aos segmentos na representação lexical. A silabificação 

se dá a partir da associação das posições esqueletais aos constituintes 

silábicos, de acordo com as propriedades específicas de silabificação da 

língua em questão. Dos três constituintes silábicos (onset, núcleo e co-

da), somente o núcleo tem a posição esqueletal associada ao constituin-
te núcleo na representação lexical. As demais posições esqueletais (on-

set e coda) são associadas aos constituintes silábicos no curso da silabi-

ficação. As posições esqueletais podem ter conteúdo segmental, como 

indicado na figura ilustrativa, ou podem ter conteúdo vazio, isto é, não 

terem sons a elas associados, mas contam temporalmente na represen-

tação fonológica. 

Posição fraca    

  Posição fraca é a posição na qual um fonema está sujeito a sofrer 

transformações o mesmo a desaparecer.    

  Na versificação, é o lugar do verso, em tempo não marcado, em que 

uma sílaba comum funciona como breve (JOTA, 1981, s.v.). 
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Posição hierárquica    

  Na linguística de Michael Alexander Kirkwood Halliday, a expres-

são se refere a uma das escalas de análise que inter-relacionam as cate-
gorias da teoria, ou seja, a combinação hierárquica das unidades lin-

guísticas dentro de um nível linguístico. Segundo David Crystal (1988, 

s.v.), a escala de posição hierárquica gramatical, por exemplo, reco-

nhece que os itens sentença-oração-grupo-palavra-morfema estão em 

uma relação de inclusão (isto é, uma sentença é constituída de uma ou 

mais orações etc.). Outras escalas dessa abordagem são denominadas 

exponente e "sutileza". A expressão mudança de posição hierárquica é 

usada com referência a um processo linguístico que muda uma dada 

unidade para uma posição mais baixa na escala, de forma que ela opere 

em uma estrutura de uma unidade mais baixa (ou de posição hierárqui-

ca igual). Exemplo: uma oração, funcionando dentro de um grupo (co-
mo as orações relativas: o homem que acabou de entrar perguntou...). 

Veja o capítulo 5 de Introdução à linguística teórica, de John Lyons 

(1979) e o capítulo 7 de Linguística geral, de Robert Henry Robins 

(1981). 

Posição inclusa    

  Posição inclusa é aquela em que se encontra uma forma linguística 

como constituinte de forma complexa. Opõe-se a posição absoluta, que 

é aquela em que se encontra uma forma única e constitui oração. (JO-

TA, 1981, s.v.). 

Posição neutra    

  Posição assumida pelo trato vocal antes do início da produção da 

fala. Conceito importante na definição dos traços distintivos, juntamen-

te com o conceito de vozeamento espontâneo. 

Posicionamento    

  Segundo Patrick Charaudeau e Dominique Maingueneau (2006, 

s.v.), posicionamento é uma das categorias de base da análise do dis-

curso, que diz respeito à instauração e à conservação de uma identidade 

enunciativa.    

  Tomado em uma acepção pouco específica, o termo posicionamento 

designa apenas o fato de que, por meio do emprego de tal palavra, de 

tal vocabulário, de tal registro de língua, de tais construções, de tal gê-

nero de discurso etc., um locutor indica como ele se situa num espaço 

conflituoso: utilizando a lexia “luta de classes”, posiciona-se como 
sendo de esquerda; falando em um tom dialético e com um vocabulário 

técnico, posiciona-se como especialista etc.    
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  Num campo discursivo, posicionamento define mais precisamente 

uma identidade enunciativa (“o discurso do partido comunista de tal pe-

ríodo”, por exemplo), um lugar de produção discursiva bem específico. 
Esse termo designa ao mesmo tempo as operações pelas quais essa 

identidade enunciativa se instaura e se conserva num campo discursivo, 

e essa própria identidade. Ambiguidade interessante, pois uma identi-

dade enunciativa não é fechada e cristalizada, ela se conserva por meio 

do interdiscurso por um trabalho incessante de reconfiguração. O posi-

cionamento não diz respeito apenas aos “conteúdos”, mas às diversas 

dimensões do discurso: ele se manifesta também na escolha destes ou 

daqueles gêneros de discurso, no modo de citar etc.    

  Mas “posicionamento” se emprega também para identidades de 

fraca consistência doutrinal (um programa de televisão, uma campanha 

publicitária etc.). Assim sendo, para Patrick Charaudeau (1998b), o po-
sicionamento corresponde à posição que um locutor ocupa em um 

campo de discussão, aos valores que ele defende (consciente ou in-

conscientemente) e que caracterizam reciprocamente sua identidade so-

cial e ideológica. Esses valores podem ser organizados em sistemas de 

pensamento (doutrinas) ou podem ser simplesmente organizados em 

normas de comportamento social que são então mais ou menos consci-

entemente adotadas pelos sujeitos sociais e que os caracterizam identi-

tariamente. Pode-se falar, portanto, de “posicionamento” também para 

o discurso político, midiático, escolar...    

  A noção de posicionamento conhece um sucesso crescente, correla-

tivo de uma diminuição de preferência por “formação discursiva”, per-

cebida talvez como muito ligada ao domínio sociopolítico. Mas, para 
ser operatória, essa noção deve ser cuidadosamente especificada em 

função dos tipos de discurso concernidos. Por exemplo, no discurso re-

ligioso ou no discurso filosófico, os posicionamentos em geral corres-

pondem às “escolas”, aos “movimentos” que se consideram a expressão 

de uma doutrina, mas esse não é o caso geral.    

  Veja os verbetes: Análise do discurso, Campo discursivo, Forma-

ção discursiva e Investimento genérico. 

Pós-incunábulo  

  Segundo Maria Isabel Faria e Maria da Graça Pericão (2008, s.v.), 

pós-incunábulo é a designação dada na França a obras impressas desde 

o dia primeiro de janeiro de 1501 até 1510, que apresentam o aspecto 
gráfico característico dos incunábulos; na Alemanha, este termo se 

aplica a todas as obras impressas no primeiro terço do século XVI. 
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Positivismo    

  Atitude mental dos linguistas que procuram a explicação dos fatos 

da linguagem no plano puramente dos fenômenos, com exclusão de 
qualquer pesquisa que leve à determinação das causas espirituais que os 

geraram.    

  O positivismo pode ser metodológico ou doutrinário.    

  O positivismo metodológico parte dos fatos, que recolhe escrupulo-

samente, descreve e classifica. Ele caracteriza a ciência moderna, sem-

pre atenta aos fatos, para não se perder nas nuvens da fantasia. Mas, ao 

lado desse, existe o positivismo doutrinário, que afirma encontrar-se a 

explicação dos fenômenos nos próprios fenômenos, ainda quando se 

trate de ciências do espírito, como é o caso da linguística. Foi contra o 

positivismo doutrinário que reagiu o linguista alemão Karl Vossler 

(1872-1949), nos princípios do século XX. Ao positivismo opôs o idea-
lismo. "O idealista repõe o princípio de causalidade na razão humana, 

ao passo que o positivista o procura nas coisas e nos próprios fenôme-

nos". (VOSSLER, Positivismo e Idealismo na Ciência da Linguagem)  

  Há duas feições principais de positivismo doutrinário: a) positivis-

mo histórico, característico da atividade dos linguistas do século XIX, 

que dá como causa dos fenômenos linguísticos o seu antecedente cro-

nológico (o plural de leão, por exemplo, é leões, porque esta última 

forma é o termo atual da evolução regular do latim corrente leones); b) 

positivismo sistemático ou positivismo estrutural, que está marcando a 

fisionomia intelectual de considerável parte dos linguistas do nosso sé-

culo, para o qual a explicação dos fenômenos linguísticos deve ser bus-

cada nas exigências formais das relações que constituem o sistema de 
sinais orais chamado língua (o plural de leão, por exemplo, é leões 

porque existe na língua uma oposição formal constante ão-ões, corres-

pondente à dualidade, no plano do conteúdo, entre singular e plural). 

   

  Segundo Marcos Bagno (2017, s.v.), o positivismo é uma filosofia 

da ciência segundo a qual:    

  a) toda informação confiável deriva de tratamentos lógicos;    

  b) a experiência sensorial é a fonte exclusiva de qualquer conheci-

mento digno desse nome e    

  c) só existe conhecimento válido (verdadeiro) nesse conhecimento 

derivado.    
  Os dados recebidos pelos sentidos funcionam como provas empíri-

cas. O positivismo argumenta que a sociedade, tal como o mundo físi-

co, funciona de acordo com leis gerais. A introspecção, a indução, a 
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metafísica e a teologia são sumariamente descartadas. O uso moderno 

do termo e sua grande influência no século XIX deriva do trabalho do 

francês Auguste Comte (1798-1857). O pensamento positivista teve 
fundamental papel na configuração e consolidação, no final do século 

XIX, das ciências ditas humanas e sociais, que tentaram se estabelecer 

nos mesmos moldes das ciências exatas e naturais: a sociologia, a an-

tropologia, a psicologia e a linguística.    

  A partir da primeira metade do século XX, no entanto, o positivis-

mo começou a ser duramente rejeitado, a tal ponto que o termo, hoje 

em dia, é usado sobretudo pejorativamente. Entre as críticas feitas ao 

positivismo está a incapacidade que o método científico aplicado às ci-

ências exatas-naturais apresenta para se conhecer os objetos de estudo 

das ciências sociais-humanas, ou seja, a sociedade, o ser humano, a cul-

tura. Esses objetos têm propriedades como a intencionalidade, a autor-
reflexividade e a criação de significado, as quais são deixadas de lado 

pela epistemologia positivista. Isso torna, por exemplo, a psicanálise 

essencialmente não positivista, uma vez que se trata de um método so-

bretudo hermenêutico, isto é, em que a interpretação dos dados e dos 

signos ocupa lugar central.    

  A sociolinguística variacionista, também chamada quantitativa, é 

comumente acusada de “positivista” pela confiança quase absoluta que 

dedica aos dados obtidos empiricamente, como se eles fossem a “ver-

dade” sobre uma língua, uma variedade linguística ou sobre o compor-

tamento e as atitudes de uma comunidade ou grupo social. Assim, 

Norman Fairclough (1989, p. 7-8), por exemplo, afirma: “A sociolin-

guística é pesadamente influenciada por concepções ‘positivistas’ da 
ciência social: a variação sociolinguística numa sociedade particular 

tende a ser vista em termos de conjuntos de fatos a se observar e des-

crever segundo métodos análogos aos da ciência natural. (...) Também 

vinculada à orientação positivista dada aos fatos é a insensibilidade ge-

ral da sociolinguística para com seu próprio relacionamento com as or-

dens sociolinguísticas que procura descrever. Quando se focaliza a 

simples existência dos fatos sem prestar atenção às condições sociais 

que os fizeram ser o que são e às condições sociais para sua mudança 

potencial, dificilmente emerge a ideia de que a própria sociolinguística 

possa de algum modo afetar os fatos. Mas (...) se os fatos da ordem so-

ciolinguística existente forem vistos como linhas de tensão, como con-
figuração temporária que representa o atual balanço das forças de clas-

ses, então o efeito da pesquisa sociolinguística poderia ser ou legitimar 

esses fatos e assim, indiretamente, as relações de poder que subjazem a 
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eles, ou mostrar a contingência desses fatos apesar de sua solidez apa-

rente e, assim, indiretamente, apontar para modos de transformá-los. 

Por exemplo, a sociolinguística frequentemente tem descrito conven-
ções sociolinguísticas em termos de quais são as formas linguísticas 

‘apropriadas’ para dada situação social; seja qual for a intenção, essa 

terminologia tende a conferir legitimidade aos ‘fatos’ e a suas relações 

de poder subjacentes”.    

  Pierre Encrevé (1976, p. 20-21 também já apontava para a falta de 

interpretação adequada dos dados obtidos por William Labov em suas 

investigações empíricas: “Labov não formula uma das lições principais 

desta pré-entrevista, no que diz respeito à alternância de estilo do grupo 

observado. Os resultados são estudados apenas como imagem (por re-

flexo) da comunidade estratificada; mas eles fornecem uma informação 

importantíssima sobre a língua dos empregados das grandes lojas de 
departamento: a língua deles varia segundo o status social do interlocu-

tor (clientela) e na direção da variedade linguística associada a esse sta-

tus. Em outras palavras, a variação estilística (pois se trata tipicamente 

de uma) é também socialmente determinada, é a resposta do falante 

(ou, antes, do grupo dos falantes) à pressão simbólica exercida pelo in-

terlocutor na relação (presumida) que este entretém com a ‘norma legí-

tima’, o que confirma nossa interpretação da variação estilística na pes-

quisa por entrevista como tradução de uma relação social e não de uma 

relação psicológica. O ‘paradoxo do observador’ é real, mas precisa ser 

socialmente qualificado: talvez não seja qualquer observação que modi-

fique o objeto estudado, mas aquela que exerce uma violência simbóli-

ca: do dominante sobre o dominado. A observação científica é uma re-
lação social, exatamente como (a concordância entre entrevista e pré-

entrevista dá testemunho disso) qualquer interação linguística, qualquer 

‘ato de fala’”. 

Positivo    

  Diz-se do nome cuja significação não apresenta alteração de grau. 

Assim, entre os substantivos, está no positivo ou normal aquele que não 

tem significação aumentativa nem diminutiva. Paralelamente, quanto 

ao adjetivo, está no positivo ou normal aquele que não tem significação 

comparativa nem superlativa.    

  Na descrição gramatical, indica o tipo de sentença ou de verbo sem 

marcador de negação, isto é, que exprime uma asserção. O "polo" posi-
tivo ou afirmativo desse contraste se opõe ao negativo: o sistema gra-

matical envolvido muitas vezes é denominado de polaridade. Veja o 



BASES PARA UM DICIONÁRIO LINGUÍSTICO-GRAMATICAL 

5108 

capítulo 2 de A Comprehensive Grammar of the English Language, de 

Randolph Quirk et al. (1985). 

Pós-lexical    

  Tipo de regra proposta pela fonologia lexical que se aplica após as 

regras lexicais. As regras lexicais operam no nível da palavra e as re-

gras pós-lexicais operam em interface com outros domínios, como a 

sintaxe, por exemplo. 

Pós-nominal    

  Pós-nominal é o mesmo que denominal. 

Pós-nominativo    

  Pós-nominativo é sinônimo de Denominativo. 

Pós-palatal    

  Pós-palatal, segundo Jean Dubois et al. (1998, s.v.), é a consoante 

realizada com o dorso da língua levantado em direção da parte posteri-
or do palato duro, no limite entre o palato duro e mole. Assim, a conso-

ante [k] de quieto se realiza foneticamente como uma consoante pós-

palatal (embora se caracterize fonologicamente como uma velar), ao 

contrário do [k] de curvo, realizado como uma velar. A diferença entre 

pós-palatal e velar não tem, aqui, consequências fonológicas, já que 

não existe em português o fonema oclusivo palatal.    

  Veja o verbete: Palatal. 

Posposição    

  O substantivo posposição, assim como o verbo pospor, é usado na 

classificação gramatical das palavras, com referência ao conjunto fe-

chado de itens que seguem um sintagma nominal (ou substantivos ou 

pronomes) para formar um único constituinte de estrutura. A constru-
ção análoga em inglês envolve preposições.    

  Portanto, chama-se posposição, segundo Jean Dubois et al. (1998, 

s.v.), o lugar de uma palavra que segue outra com a qual forma uma 

unidade de acento. Assim, a preposição latina cum segue o pronome 

nos grupos vobiscum, nobiscum etc. O mesmo ocorre no português, 

com os pronomes oblíquos enclíticos.    

  Por oposição às preposições, chamam-se posposições aos morfemas 

gramaticais invariáveis (ou partículas) que se colocam depois dos sin-

tagmas nominais por elas regidos. Assim, as palavras causa e gratia 

são posposições que regem o nome no genitivo por elas regido (mortis 

causa).    

  Veja os verbetes: Adposição. 
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Pospositivo    

  Maximino Maciel (1866-1923) chamava assim o segundo elemento 

de um ditongo ou o terceiro de um tritongo. Na Nomenclatura Grama-
tical Brasileira não ocorre esse termo.    

  Segundo Celso Pedro Luft (1972, s.v.), pospositiva ou subjuntiva 

tem-se chamado à semivogal do ditongo decrescente, isto é, vogal assi-

lábica posposta à vogal base. Exemplos: mais, maus, mãe, mão. É ter-

mo oposto a prepositiva.  São termos supérfluos, além de assen-

tarem num errôneo do termo vogal: "vogal pospositiva, prepositiva". 

   

  Uma preposição é dita pospositiva, segundo Jean Dubois et al. 

(1998, s.v.), quando se coloca depois do nome que rege. Assim, no la-

tim, as preposições causa e gratia seguem o nome (no genitivo) que 

elas regem. 

Pós-prefixo    

  Pós-prefixo é o interfixo anterior, como o s do espanhol ensanchar 

(en + s + ancho + ar).    

  Veja o verbete: Antessufixo. 

Posse    

  Um complemento nominal indica posse, segundo Jean Dubois et al. 

(1998, s.v.), quando puder ser o sujeito de uma frase subjacente com o 

verbo ter. Este terá por objeto o nome que se tornará o complemento na 

frase derivada. Em o chapéu de Pedro, Pedro indica a posse e é o pos-

suidor. Pedro pode ser o sujeito da frase subjacente Pedro tem um cha-

péu, em que o substantivo chapéu de que ele era complemento é o obje-

to do verbo ter. Distingue-se a posse alienável da posse inalienável. 

Possessivo    

  Classe de pronomes que exprimem uma relação de pertencimento 

entre sujeito e objeto.    

  O sujeito (= possuidor) pode ser de qualquer pessoa do discurso; 

por isso, os pronomes possessivos têm pessoas.    

  São os seguintes os possessivos: primeira pessoa do singular: meu, 

minha, meus, minhas; segunda pessoa do singular: teu, tua, teus, tuas; 

terceira pessoa (do singular e do plural): seu, sua, seus, suas; primeira 

pessoa do plural: nosso, nossa, nossos, nossas; segunda pessoa do plu-

ral: vosso, vossa, vossos, vossas.  A pessoa e número do sujeito (pos-

suidor) são dados pelo radical: vosso é da segunda pessoa do plural.    
  O gênero e o número do objeto (coisa possuída) são dados pela fle-

xão: vosso é masculino singular.    
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  Em latim, o possessivo da terceira pessoa só podia se referir ao su-

jeito da oração, isto é, era sempre reflexivo. Em português, além de re-

flexivo (seu dele), pode se referir também à pessoa com quem se fala 
(seu de você). Em certas frases, acontece que o valor preciso desse pro-

nome não se define, de forma que alguns autores, para desfazer a ambi-

guidade, acrescentam um genitivo esclarecedor. Exemplo: "A sua hon-

ra dele não dependia dos impulsos falsos ou torpes que tivera o coração 

dela" (Eça de Queirós). Esses possessivos têm valor subjetivo, quer di-

zer, se referem ao sujeito como possuidor. Todavia, alguns substantivos 

abstratos que indicam sentimento, quando acompanhados de possessi-

vos, podem referir-se não à pessoa que sente, mas ao objeto do senti-

mento. Exemplo: "Mova-te a piedade sua e minha / Pois te não move a 

culpa que não tinha". (Os Lusíadas, III, 127).    

  Neste passo, a piedade sua e minha significa não a piedade dele e 
de mim, mas a piedade para com elas (as criancinhas) e para comigo. 

Confira a expressão familiar saudades suas (isto é, de você).    

  Próprio é possessivo em frases como moral em casa própria. 

Alheio é um possessivo indefinido.    

  O possessivo também pode assumir valor afetivo. Exemplo: Como 

vai o nosso Maceira?    

  Em axiônimos (Seu João, por exemplo), seu não é possessivo, mas 

uma redução de senhor, quando em posição proclítica. Na fala de mi-

neiros, isto fica mais evidente, porque eles dizem pronunciam, frequen-

temente, Sô João, ao invés de Seu João.    

  Na linguística gerativa, segundo Jean Dubois et al. (1998, s.v.), os 

adjetivos possessivos são originários na estrutura profunda de um sin-
tagma nominal constituído de um artigo definido (o) e de um comple-

mento nominal (de mim, de ti, dele etc.). Meu chapéu é originário de o 

chapéu de mim. Esta derivação explica como variação em gênero e 

número ocorre por um lado, em relação ao substantivo assim determi-

nado (chapéu) e, por outro lado, em relação com o pronome comple-

mento subjacente: seu chapéu é originário de o chapéu deles e seus 

chapéus de os chapéus deles.    

  Os pronomes possessivos são simplesmente sintagmas nominais 

constituídos de um determinante o, de um adjetivo meu e de um subs-

tantivo apagado.    

  Chama-se frase possessiva a uma frase cujo predicado exprime, 
com a cópula, a posse: em francês être à quelqu'un, em inglês be + N + 

caso possessivo, em português ser de alguém etc. Por exemplo: Ce li-

vre esta à Jean. This book is John's. Esta casa é de João. 
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Possibilidade de retorno à pesquisa anterior  

 Em pesquisa bibliográfica informatizada, possibilidade de retorno à 

pesquisa anterior é a operação baseada na memória da pesquisa, que 

permite ao usuário o regresso a pesquisas feitas anteriormente. 

Possiblidades de uma língua    

  A noção de possibilidade de uma língua, segundo Franck Neveu 

(2008, s.v.), desenvolvida por Jean-Claude Milner, assenta sobre o 

princípio de um Julgamento diferencial, que condiciona a validade da 

hipótese gramatical, princípio segundo o qual não se pode dizer tudo. 

Nessa perspectiva, entende-se que um dado linguístico pode ser materi-

almente possível, atém mesmo atestado, sendo, no entanto, impossível 

na língua, e vice-versa. Podem, com efeito, existir diferentes sistemas 

de separação das formas possíveis e impossíveis no meio de uma mes-

ma comunidade linguística. Existem, igualmente, ilusões no julgamento 
da língua, e erros na utilização da gramática pelos sujeitos falantes. A 

hipótese gramatical deve ser, assim, definida, no mínimo, por uma du-

pla distinção: 1) entre possibilidades e formas impossíveis; 2) entre 

possibilidades de uma língua e possibilidades materiais.    

  “Essa disfunção entre os dois sistemas de possibilidade é essencial à 

atividade gramatical. Se ela não é admitida, então essa atividade desa-

parece; se efetivamente o possível e o impossível na língua se confun-

dem inteiramente com o possível e o impossível materiais, então po-

demos e devemos nos limitar a constatar o que se diz e o que não se diz 

materialmente: a razão gramatical não é nada mais e nada menos que 

um gravador. Se em troca admitimos a disjunção, a atividade gramati-

cal autônoma se torna lícita” (MILNER, 1989).    
  Veja os verbetes: Aceitabilidade, Asterisco, Factum Grammaticae, 

Gramática, Gramaticalidade, Língua. 

Possuidor    

  Chama-se possuidor o sujeito de uma frase que contém o verbo ter 

e um objeto direto. Exemplo: Pedro tem um chapéu.    

  Veja o verbete: Posse. 

Post    

  Post é a forma substantiva do verbo “to post”, em inglês, que se re-

fere a uma entrada de texto efetuada num weblog/blog. Centra o seu 

conteúdo na temática proposta pelo blog, e conforme o tipo de blog – 

diários pessoais, informativos ou profissionais – será o conteúdo dos 
comentários enviados pelos leitores, que têm muita liberdade de ex-

pressar o que quiserem. Em geral, as postagens são organizadas de 
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forma cronologicamente inversa na página, de forma que as informa-

ções mais atualizadas apareçam primeiro. Post e comentário podem ser 

construídos multissemioticamente, pois, atualmente, a maioria dos 
blogs é compatível com o recurso de inserção de imagens, vídeos e áu-

dio, além do próprio texto. O post é geralmente um texto do tipo narra-

tivo (relatos), descritivo e opinativo. Já o comentário, texto em geral 

curto, é do tipo opinativo, pois expressa uma opinião sobre o tema de-

senvolvido no post do blogueiro (COSTA, 2018, s.v.).    

  Veja os verbetes: Artigo, Artigo científico, Artigo de opinião, Ci-

berpaper, Comentário, Editorial, Verbete. 

Postal ilustrado  

  Segundo Maria Isabel Faria e Maria da Graça Pericão (2008, s.v.), 

postal ilustrado ou cartão ilustrado é o documento em cartolina, de 

dimensões normalizadas, geralmente para envio pelo correio, com uma 
imagem impressa no verso. Aparece nos anos setenta do século XIX, 

fornecido pela descoberta da heliogravura, técnica de reprodução que 

permite fazer trinta mil postais de uma só vez. 

Pôster    

  Aquilo que era um cartaz, impresso, com motivos variados, usado 

geralmente para decoração em espaços públicos ou privados ou propa-

ganda, passou, na academia, a ser um novo gênero, muito usado em 

eventos científicos. Nesses eventos, deixa-se, geralmente, a modalidade 

de exposição em forma de pôster aos alunos de graduação, enquanto 

outras modalidades (comunicações coordenadas ou individuais) ficam 

para alunos de pós-graduação (mestrandos e doutorandos) e demais 

pesquisadores. O pôster pode ser um suporte de propaganda ou decora-
ção, como o pode ser o cartaz, o outdoor, o painel etc., mas como gê-

nero possui conteúdo, composição e estilo bem característicos. Quanto 

ao conteúdo, geralmente traz um tema científico que se pesquisa. En-

cimado pelo título do trabalho de pesquisa, vêm, em seguida, objeto, 

objetivo, embasamento teórico, metodologia de pesquisa e de análise, 

resultados e/ou conclusões (possíveis) e bibliografia básica. Predomina, 

em todas as partes que compõem a estrutura do pôster, uma linguagem 

objetiva, sintética, sinóptica (COSTA, 2018, s.v.).    

  Veja os verbetes: Cartaz, Painel, Outdoor. 

Posterior    

  Posterior é o fonema que se realiza, quanto ao seu ponto de articu-
lação, atrás da cavidade bucal, por oposição aos fonemas anteriores, re-

alizados no nível do palato duro, dos dentes ou dos lábios.    
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  É uma classificação quanto à zona de articulação, como lembra 

Celso Pedro Luft (1972, s.v.). Durante a sua emissão, verifica-se um re-

cuo (progressivo, de /ó/ até /u/) da metade posterior da língua: daí o 
nome de "posteriores". Há, porém, outro movimento articulatório, tal-

vez mais importante do que aquele: simultaneamente, dá-se um pro-

gressivo avanço e aproximação dos lábios arredondados. Esse duplo 

movimento simultâneo, avanço dos lábios e recuo da língua, é o que ca-

racteriza o timbre dessas vogais. Por isso, caberia melhor o nome de 

labiovelares. Além do mais, seria uma classificação pelos órgãos arti-

culatórios, como a das consoantes (compare labiodentais, palatais, ve-

lares etc.). Mas o termo adotado pela Nomenclatura Gramatical Brasi-

leira é posteriores.    

  As vogais posteriores, segundo Jean Dubois et al. (1998, s.v.), são 

realizadas com a massa da língua voltada para trás da boca, o mais per-
to possível do palato (em francês e em português [u], [o] e [ͻ] são vo-

gais posteriores). Chamam-se posteriores ou velares por oposição às 

vogais anteriores ou palatais. As consoantes posteriores (dorsais), co-

mo [k, g] são realizadas com a parte posterior da língua contra a região 

posterior do palato e a região velar.    

  No plano acústico, os fonemas posteriores são caracterizados pela 

concentração da energia nas baixas frequências do espectro (os dois 

formantes estão no domínio baixo do registro) e têm um timbre grave, 

que se explica pela amplitude do ressoador bucal e sua falta de compar-

timentação.    

  Segundo Franck Neveu (2008, s.v.), qualificam-se como posteriores 

as realizações fônicas cujo ponto de articulação está situado na parte 
posterior da cavidade bucal. O termo é empregado principalmente para 

classificar as vogais. Em francês, as vogais posteriores são as vogais 

velares em cuja articulação acontece um deslocamento da língua em di-

reção ao palato mole (véu palatino): [u], [o], [ɔ], [ɔ̃], [], [̃]. Em por-

tuguês, são cinco as vogais posteriores: [ɔ], [o], [õ], [u], [ũ].    

  Designa pelo termo posteriorização o movimento de deslocamento 

dos fones para trás da cavidade bucal.    

  Veja os verbetes: Anterior, Arredondada, Articulação, Central, Pa-

lato, Posteriorização, Traço distintivo, Véu palatino, Vogal. 

Posteriorização    

  Propriedade relativa à posição da língua na dimensão horizontal du-

rante a articulação das vogais ou das consoantes. A língua pode estar 

deslocada para a parte de trás (parte posterior da cavidade bucal) ou pa-

ra a parte da frente (parte anterior da cavidade bucal). Quando a língua 
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se encontra na parte posterior da cavidade bucal, há posteriorização da 

língua e uma vogal articulada com essa propriedade é classificada co-

mo posterior. Quando a língua se encontra na parte anterior da cavida-
de bucal, há anteriorização da língua e uma vogal articulada com essa 

propriedade é classificada como anterior.    

  Veja o verbete: Posterior 

Postiço    

  Em gramática gerativa, os símbolos postiços ou mudos (dummy 

symbols, representados por Δ) são substituídos, nas cadeias terminais 

geradas no componente de base, pelos símbolos categoriais que repre-

sentam as categorias léxicas. Os postiços indicam as posições onde se-

rão inseridas as unidades léxicas que possuam as propriedades implica-

das nos símbolos categoriais que as dominam. Quando um vocábulo de 

base, que define uma categoria léxica N, V, Adj, Art etc., não pode 
mais ser reescrito por uma regra de reescritura de base, passa a ser re-

escrito por um símbolo postiço, conforme a regra A → Δ. As regras de 

inserção léxica irão inserir no lugar deste símbolo um termo do léxico 

que possuirá em seus traços aqueles implicados nos símbolos que o 

dominam. Assim, se N domina o postiço, a palavra (ou símbolo com-

plexo) inserido nesta posição deverá ser um substantivo, animado ou 

não animado, concreto ou abstrato etc. Os elementos gramaticais, como 

tempo (presente, passado etc.) ou o número, não são substituídos por 

símbolos postiços: são os formantes gramaticais.  

 Em Portugal, segundo Maria Isabel Faria e Maria da Graça Pericão 

(2008, s.v.), postiço é o sinal que se coloca por cima das vogais para 

dar à palavra diferente valor ou som. Há sinais agudos, graves, tremas e 

circunflexos. 

Posto    

  Chama-se posto a asserção explícita de um enunciado, por oposição 

a pressuposto, que implica um enunciado implícito, conhecido ou evi-

dente. Assim, na frase José se restabeleceu, o pressuposto é o de que 

"José não está mais doente".    

  Posto, segundo Valdir do Nascimento Flores et al. (2018, s.v.), é o 

ato de fala explícito realizado pelo locutor.    

  Esta noção de posto está vinculada à descrição da pressuposição 

como um ato de fala, constituído em um esquema geral de atividade 

linguística. Nesse momento, Oswald Ducrot situa seu estudo no interior 
da semântica pragmática, da qual mais tarde se distancia. Inserida nessa 

reflexão, o posto diz respeito à explicitação, pelo locutor, de diferentes 
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atos de fala contidos em uma enunciação. Na sequência “Fulano vem 

me ver, logo ele tem problemas”, o locutor apresenta explicitamente 

dois atos afirmativos: 1) “Fulano vem me ver” e 2) “Fulano tem pro-
blemas”.    

  Posto é também o sentido explícito inscrito em um enunciado, cuja 

responsabilidade é atribuída a um enunciador.    

  Essa acepção de posto está vinculada à teoria da polifonia, em que a 

pressuposição é concebida como uma das manifestações polifônicas da 

linguagem. Nesse sentido, o autor descreve o fenômeno da pressuposi-

ção, considerando o fato de que certas palavras do enunciado possibili-

tam um sentido pressuposto e outro posto, cujos responsáveis são dois 

enunciadores (enunciador 1 – E1 – e enunciador 2 – E2). A sequência 

“todos vieram à aula, até Joana” contém um posto, sentido explicitado 

pelo locutor no enunciado (E2). Além disso, devido ao uso da palavra 
“até”, a sequência contém um pressuposto, argumento implícito de que 

a presença de Joana à aula é inusitada (E1).    

  Sugere-se a leitura de: Princípios de semântica linguística: dizer e 

não dizer; e O dizer e o dito, de Oswald Ducrot.    

  Veja os verbetes: Atividade linguística, Enunciador, Pressuposto, 

Sentido literal e Teoria da polifonia. 

Postônica    

  Diz-se da sílaba ou do fonema que vem depois da sílaba tônica. Na 

palavra relâmpago, por exemplo, a sílaba pa é postônica ou postônica 

não final. No caso de proparoxítona, como no exemplo dado, temos du-

as sílabas postônicas: a postônica final e a postônica não final, que é 

da.    
  Esta posição, segundo Jean Dubois et al. (1998, s.v.), acarreta certa 

instabilidade. Assim, as vogais postônicas do latim, muitas vezes, de-

saparecem na passagem para as línguas românicas. Exemplo: latim 

ocŭlum → *oclum → francês œil, italiano occhio, espanhol ojo, portu-

guês olho etc. 

Postulado    

  Veja o verbete: Axioma. 

Postulados    

  Termo da lógica axiomática, cujo uso geral é aplicado na linguísti-

ca, referindo-se a um conjunto de proposições iniciais que a teoria su-

põe serem verdadeiras. Essas proposições iniciais e as suas subsequen-
tes deduções são coletivamente conhecidas como "método de postula-

dos" (cf. axiomática). Na linguística, diversos conjuntos de postulados 
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foram propostos, em uma tentativa de sistematizar as ideias sobre a lín-

gua. As mais conhecidas são as propostas por Leonard Bloomfield 

(1887-1949), em 1926, e Bernard Bloch (1906-1965), em 1948. Veja o 
primeiro capítulo de An Introduction to General Linguistics, de Francis 

Patrick Dinneen (1967). 

Postulados da conversação    

  Carly Silva (1988, s.v.) ensina que postulados da conversação são o 

conjunto de princípios propostos por David Gordon e George Lakoff 

(1975, p. 83-106) para formalizar a relação entre o sentido literal das 

orações e o sentido comunicado pelas mesmas em determinada situa-

ção. Os postulados da conversação fazem parte da estratégia sugerida 

pelos autores, com base nas noções de lógica natural e regras transde-

rivacionais, para a incorporação de uma lógica da conversão à teoria 

gramatical e para a formulação de regras gramaticais. 

Póstuma  

 Veja o verbete: Edição póstuma. 

Postura    

  Postura é a determinação escrita em que a autoridade máxima de 

um município obriga os cidadãos a cumprirem certos deveres expressos 

em leis, normas ou regulamentos de um município (COSTA, 2018, 

s.v.).    

  Veja os verbetes: Edital, Édito ou Edito. 

Pós-velar    

  Consoante pós-velar é aquela cujo ponto de articulação se encontra 

no palato mole, seja ao nível da úvula, como a consoante uvular do 

francês padrão da inicial de rat (realizada como uma vibrante [R]), ou 
como uma fricativa [ᴚ], seja na faringe ou na laringe. Fonologicamente, 

as pós-velares podem ser classificadas entre as velares. Em certas vari-

edades do português de Portugal, a vibrante múltipla se realiza como 

pós-velar. Tal realização também é encontrada frequentemente nos bi-

língues do ídiche português. 

Pós-verbal    

  Diz-se do substantivo derivado regressivamente de um verbo. O 

substantivo honra, por exemplo, não vem diretamente do latim (teria 

vindo de honore-), mas do verbo honrar (este do latim honorare), não 

com acréscimo de morfema (derivação progressiva), mas com supres-

são (derivação regressiva).    

  O substantivo pós-verbal também se diz deverbal. 
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Pós-vocálico    

  Caracteriza o segmento tipicamente consonantal que ocorre após a 

vogal da posição final de sílaba. A posição pós-vocálica é também de-
nominada coda. Consoantes pós-vocálicas ocorrem em português em 

final de palavra, como na palavra mês, ou podem ocorrer no meio de 

palavra, como nas palavras carta e festa. No português, as consoantes 

que podem ocupar a posição pós-vocálica são os sons de r, as sibilantes 

e a lateral (podendo ser velarizada em alguns dialetos). 

Pot-boiler  

 Pot-boiler é palavra inglesa que designa uma obra literária ou artís-

tica que foi elaborada às pressas, por razões monetárias. 

Potencial    

  Oração potencial, como lembra Walmírio Macedo (2012, s.v.), é a 

oração condicional que enuncia um fato possível de realização, nor-
malmente expresso com os verbos no futuro do subjuntivo e no futuro 

do presente do indicativo. Exemplo: Seu eu for a tua casa, telefonar-te-

ei.    

  O contrário seria a frase em que os verbos estejam, respectivamen-

te, no pretérito imperfeito do subjuntivo e no futuro do pretérito do in-

dicativo, como na frase: "Se eu fosse a tua casa, telefonar-te-ia", em 

que se manifesta um fato que provavelmente não aconteceria.    

  Chama-se de enunciado potencial, de frase potencial, segundo Jean 

Dubois et al. (1998, s.v.), a todo enunciado, toda frase que pode ser 

formada a partir das regras de uma língua e que pode ser interpretada 

por meio de regras semânticas dessa língua, mas que não pode ser en-

contrada no corpus.    
  O potencial exprime, nas frases hipotéticas, a ação que ocorrerá no 

futuro se a condição for realizada. O potencial se opõe ao irreal. Na 

frase Se eu ganhar na loteria, te convidarei para um jantar, temos um 

potencial. 

Potencial argumentativo    

  Potencial argumentativo, segundo Valdir do Nascimento Flores et 

al. (2018, s.v.), é o conjunto de enunciados que podem servir de con-

clusão a um enunciado-argumento.    

  A noção de potencial argumentativo se vincula à primeira versão da 

teoria da argumentação na língua. Um enunciado P como “Pedro estu-

dou pouco” e um enunciado P’ como “Pedro estuou um pouco” têm di-
ferentes potenciais argumentativos. No primeiro caso “Pedro estudou 

pouco”, pode-se ter, entre outras conclusões, “Pedro não passou no 
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concurso”, “Pedro foi mal na prova”, “Pedro perdeu a bolsa de estu-

dos”. Já, no segundo caso “Pedro estudou um pouco”, outras conclu-

sões são encaminhadas como “Pedro passou no concurso”, “Pedro foi 
bem na prova”, “Pedro ganhou a bolsa de estudos”.    

  Sugere-se a leitura de Polifonia y argumentación, de Oswald Du-

crot e Jean-Claude Anscombre.    

  Veja os verbetes: Conclusão, Enunciado e Valor argumentativo. 

Potencialidade de ocorrência    

  Potencialidade de ocorrência é o estado de latência de qualquer 

elemento, que, por conforme à estrutura da língua, está apto para ser 

empregado. Graças a essa potencialidade é que, estribados em bachare-

lando (o que vai ser bacharel), formamos o medicando, engenheirando 

etc. E pela mesma razão, não sabemos a razão de ser do farmacolando. 

Pothi   

  Segundo Maria Isabel Faria e Maria da Graça Pericão (2008, s.v.), 

pothi é o termo sânscrito que designa uma forma de livro muito comum 

no Oriente, formado por uma série de lamelas de madeira ou folhas de 

palmeira sobrepostas, que comporta um ou mais orifícios nos quais 

passa um fio ao longo do qual deslizam as lamelas.  

 Veja o verbete: Livro em leque. 

Pouca cabeça  

 Pouca cabeça se diz quando as páginas de um texto, após a impres-

são, mostram na parte superior uma margem escassa. 

Pouco pé  

 Pouco pé se dia quando as páginas de um texto, depois de impres-

sas, apresentam uma margem pequena na parte inferior. 

Povo fala    

  Povo fala é a pesquisa de opinião sobre um determinado assunto, 

muito usada pelo telejornalismo ou pelo radiojornalismo. Nesse tipo de 

entrevista, o repórter faz a mesma pergunta para várias pessoas, sem 

identificação dos entrevistados (COSTA, 2018, s.v.).    

  Veja o verbete: Enquete. 

ppi  

 Ppi é abreviatura da expressão inglesa pixel per inch, pixel por po-

legada, que define a medida da resolução de uma imagem num moni-

tor. 
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PPP  

 PPP é acrônimo de Point to Point Protocol, protocolo de comuni-

cação usado na internet, que permite a um computador usar um modem 

e uma linha telefônica para realizar uma ligação TCP/IP à internet. 

Prácrito    

  Prácrito é a língua popular da Índia, em oposição ao sânscrito, lín-

gua erudita. Hoje, fala-se na Índia o Indostano. 

Praefatio  

 Praefatio, palavra latina que indica o que se diz em primeiro lugar, 

preâmbulo, exórdio, praelocutio.  

 Veja o verbete: Prefácio. 

Praelum  

 Veja o verbete: Prelo. 

Praeparatio    

  Veja o verbete: Suspensão. 

Praesentia    

  Veja o verbete: In absentia. 

Praeses  

 Praeses é a palavra latina que indica o moderador científico de uma 

discussão acadêmica, que normalmente propõe uma tese e participa em 

seguida na respectiva discussão. 

Praeteritio    

  Veja o verbete: Preterição. 

Praga (Escola de)    

  Veja o verbete: Escola de Praga. 

Pragmalinguística    

  Segundo David Crystal (1988, s.v.), pragmalinguística é um termo 

usado ocasionalmente no estudo da pragmática, com referência ao es-

tudo do uso da língua do ponto de vista dos recursos estruturais da lín-

gua, contrastando com os estudos pragmáticos que examinam as condi-

ções do uso da língua que examinam as condições do uso da língua que 

derivam da situação social (às vezes chamada de sociopragmática). 

Veja o primeiro capítulo de Pragmática, de Stephen C. Levinson 

(2015). 
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Pragmática    

  Termo tradicionalmente usado para rotular uma das três principais 

divisões da semiótica (juntamente com a semântica e a sintaxe). Se-
gundo David Crystal (1988, s.v.), na linguística moderna, veio a ser 

aplicada ao estudo da língua o ponto de vista dos usuários, em especial 

as escolhas feitas, as restrições encontradas ao usar a língua em intera-

ção social e o efeito de seu uso sobre outros participantes em um ato de 

comunicação. O foco é uma "área" entre a semântica, a sociolinguística 

e o contexto extralinguístico; mas ainda não foram definidas de forma 

precisa as fronteiras entre esses outros domínios. No presente, nenhuma 

teoria pragmática coerente foi atingida, principalmente por causa da va-

riedade de tópicos que precisa explicar, incluindo aspectos da dêixis, 

das implicaturas conversacionais, das pressuposições, dos atos de fala 

e da estrutura do discurso. Como consequência, em parte, do alcance 
potencialmente vasto do assunto, surgiram diversas definições confli-

tantes. Em uma visão linguística restrita, a pragmática lida com os as-

pectos do contexto que são formalmente codificados na estrutura de 

uma língua; seriam parte da competência pragmática do usuário. No 

extremo oposto, foi definida como o estudo dos aspectos da significa-

ção não cobertos por uma teoria semântica. Nesta conexão, alguns se-

manticistas veem o tópico como contrastando com a semântica condi-

cionada à verdade. Sugere-se que as dificuldades que surgem em rela-

ção à segunda (como lidar com a noção de pressuposição, por exemplo) 

são mais prontamente explicáveis com referência à pragmática. Veio 

também a ser caracterizada como o estudo dos princípios e prática do 

desempenho conversacional, englobando todos os aspectos do uso e en-
tendimento da língua, e o fato de ela ser apropriada ou não.    

  Diversos termos derivados foram propostos para classificar a vasta 

gama de assuntos envolvidos. Pragmalinguística é usada por alguns 

como a "finalidade" mais linguística da pragmática, em que são estuda-

dos estes assuntos sob o ponto de vista dos recursos estruturais dispo-

níveis em uma língua. A sociopragmática, ao contrário, estuda a ma-

neira como as condições sobre o uso da língua se origina da situação 

social. A pragmática geral é o estudo dos princípios que regem o uso 

comunicativo da língua, especialmente como encontrados nas conver-

sas – princípios que podem ser estudados como universais pressupos-

tos, ou restritos ao estudo de línguas específicas. Veja o capítulo 4 de 
Semântica, de John Lyons (1980) e o primeiro capítulo de Pragmática, 

de Stephen C. Levinson (2015).    

  O aspecto pragmático da linguagem, segundo Jean Dubois et al. 
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(1998, s.v.), concerne às características de sua utilização (motivações 

psicológicas dos falantes, reações dos interlocutores, tipos socializados 

da fala, objeto da fala etc.) por oposição ao aspecto sintático (proprie-
dades formais das construções linguísticas) e semântico (relação entre 

as unidades linguísticas e o mundo).    

  Carly Silva (1988, s.v.) ensina que pragmática é o estudo da relação 

entre o sentido das expressões linguísticas e os usuários de uma língua, 

de par com as circunstâncias nas quais as referidas expressões são usa-

das e os fins para os quais são usadas. Segundo Robert Stalnaker (1972, 

p. 383), a pragmática seria o estudo dos atos linguísticos e dos contex-

tos em que eles são praticados, ocupando-se de dois tipos principais de 

problemas: definir os aspectos interessantes dos atos e produtos da fala 

e caracterizar os traços do contexto que contribuem para determinar o 

tipo de proposição expresso por certa oração.    
  Na gramática transformacional, o tratamento a ser dado às questões 

pragmáticas é assunto bastante polêmico, travando-se acalorados deba-

tes em torno de duas questões principais:    

  a) se deve ser postulada uma teoria pragmática independente, distin-

ta das teorias relativas às propriedades sintáticas ou semânticas das ora-

ções, embora relacionada com ambas esses teorias, ou se, pelo contrá-

rio, as questões sintáticas, semânticas e pragmáticas devem ser tratadas 

como aspectos de uma mesma teoria;    

  b) se as questões pragmáticas são matéria de competência ou de de-

sempenho.    

  Com base na distinção entre competência e desempenho, sustenta 

Noam Chomsky que a gramática de uma língua deve descrever apenas 
o sentido intrínseco das orações. Discordando dessa orientação, os par-

tidários da semântica gerativa passaram a defender a ideia de que a 

gramática transformacional deveria ocupar-se, também, do sentido co-

municado pela oração quando usada em determinada ocasião. Nessa 

ordem de ideias, foram propostos diversos mecanismos para o estudo 

da intenção comunicativa do falante e dos processos dedutivos pelos 

quais o ouvinte percebe a referida intenção (veja: Ato da fala, Postula-

dos da conversação e Pressuposição).    

  John Robert Ross (1975, p. 252-253) defendeu a ideia da integração 

da sintaxe, da semântica e da pragmática num componente único, de-

nominado pragmantaxe. Orientação análoga foi proposta por Adrienne 
Lehre (1975, p. 239-248). Por outro lado, Jerrold Jacobi Katz e D. Te-

rence Langendoen (1976) postularam a necessidade de um componente 

pragmático distinto, cuja tarefa seria explicar o uso, na comunicação, 
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das orações especificadas pela gramática transformacional. Na falta de 

uma linha divisória nítida entre a semântica e a pragmática, não tem 

sentido a distinção entre competência e desempenho linguístico; na 
proposta de Jerrold Jacobi Katz e D. Terence Langendoen, entretanto, a 

teoria pragmática é caracterizada como teoria do desempenho semânti-

co.    

  Segundo Robert Lawrence Trask (2015, s.v.), pragmática é o ramo 

da linguística que estuda como os enunciados comunicam significados 

num contexto. O estudo do significado, comumente conhecido como 

semântica, tem sido por muito tempo uma das áreas mais difíceis e de-

sanimadoras dos estudos linguísticos. Nas décadas de 1950 e 1960, po-

rém, os linguistas e os filósofos começaram a se dar conta, aos poucos, 

de que a dificuldade era o resultado do fato de que eles não tinham sido 

capazes de distinguir dois aspectos bastante diferentes do significado.  
  O primeiro tipo de significado é intrínseco a uma expressão que o 

contém, e não pode ser separado dessa expressão. O estudo desse tipo 

de significado é o domínio da semântica, no sentido que damos hoje a 

esse termo. Além disso, há um segundo tipo de significado, que não é 

intrínseco à expressão linguística que o veicula, e resulta da interação 

entre a expressão linguística e o contexto em que é usada. Ao estudo 

desse tipo de sentido damos um novo nome: pragmática.    

  Considere-se a sentença Beatriz é uma fumante inveterada. Em 

qualquer circunstância, essa sentença traz consigo seu sentido intrínse-

co: Beatriz fuma diariamente uma grande quantidade de tabaco. Esse 

sentido é intrínseco e inseparável. Mas considere-se agora o que acon-

tece se essa sentença for enunciada em resposta a três enunciados dife-
rentes proferidos por Jéssica em três contextos diferentes:    

1º) [Jéssica está em campanha para proibir o fumo nos escritórios]:    

– Você topa pedir para Beatriz que assine este abaixo-assinado?    

2º) [Jéssica está tentando arranjar um encontro para Davi, um não fu-

mante que odeia cigarro]:    

– Você acha que Beatriz gostaria de sair com o Davi?    

3º) [Jéssica, que é pesquisadora na área de saúde, está procurando fu-

mantes que queiram se submeter a testes médicos]:    

– Você conhece alguém que eu poderia chamar para o teste?    

  O leitor concordará que, em cada um desses casos, coisas muito di-

ferentes estão sendo comunicadas. No primeiro caso, é muito pouco 
provável que Beatriz assine o abaixo-assinado e, portanto, não vale a 

pena pedir que o faça. No segundo caso, Beatriz não vai concordar e, 

portanto, não vale a pena arranjar o encontro entre os dois. No terceiro 
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caso, Beatriz é a pessoa certa para você pesquisar.    

  Ora, não é possível sustentar que essa sentença, que é invariavel-

mente a mesma, significa de fato essas três coisas diferentes. Mais ra-
zoavelmente, esses três sentidos foram comunicados com consequência 

de interação entre o que foi dito e o contexto em que foi dito. Toda vez 

que o contexto muda, também muda o que é comunicado. E é essa rela-

ção variável, dependente do contexto, entre aquilo que se diz e aquilo 

que se comunica que é o objeto de estudo da pragmática.    

  Convém registrar que, na Europa continental, o termo pragmática é 

frequentemente usado num sentido muito mais amplo do que nos países 

de língua inglesa. Nesse sentido mais amplo, inclui-se muitos fenôme-

nos que os linguistas dos países de língua inglesa considerariam como 

pertencentes estritamente ao domínio da sociolinguística.    

  Segundo Patrick Charaudeau e Dominique Maingueneau (2006, 
s.v.), pragmática é noção empregada tanto como substantivo (“a prag-

mática”) quanto como adjetivo (“uma abordagem pragmática”) e cujo 

valor é muito instável, pois permite designar ao mesmo tempo uma 

subdisciplina da linguística, uma certa corrente de estudo do discurso 

ou, de modo mais amplo, uma certa concepção da linguagem.    

    

  DO COMPONENTE PRAGMÁTICO À PRAGMÁTICA    

  Empregando como adjetivo, “pragmática” pode especificar um 

componente da língua, ao lado do componente semântico e do compo-

nente sintático. Essa noção provém da tripartição de Morris (1938), que 

distinguia três domínios na apreensão de qualquer língua, fosse ele 

formal ou natural:    
  1) a sintaxe, que diz respeito às relações dos signos com outros sig-

nos;    

  2) a semântica, que trata das relações dos signos com a realidade;  

  3) a pragmática, que se interessa pelas relações dos signos com 

seus usuários, pelo seu uso e pelos seus efeitos. De uma maneira mais 

geral, quando se fala hoje em componente pragmático ou quando se diz 

que um fenômeno está submetido a “fatores pragmáticos”, designa-se 

com isso o componente que trata dos processos de interpretação dos 

enunciados em contextos quer se trate da referência dos embreadores 

ou dos determinantes do substantivo, quer se trate da força ilocutória 

do enunciado, de sua assunção por parte do locutor (o enunciado pode 
ser irônico, por exemplo), dos implícitos que ele permite, dos conecto-

res etc.    

  Como disciplina, “a pragmática” visa ao estudo dos fenômenos que 



BASES PARA UM DICIONÁRIO LINGUÍSTICO-GRAMATICAL 

5124 

dependem desse “componente pragmático”: “Definiremos a pragmática 

como o estudo do uso da linguagem, em oposição ao estudo do sistema 

linguístico” (MOESCHLER & REBOUL, 1994, p. 17). Ela se desen-
volveu particularmente a partir das pesquisas em filosofia da linguagem 

de John Langshaw Austin sobre os atos de linguagem e de Herbert Paul 

Grice sobre o implícito. Todos estão basicamente de acordo sobre o fa-

to de que a interpretação de um enunciado não pode levar em conside-

ração apenas a informação linguística, não contextual; mas discute-se 

para saber se devemos distinguir um sentido não contextual e um senti-

do em contexto e, se sim, onde passa a linha divisória. Existe também 

um debate entre aqueles que, como Oswald Ducrot, reivindicam uma 

“pragmática integrada” ao sistema da língua e aqueles que desejam 

manter uma separação entre semântica linguística e pragmática, sendo 

esta última reduzida a uma descrição dos procedimentos não-
linguísticos que permitem, num segundo momento, a interpretação dos 

enunciados em contexto. O que está em questão aqui não é nada menos 

do que a relativa autonomia da linguística: a questão é saber qual parte 

cabe à semântica linguística e qual cabe ao componente pragmático na 

interpretação. Em geral, para os pragmaticistas, a significação das fra-

ses é concebida como o produto de instruções ligadas a certas classes 

de palavras. Mas devem se opor aqueles que reivindicam uma pragmá-

tica especificamente linguística (confira Oswald Ducrot) e aqueles que, 

numa perspectiva cognitivista (confira Dan Sperber e Deirdre Wilson), 

pensam que o processamento pragmático não é especializado, mas que 

dependeria do funcionamento central do pensamento. Uma posição de 

compromisso consiste em postular uma interação entre pragmática e 
linguística (confira MOESCHLER & REBOUL, 1994, p. 495).    

    

  A PRAGMÁTICA COMO CORRENTE DE ESTUDO DO DISCURSO    

  Alguns (SCHIFFRIN, 1994) reservam a denominação “abordagem 

pragmática” a uma corrente específica de estudo do discurso na linha 

de Herbert Paul Grice (1979), que se fundamenta no princípio de coo-

peração e nas máximas conversacionais. Nessa perspectiva, considera-

se como “pragmática” qualquer teoria que situa em seu centro noções 

como as de conhecimento partilhado e de inferência. A essa abordagem 

associa-se, de fato, uma concepção inferencial do sentido, segundo a 

qual os sujeitos falantes constroem inferências, apoiando-se no contex-
to e no pressuposto de que as máximas conversacionais são comparti-

lhadas pelos dois parceiros. A intersubjetividade está, desse modo, no 

centro da semântica. O locutor tem a intenção de produzir um certo 
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efeito sobre seu interlocutor e ele deve fazê-lo reconhecer essa inten-

ção. Pode-se considerar que, por muitos aspectos, a teoria da relevância 

(SPERBER & WILSON, 1989) se inscreve na mesma filiação.    
    

  COMO CONCEPÇÃO DA LINGUAGEM    

  Em sua acepção menos específica, a pragmática aparece menos co-

mo uma disciplina do que como uma maneira de caracterizar um con-

junto muito diversificado de trabalhos (a respeito das interjeições, dos 

conectores, da determinação nominal, dos provérbios, dos ritos de poli-

dez, das interações conversacionais etc.) que recusam um estudo ima-

nente do sistema linguístico. “Pragmática” caracteriza então uma certa 

concepção da linguagem e, mais geralmente, da comunicação. François 

Latraverse (1987, p. 254) fala, então, de um “projeto pragmático” no 

qual “não se trata mais de compreender a linguagem como um objeto 
independente da prática, ao qual se poderiam reconhecer propriedades 

sem menção ao fato de que serve para efetuar um certo número de tran-

sações”. Deixa-se de aparecer, assim, uma “antropologia”. Nesse senti-

do, a pragmática atravessa o conjunto das ciências humanas; ela desig-

na menos uma teoria particular do que o entrecruzamento de diversas 

correntes que compartilham um certo número de ideias-força. Em par-

ticular:    

  1- a semiótica inspirada pelo filósofo americano Charles Sanders 

Peirce (1839-1914);    

  2- a teoria dos atos de linguagem, proveniente das pesquisas do fi-

lósofo inglês John Langshaw Austin, continuada por John Rogers Sear-

le, no que diz respeito à dimensão ilocutória da linguagem, sobre aquilo 
que se faz falando;    

  3- o estudo das inferências que os participantes extraem de uma in-

teração (Herbert Paul Grice, Dan Sperber e Deirdre Wilson);    

  4- os trabalhos sobre a enunciação linguística, que foram desenvol-

vidos na Europa por Charles Bally, Roman Jakobson, Émile Benveniste 

e Antoine Culioli);    

  5- as pesquisas sobre a argumentação;    

  6- o estudo da interação verbal, em particular de inspiração etnome-

todológica ou psicossociológica;    

  7 – Certas teorias da comunicação, como as da escola conhecida 

como de Palo Alto (Gregory Bateson, Paul Watzlawick...).    
  Tal concepção da linguagem retoma algumas preocupações da retó-

rica tradicional, colocando em primeiro plano a força dos signos e o 

caráter ativo da linguagem. Ela insiste também na sua reflexividade 
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fundamental (o fato de que a linguagem se refere ao mundo mostrando 

sua própria atividade enunciativa), seu caráter interativo, sua relação 

essencial com um quadro que permite interpretar os enunciados, sua 
dimensão jurídica (a atividade de fala é sustentada por um tecido es-

treito de direitos e obrigações).    

  A análise do discurso mantém relações estreitas com a pragmática, 

considerada sob suas diversas facetas. Ela é obrigada a se apoiar cons-

tantemente no estudo de fenômenos tais como os conectores, a referên-

cia nominal, os atos de linguagem etc.; além disso, ela é profundamente 

marcada pelas ideias-força da concepção pragmática da linguagem (in-

teratividade, papel crucial do implícito etc.). Mas cada corrente da aná-

lise do discurso privilegia esse ou aquele leitmotiv da pragmática. Fala-

se, às vezes, de “pragmática textual” para um ramo da pragmática que 

teria por objeto o uso dos textos. Uma tal disciplina tende, na verdade, 
a se confundir com a análise do discurso.    

  Segundo Marcos Bagno (2017, s.v.), o filósofo estadunidense Char-

les William Morris (1901-1979), atuando no campo da semiótica (o es-

tudo dos signos e dos símbolos em geral e de sua interpretação), pro-

pôs, num livro publicado em 1938, três níveis de análise dos sig-

nos/símbolos:    

  1) a relação dos símbolos com outros símbolos;    

  2) a relação dos símbolos com os objetos do mundo;    

  3) a relação dos símbolos com as pessoas.    

  A cada uma dessas relações ele atribuiu um nome:    

  1) a relação dos símbolos com outros símbolos → sintaxe;    

  2) a relação dos símbolos com os objetos do mundo → semântica;  
  3) a relação dos símbolos com as pessoas → pragmática.    

  Essa trivisão tem se revelado desde então muito produtiva nos estu-

dos da semiótica, da lógica e da linguística. Ela permite ampliar o foco 

de investigação da língua, introduzindo nela uma diversidade de ele-

mentos que tornam o estudo da linguagem muito mais rico e esclarece-

dor. Por isso, essa tripla abordagem tem se tornado praticamente obri-

gatória nas análises linguísticas filiadas ao funcionalismo.    

  A tradição gramatical clássica, herdade dos gregos, se concentrou 

basicamente na sintaxe, pincelando seus postulados com toques de se-

mântica (uma vez que é praticamente impossível desvincular as pala-

vras e as sentenças de seu significado). Essa composição, no entanto, 
nunca foi coerente nem regular, e uma das críticas mais frequentes à 

gramática tradicional é precisamente sua instabilidade de conceitos: 

ora uma forma ou uma classe gramatical é analisada do ponto de vista 
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sintático, ora do ponto de vista semântico, ora mesclando os dois. Por 

causa de sua origem nas investigações dos antigos filósofos, a gramáti-

ca tradicional se vale com grande frequência de definições “metafísi-
cas” que são, no fundo, semânticas, por tentarem demonstrar a relação 

das palavras com o mundo. Um exemplo é a definição de substantivo 

abstrato: “Ser que não tem existência própria e que por isso depende de 

outro para existir” – descrição que depende de outra definição prévia, a 

de ser, a qual, por sua vez, só pode ser feita dentro de um arcabouço fi-

losófico bem estabelecido (uma ontologia).    

  A linguística estrutural em sua forma mais extremada (o gerativis-

mo chomskiano) lida exclusivamente com a sintaxe. Tanto quanto a 

gramática tradicional, o gerativismo interrompe sua análise no ponto 

final de uma frase (e de uma frase escrita, já que a fala realmente nunca 

foi objeto de estudo dessa escola teórica). O que um enunciado signifi-
ca e o que ele revela da interação dos falantes entre si por meio da lin-

guagem são elementos soberanamente desprezados, pois não permitem 

a análise lógico-matemática computacional a que o gerativismo subme-

te os enunciados, quase sempre artificiais e criados pelo próprio analis-

ta.    

  Os funcionalistas, por seu turno, levaram adiante a proposta pionei-

ra de Charles William Morris e introduziram na análise o conceito fun-

damental de discurso. O discurso é a língua em uso, a língua como ati-

vidade sociocognitiva, intrinsecamente dialógica. Assim, a sintaxe, a 

semântica e a pragmática se combinam precisamente para a produção 

do discurso, que implica sempre, pelo menos, dois interlocutores, 

mesmo que um deles seja virtual.    
  Conforme escreve Ronaldo de Oliveira Batista (2011, p. 27): “Usar 

uma língua é se posicionar discursivamente, criando diferentes espaços 

de atuação social, intermediados pelos valores ideológicos, produzindo, 

consequentemente, diferentes efeitos de sentido, que acabam por tornar 

a linguagem verbal tão variada e fascinante, uma vez que o sentido 

produzido em determinado momento, veiculado por um arranjo formal 

resultante das escolhas feitas no sistema linguístico, não será necessari-

amente o mesmo obtido em outra configuração de uma interação ver-

bal, sendo que falantes diferentes, contextos diferentes, papéis sociais 

diferentes podem levar a diferentes formas de contato linguístico, ge-

rando, assim, os mais variados efeitos de sentido, colocando, portanto, 
a língua numa dimensão discursiva”.    

  Nas palavras de David Crystal (1987, p. 120), “os fatores pragmáti-

cos sempre influenciam nossa seleção de sons, de construções gramati-
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cais e de vocabulário dentro dos recursos da língua. (...) Em várias lín-

guas, as distinções pragmáticas de formalidade, polidez e intimidade se 

distribuem ao longo dos sistemas gramatical, lexical e fonológico, re-
fletindo, em última análise, questões de classe, status e papel social. 

Um exemplo bem estudado é o sistema pronominal, que, frequente-

mente, apresenta distinções que veiculam força pragmática – como a 

escolha entre tu e vous em francês”. Ainda segundo David Crystal, “os 

erros pragmáticos não infringem as regras de fonologia, da sintaxe ou 

da semântica. Todos os elementos da frase How’s tricks, your majesty? 

[‘Qual é a boa, Vossa Majestade?’] serão encontrados nos livros didáti-

cos e dicionários de inglês, mas para a maioria de nós a sequência seria 

inadmissível do ponto de vista pragmático. A pragmática, portanto, tem 

de ser vista como algo separado dos ‘níveis’ de língua representados 

nos modelos linguísticos de análise – não faz parte da ‘estrutura’ da 
língua (...)” (CRYSTAL, 1987, p. 120).    

  Os interesses das investigações pragmáticas se sobrepõem em certa 

medida aos da sociolinguística, especialmente da sociolinguística inte-

racional, mais atenta às dinâmicas das relações frente a frente. O termo 

sociopragmática às vezes é empregado para se referir à pesquisa que 

enfatiza fatores sociais ou culturais que influenciam o uso da língua.   

  Na delimitação do objeto de sua análise crítica do discurso, Nor-

man Fairclough (1989, p. 9-10) critica a tradição pragmática por causa 

de seu “individualismo: a ‘ação’ é pensada atomisticamente como 

emanando por completo do indivíduo e com frequência é conceituali-

zada em termos de ‘estratégias’ adotadas pelo falante individual para 

alcançar seus ‘objetivos’ ou ‘intenções’. (...) [O] que faz falta é uma te-
oria da ação social (prática social) que dê conta tanto do efeito determi-

nante das convenções quanto da criatividade estratégica dos falantes, 

sem reduzir a prática a uma dessas duas coisas. Além disso, os indiví-

duos postulados na pragmática são em geral considerados como envol-

vidos em interações cooperativas para cujas regras básicas eles podem 

contribuir de igual para igual. (...) O resultado é uma imagem idealiza-

da e utópica da interação verbal que contrata agudamente com a ima-

gem oferecida pela linguística social crítica de uma ordem sociolinguís-

tica moldada em lutas sociais e dilacerada por desigualdades de poder. 

A pragmática frequentemente parece descrever o discurso como ele 

poderia ser no melhor dos mundos, mais do que o discurso tal como é”.  
  De igual modo, o trabalho de Michael Silverstein (1976 e 1979), in-

fluenciado pela semiótica de Charles Sanders Peirce constitui uma im-

portante crítica à pragmática. Michael Silverstein considera que a pa-
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dronização dos objetivos e propósitos no uso da língua, a metapragmá-

tica, é variável entre as culturas. A padronização metapragmática se 

expressa não somente no uso, mas também nas ideologias linguísticas 
– crenças sobre a estrutura e o uso da língua que derivam sua natureza 

supostamente óbvia da importante função indexical da linguagem. Mi-

chael Silverstein argumenta que a tradição semântica e pragmática oci-

dental (condensada nas obras de John Langshaw Austin, John Rogers 

Searle e Herbert Paul Grice), que enfatiza as funções referenciais da 

língua e desprezam a indexicalidade, é um exemplo de ideologia lin-

guística.    

  Segundo Franck Neveu (2008, s.v.), a pragmática é um domínio das 

ciências da linguagem que podem ser descritos simultaneamente como 

um cruzamento de disciplinas, onde se encontram sobretudo as linguís-

ticas enunciativas, a sociolinguística, a psicolinguística, a semântica de 
textos, a semiótica, a análise da conversação, as ciências da comunica-

ção, ou as ciências cognitivas. Ela estuda não o sistema da língua, mas 

o seu uso, e particularmente as questões ligadas ao sentido e à interpre-

tação dos enunciados. Jacques Moeschler e Anne Reboul (1994) propu-

seram a seguinte definição:    

  “De uma maneira bastante geral, definir-se-á pragmática como o es-

tudo do uso da linguagem, por oposição ao estudo do sistema linguísti-

co, que concerne propriamente à linguística. Se falamos do uso da lin-

guagem, é porque esse uso não é neutro, em seus efeitos, nem no pro-

cesso de comunicação nem no próprio sistema linguístico. É comum, 

com efeito, notar-se que um certo número de palavras (os dêiticos de 

tempo, de lugar e de pessoa como agora, aqui, eu, por exemplo) não 
podem ser interpretadas senão no seu contexto de enunciação. É um 

pouco menos simples de demonstrar que, na interlocução verbal, co-

municamos muito mais do que aquilo que as nossas palavras signifi-

cam. É ainda menos simples dizer, enfim, que o uso das formas linguís-

ticas produz, em troca, uma inscrição de uso no próprio sistema: o sen-

tido do enunciado consiste num comentário sobre suas condições de 

uso, a saber, sua enunciação” (MOESCHLER & REBOUL, 1994).    

  A pragmática se interessa, assim, pelos signos que não podem rece-

ber interpretação senão do contexto, pelos aspectos não vericondicio-

nais do enunciado, pelas estratégias interpretativas do alocutário, e pela 

função de ação que a linguagem tem, pelo estudo daquilo que a filoso-
fia analítica chamou de atos da linguagem. ou seja, ela abrange aquilo 

que é significado pela linguagem verbal além do que as palavras signi-

ficam literalmente.    
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  As relações complexas da pragmática com a linguística, e princi-

palmente com a semântica, deram lugar ao desenvolvimento paralelo 

de duas concepções do domínio, uma pragmática dita integrada à se-
mântica, a partir da teoria de argumentação elaborada por Oswald Du-

crot e Jean-Claude Anscombre, e outra pragmática chamada radical, 

separada da semântica, que se desenvolveu essencialmente através das 

teorias cognitivistas (Gerald Gazdar, Jerry Fodor, Dan Sperber e Deir-

dre Wilson).  

 Segundo Rodolfo Ilari (CEALE, Glossário, s.v.), entre as discipli-

nas que tratam da interpretação, a Pragmática é relativamente recente. 

Surgiu a partir dos trabalhos do filósofo americano Peter Grice, como 

reação à crença de que tudo fica explicado, na comunicação entre falan-

tes, quando se dá uma boa interpretação do sentido das sentenças. Nos 

anos 1960, Grice perguntou-se por que uma frase como (1) “Ele tem 
boa caligrafia e nunca foi preso”, numa carta de recomendação para um 

professor universitário, significa (2) “ele não serve”, embora não diga 

nada de ruim a respeito do candidato. Para explicar esse fato, Grice 

mostrou que, no caminho entre (1) e (2), ocorre um raciocínio em que o 

receptor avalia o conteúdo de (1) como irrelevante na situação e, jul-

gando que esse conteúdo é o melhor que se podia dizer do candidato, 

conclui que este é ruim. Articulando sua explicação, Grice esclareceu 

que a comunicação obedece a regras conversacionais que os interlocu-

tores seguem mesmo quando têm opiniões diferentes sobre o assunto de 

que falam. Segundo essas regras, sempre se espera que os interlocuto-

res deem informações completas, verdadeiras, relevantes e tanto quanto 

possível claras. Quando isso não acontece, o interlocutor avaliará o que 
foi dito e tentará ainda “salvar” a comunicação extraindo daquilo que 

foi dito um sentido relevante para a situação.  

 Essa explicação de Grice pôs em evidência um modo de construir 

sentidos até então pouco estudado e uma propriedade de enunciados 

que não tinha sido assunto dos estudiosos da significação até então – a 

de relevância. Mais amplamente, mostrou que, no intercâmbio linguís-

tico, os falantes constroem interpretações até certo ponto imprevisíveis 

para as frases, num processo que envolve sempre os dois interlocutores. 

Essa última ideia permitiu recuperar uma concepção de pragmática 

mais antiga, devida a Charles Morris, um estudioso dos sistemas de 

significação. No início do século XX, Morris distinguiu três perspecti-
vas possíveis para o estudo dos sistemas comunicativos: uma perspec-

tiva sintática, na qual se pergunta como combinamos signos chegando a 

expressões bem formadas (em português, as palavras amarela, casa, es-
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ta e pintaram formam “pintaram esta casa amarela”, mas não “amarela 

esta pintaram casa”); uma perspectiva semântica, na qual se estuda, 

além disso, a relação entre os signos linguísticos e o mundo (a frase “o 
gato é um felino” tem por assunto uma certa classe de animais, aos 

quais se atribuem propriedades que os distinguem dos outros animais); 

e uma perspectiva pragmática, em que, além dos fenômenos sintáticos e 

semânticos, também se estuda como os interlocutores interagem entre 

si ao usar a linguagem.  

 Numa perspectiva pragmática, torna-se evidente que as mensagens 

linguísticas são construídas e interpretadas como parte de estratégias 

interacionais complexas, em que têm peso as representações que os fa-

lantes fazem uns dos outros, e da comunicação em curso. O modo co-

mo representamos o interlocutor nos leva, por exemplo, a escolher, en-

tre várias formas de começar um novo assunto, e nos permite gerenciar 
de maneira mais eficaz a carga informativa e emotiva das nossas men-

sagens, encontrar palavras que não geram problemas de interpretação, 

entre outras possibilidades. Essa mesma representação orienta-nos no 

sentido de decidir se aquilo que nos foi dito era uma brincadeira, uma 

ironia, ou, simplesmente um disparate. A perspectiva pragmática ajuda-

nos também a perceber que, além de comunicar e informar, a lingua-

gem é o instrumento de inúmeras outras ações, por exemplo, a de per-

suadir ou a de levar nossos interlocutores a certos tipos de ação.  

 Em resumo, a perspectiva pragmática leva a entender as mensagens 

não só como a expressão de um conteúdo supostamente estável que in-

depende da situação de comunicação, mas como um processo em que a 

situação é relevante e a criação de novos sentidos é sempre possível, a 
partir de um jogo de imagens em que os interlocutores se envolvem. Is-

so equivale a dizer que, no mundo real, as sentenças da língua têm 

sempre uma natureza dialógica.  

 Ao apontar para a natureza dialógica que as sentenças da língua têm 

no mundo real, a pragmática cobra uma pedagogia que valoriza a rela-

ção dos textos com o contexto e na qual se procura explicar o que os in-

terlocutores fazem, mais do que formular com outras palavras o que di-

zem. Entender a origem de um mal-entendido, explicitar o duplo senti-

do de uma frase, entre outros exemplos, são problemas pragmáticos tí-

picos, e são também exercícios em que a pedagogia pode, ou melhor, 

deve investir, desde os primeiros anos do Ensino Fundamental.  
 Sugere-se, como complemento ao verbete, a leitura de Pragmática, 

de Stephen Levinson (2007); do capítulo “Lógica e conversação”, de 

Herbert Paul Grice (1982) e do artigo “Semântica e pragmática: duas 
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formas de descrever e explicar os fenômenos da significação”, de Ro-

dolfo Ilari (2000).    

  Como leitura complementar a este verbete, sugere-se o capítulo 21 
de The Cambridge Encyclopedia of Language, de David Crystal 

(1977a); Doing Pragmatics, de Peter Grundy (1995); as páginas 354 a 

358 de The Linguistics Encyclopedia, de Kirsten Malmkjaer (1991); o 

capítulo 6 Approaches to Discourse, de Deborah Schiffrin (1994); Me-

aning in Interaction, de Jenny Thomas (1995); e Pragmatics, de Geor-

ge Yule (1995); L’argumentation dans la langue, de Jean-Claude Ans-

combre e Oswald Ducrot (1983); How to do Things with Words (1962) 

e Quand dire, c’est faire (1970), de John Langshaw Austin; Éléments 

de pragmatique linguistique, de Alain Berrendonner (1981); Dire et ne 

pas dire: principes de sémantique linguistique, de Oswald Ducrot 

(1972a); The Modularity of Mind: An Essay an Faculty Psychology 
(1983) e La modularité de l’esprit: essai sur la psychologie des facultés 

(1986), de Jerry Alan Fodor; Pragmatic, Implicature, Presupposition 

and Logical Form, de Gerald Gazdar (1979); o artigo “Lógica e con-

versação”, de Herbert Paul Grice (1982); Dictionnaire encyclopédique 

de Pragmatique, de Jacques Moeschler e Anne Reboul (1994La trans-

parence et l’énonciation: pour introduire à la pragmatique, de François 

Récanati (1979); Speech-Acts, An Essay in the Philosophy of Language 

(1969) e Les actes de langage (1972), de John Rogers Searle; Relevan-

ce: Communication and Cognition (1995) e La pertinence (1989), de 

Dan Sperber e Deirdre Wilson.    

  Veja os verbetes: Análise do discurso, Ato da linguagem, Ato de 

linguagem, Atos de fala, Coerência pragmática, Coerência textual, 
Contexto, Cooperação, Discurso, Enunciação, Enunciado, Funciona-

lismo, Ilocutório, Implicatura, Implicatura conversacional, Implícito, 

Inferência na leitura, Interação, Interação verbal, Interpretação de lei-

tura, Máxima conversacional, Perlocutório, Pertinência, Princípio de 

cooperação, Saber partilhado, Semântica, Sentido, significado e signi-

ficação, Significado Sintaxe, Sociolinguística interacional, Texto. 

Pragmáticas da leitura  

  Segundo Maria Isabel Faria e Maria da Graça Pericão (2008, s.v.), 

pragmáticas da leitura é a designação atribuída a características do 

modo de ler que incluem aspectos como a velocidade da leitura, mo-

mentos em que se fazem pausas, tempo de concentração, frequência 
com que se relê o que já havia sido lido ou se avança para ler mais adi-

ante, e que condicionam a forma de interpretação, compreensão e re-

tenção do que foi lido. 
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Pranto    

  Pranto é a poesia em que se externa profunda mágoa.    

  Segundo Massaud Moisés (2004, s.v.), a origem do pranto se vincu-
la às lamentações fúnebres, como as praticavam gregos e romanos, per-

petuadas nos epitáfios e inscrições mortuárias e transformadas no plan-

ctus latino do século VIII, escrito por clérigos e destinado a homenage-

ar altas figuras da Igreja. Vazado em latim até o século XII, “parece ter 

conhecido, sob uma forma particular (lamento pela morte de um chefe), 

uma voga generalizada entre 800 e 850” (ZUMTHOR, 1954, p. 38).    

  Na Provença, o lamento funéreo perdeu o caráter religioso anterior 

e adquiriu contorno laico: os trovadores, dentre os quais ressaltam Gui-

raut de Borneil (1138-1215), Bertrand de Born (c. 1140-1215) e outros, 

empregavam-no para deplorar a morte de personalidades ilustres, so-

bretudo protetores e mecenas, de ambos os sexos. Os trovadores pro-
vençais ainda rotulavam de planh o lamento em memória da bem-

amada, de um amigo, ou em razão de qualquer calamidade pública, mas 

as peças que restaram tão somente choram o falecimento do benfeitor.  

  Com esse temário, o planh invadiu o lirismo ibérico, mas foi escas-

samente cultivado: restaram cerca de sete composições, quatro das 

quais elaboradas pelo trovador galego Pero de Ponte (século XIII), em 

homenagem a D. Beatriz de Suábia, a seu marido, D. Fernandes III, a 

D. Telo Afonso de Meneses e a D. Lope Díaz de Haro, sem mencionar 

a cantiga de maldizer em que faz a paródia do planh (CV, 1189). Tam-

bém compuseram cantiga no gênero: Pero Garcia e Joan, jogral de 

Leão, autor do conhecido planh em que lamenta a morte de D. Dinis 

(CV, 708). O pranto ainda se cultivou até os fins do século XV.    

  Veja os verbetes: Treno e Trovadorismo. 

Prática    

  No discurso religioso, como a homilia, a prática é uma curta prega-

ção ou comentário expositivo-argumentativo do Evangelho, visando 

explicá-lo e analisá-lo, geralmente após sua leitura, em um ato religioso 

(missa, funeral, bênção etc.), feita em estilo mais familiar ou coloquial 

que um sermão ou discurso (COSTA, 2018, s.v.).    

  Veja os verbetes: Discurso, Homilia, Oração, Prédica, Sermão. 

Prática discursiva    

  Segundo Patrick Charaudeau e Dominique Maingueneau (2006, 

s.v.), prática discursiva é noção frequentemente empregada na análise 
do discurso francófona desde o final dos anos 60, fazendo convergir o 

vocabulário marxista da “práxis” e o de Michel Foucault. Ela funciona 
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seja com um sentido pouco específico, seja no interior de redes concei-

tuais.    

  Empregada com um valor pouco específico, tem aproximadamente 
as mesmas zonas de emprego que “discurso”. Utilizada no singular, “a 

prática discursiva” diz respeito à atividade discursiva em geral; como 

termo discreto (“uma prática discursiva”), diz respeito a um setor dessa 

atividade. Na verdade, quando se diz “prática discursiva” em vez de 

“discurso”, efetua-se um ato de posicionamento teórico: sublinha-se 

obrigatoriamente que se considera o discurso como uma forma de ação 

sobre o mundo produzida fundamentalmente nas relações sociais de 

força.    

  Em Michel Foucault (1969b, p. 153), “é um conjunto de regras 

anônimas, históricas, sempre determinadas no tempo e no espaço, que 

definiram em uma época dada, e para uma área social, econômica, geo-
gráfica ou linguística dada, as condições de exercício da função enun-

ciativa”. Michel Foucault põe então em primeiro plano a historicidade 

radical do discurso e as condições institucionais de legitimação da 

enunciação.    

  Dominique Maingueneau (1984, p. 154) fala da prática discursiva 

quando se trata de aprender uma formação discursiva como inseparável 

das comunidades discursivas que a produzem e a difundem: a formação 

discursiva é então pensada ao mesmo tempo como conteúdo, como 

modo de organização dos homens e como rede específica de circulação 

dos enunciados.    

  Veja os verbetes: Discurso e Formação discursiva. 

Prática linguageira    

  Segundo Patrick Charaudeau e Dominique Maingueneau (2006, 

s.v.), prática linguageira é noção forjada a partir do neologismo “ativi-

dade ‘linguageira’”, introduzido pelo linguista Antoine Culioli nos anos 

70, no seguinte enunciado: “O objeto da linguística é o estudo das lín-

guas apreendidas por meio da atividade linguageira” (1973). O neolo-

gismo tinha por fim evitar a ambiguidade do termo “atividade linguísti-

ca”, que pode designar simultaneamente a atividade dos locutores e a 

dos linguistas. O termo prática linguageira foi introduzido juntamente 

com o de “formação linguageira”, por Josiane Boutet, Bernard Gardin e 

Michèle Lacoste (1976): “Nó propomos a ideai de uma formação lin-

guageira, entendida como um conjunto regrado de práticas linguagei-
ras, que as organiza segundo relações de força em práticas dominantes 

e práticas dominadas”.    
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  PRÁTICAS SOCIAIS    

  De um ponto de vista empírico, “prática linguageira” remete às no-

ções de “produções verbais”, de “enunciação”, de “fala”, e até mesmo 
de “performance”, mas distingue-se delas de um ponto de vista teórico 

pela ênfase posta na noção de “prática”: a linguagem faz parte do con-

junto das práticas sociais, sejam elas práticas de produção, de trans-

formação ou de reprodução. Falar em “prática” é, portanto, insistir na 

dimensão praxeológica dessa atividade.    

  Como qualquer prática social, as práticas linguageiras são determi-

nadas e restringidas pelo social e, ao mesmo tempo, elas produzem efei-

tos sobre ele, contribuem para transformá-lo. Nessa perspectiva, a lin-

guagem não é apenas um reflexo das estruturas sociais, mas um de seus 

componentes intrínsecos. Seus efeitos sociais, se são certamente menos 

visíveis do que, por exemplo, as práticas de transformação da natureza, 
não são menos importantes. Falar não é apenas uma atividade represen-

tacional, é também um ato pelo qual se modifica a ordem das coisas, 

faz as relações sociais se moverem: “Qualquer discurso, em sua produ-

ção, em sua circulação, nos efeitos que produz na sua recepção é anali-

sável como processo de transformação ideológica” (EBEL & FIALA, 

1983).    

  Essa concepção materialista das práticas linguageiras, concebidas 

como agentes ativos da construção e da transformação das situações 

sociais, se opunha ao mesmo tempo a concepções idealistas do signo 

linguístico e às concepções marxistas do “reflexo”. Hoje, graças ao de-

senvolvimento da pragmática, teorias da enunciação e da etnometodo-

logia em ciências da linguagem, por um lado, e graças ao impulso das 
teorias da ação em sociologia, do outro, tornou-se comum pensar a lin-

guagem como uma ação sobre o mundo: ação sobre si, sobre outrem e 

sobre as situações; e não apenas como um instrumento de comunicação 

ou como uma representação do mundo.    

    

  EM ANÁLISE DO DISCURSO    

  Essa noção foi pouco utilizada no campo da análise do discurso 

proveniente de Michel Foucault e Michel Pêcheux: a noção de “práticas 

discursivas” que constitui o quadro teórico de referência. Ela foi, em 

compensação, largamente retomada nos trabalhos mais centrados na 

análise de discurso de linha anglo-americana: análises de conversações, 
de interações, de diálogos orais e, de modo mais amplo, de produções, 

tanto orais quanto escritas, que emanam de locutores não institucionais 

e não legítimos. Observaremos que essa noção é frequentemente utili-
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zada numa acepção não teórica, sendo, então, equivalente a “conduta 

linguageira ou verbal” ou a “produção verbal”.    

    
  EM SOCIOLINGUÍSTICA    

  Encontramos um desenvolvimento teórico da noção de “prática lin-

guageira” particularmente de Josiane Boutet (1994) e Elisabeth Bautier 

(1995), sendo que ambos a relacionam ao domínio da cognição social. 

Josiane Boutet mostra como a análise linguística de práticas linguagei-

ras no trabalho permite pôr em evidência sistemas de categorização das 

situações sociais, características de grupos sociais que enunciam dessa 

forma suas relações específicas com o mundo. Elisabeth Bautier cons-

trói um quadro teórico mais amplo que integra os domínios do lingua-

geiro, do cognitivo e do social: uma abordagem “sociocognitiva” inspi-

rada, dentre outros, em Pierre Bourdieu e no psicossociólogo inglês Ba-
sil Bernstein (1975). Pelo estudo das práticas linguageiras de jovens e 

de adultos, em situação de formação ou em situação profissional, Elisa-

beth Bautier mostra o trabalho “cognitivo-linguageiro” dos sujeitos.    

    

  EM AQUISIÇÃO DA LINGUAGEM    

  A noção teórica de prática linguageira, no que toca à dimensão pra-

xeológica e social da linguagem, é compatível com os desenvolvimen-

tos da psicolinguística oriunda das pesquisas do psicólogo soviético 

Lev Semenovich Vygotsky, Jerôme Seymour Bruner, na Inglaterra, 

Frédéric François, na França e, mais recentemente, Jean-Paul Bron-

ckart, na Suíça, propuseram uma concepção do desenvolvimento da 

linguagem fundamentada na noção de atividade linguageira no diálo-
go. De acordo com esses pesquisadores, a criança não adquire sistemas 

de regras de funcionamento do sistema linguístico, por etapas, como o 

sustenta a psicolinguística chomskiana e cognitiva, mas um conjunto de 

“condutas linguageiras” de “habilidades discursivas”, de savoir-faire 

com a linguagem, no interior da comunicação e do diálogo com o ou-

tro.    

  Veja os verbetes: Formação discursiva, Formação linguageira e 

Prática discursiva. 

Prática social    

  A noção de prática social, segundo Franck Neveu (2008, s.v.), é 

empregada em semiótica, sobretudo por François Rastier, para designar 
uma atividade socialmente codificada que coloca em questão três or-

dens de fatores ligados respectivamente às interações materiais, aos 

signos e aos processos mentais:    
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  “A semiótica das práticas sociais exige naturalmente uma colabora-

ção interdisciplinar. Essa urgência teórica foi estudada por determinado 

dogmatismo marxista que pensava todas as práticas à imagem do pro-
duto material, e, sobretudo, negligenciava a esfera semiótica das práti-

cas sociais, aí incluídas as práticas de produção. É necessário, ao con-

trário, levar em contas os fatores físicos, semióticos e de representação 

em qualquer prática social, sem reduzir uns aos outros” (RASTIER, 

1994).  

 A noção é aplicada em semântica textual na caracterização de dis-

cursos e gêneros, e para definição do modo de produção, de interpreta-

ção e de referenciação de textos.  

 Veja os verbetes: Interpretação e Signo. 

Práticas de leitura  

 Segundo Antônio Augusto Gomes Batista (CEALE, Glossário, 
s.v.), o uso pedagógico da expressão práticas de leitura se origina, no 

Brasil, de duas tradições de investigações sobre a leitura. Primeiramen-

te, origina-se de estudos históricos e sociológicos, sobretudo franceses, 

que se difundiram no País a partir de meados da década de 1990. Nesse 

caso, a expressão procura designar a situação da leitura em sua concre-

tude, englobando o conjunto de elementos que concorrem para a cria-

ção dessa situação, sempre tomada como histórica e, por isso, diversifi-

cada e mutável. São estudos que se interessam, considerando um mo-

mento dado e grupos sociais determinados, por saber quem lê o quê, 

quando, onde, por que motivos, de que modos, com que intensidade. 

Essas investigações se interessam, ainda, por apreender como determi-

nados processos – sejam de natureza técnica, sejam de natureza social 
mais ampla – interferem na ampliação do público leitor, nos modos de 

ler, nas maneiras de atribuir sentido, na própria organização da página, 

do impresso, de seus suportes.  

 A segunda linha de investigação de que se origina o uso pedagógico 

da expressão práticas de leitura é predominantemente anglo-saxônica e 

é conhecida como “estudos sobre o letramento”. Nesse caso, trata-se do 

conceito de “práticas de letramento” – das quais as de leitura seriam 

parte. Uma prática de letramento tem natureza abstrata e pode ser com-

preendida sempre a partir de um “evento de letramento”. Este tem natu-

reza concreta e designa uma situação em que a escrita é parte estrutu-

rante da interação, seja diretamente, na forma de texto escrito, seja indi-
retamente, por influenciar a fala (como, por exemplo, em conferências, 

jornais de rádio e TV, exposições didáticas, sermões religiosos). Se o 

evento de letramento designa a situação concreta, as práticas de letra-
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mento e, por extensão as de leitura, designam algo que pode ser apre-

endido a partir de um conjunto de eventos: os significados que os agen-

tes atribuem ao letramento, o modo como este se vincula a processos 
sociais mais gerais, bem como a relações de poder e dominação e pa-

drões culturais mais amplos que organizam os usos da leitura e da es-

crita.  

 Na tradição pedagógica recente, a expressão práticas de leitura refe-

re-se à (i) criação de situações reais de leitura em sala de aula, bem 

como à (ii) busca de apreensão e negociação dos significados que os 

aprendizes atribuem à leitura em geral, bem como à leitura de diferen-

tes gêneros. Em se tratando da criação de situações reais de leitura, a 

noção pedagógica de práticas de leitura retoma, ainda que de forma 

ampliada, a de “usos sociais da língua escrita” ou de “usos sociais da 

leitura”. Ela busca recriar, no interior da escola, as práticas de leitura 
que ocorrem em outras esferas do mundo social e não apenas fazer ati-

vidades para aprender a ler.  

 O desafio, para aqueles que assumem essa perspectiva, é fazer 

aprender a ler ao mesmo tempo em que se faz o aluno participar da cul-

tura escrita, interagindo com textos reais, com propósitos efetivos e em 

busca da construção de sentidos. Versões mais radicais dessa perspecti-

va assumem que as atividades com o sistema de escrita só podem ocor-

rer no interior de práticas de leitura (ou de escrita); outras perspectivas 

julgam que é difícil e pouco proveitoso fazer a atenção do aluno voltar-

se ora para a compreensão, ora para o sistema, sendo necessário traba-

lhar alternadamente com uma e outra dimensão.  

 Sugere-se a leitura dos artigos “Alfabetização, leitura e ensino de 
português: perspectivas curriculares”, de Antônio Augusto Gomes Ba-

tista (2011); “Trajetórias de acesso ao mundo da escrita: relevância das 

práticas não escolares de letramento para o letramento escolar” de An-

gela del Carmem Bustos Romero de Kleiman (2010); e dos capítulos 

“Textos, impressos, leituras”, Roger Chartier (1990); “Primeiros passos 

para uma história da leitura”, de Robert Darnton (2010) e “What no be-

dtime story means: narrative skills at home and school”, de Shirley Bri-

ce Heath (2001).  

 Veja os verbetes: Alfabetização, Leitura em voz alta, Leitura silen-

ciosa, Letramento, Letramento escolar, Oralidade e escrita, Práticas e 

eventos de letramento, Usos sociais da língua escrita. 

Práticas e eventos de letramento  

 Segundo Brian Vincent Street e Maria Lúcia Castanheira (CEALE, 

Glossário, s.v.), os conceitos de eventos de letramento e de práticas de 
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letramento estão estreitamente relacionados e, por isso, serão abordados 

conjuntamente. A expressão eventos de letramento refere-se aos ele-

mentos mais observáveis das atividades que envolvem a leitura e a es-
crita, enquanto o conceito de práticas de letramento distancia-se do 

contexto imediato em que os eventos ocorrem, para situá-los e interpre-

tá-los em contextos institucionais e culturais a partir dos quais os parti-

cipantes atribuem significados à escrita e à leitura, e aos eventos de que 

participam. O uso do plural em ambos os conceitos (eventos e práticas) 

indica que a atribuição de valor social aos usos da escrita varia de um 

grupo social para outro, é objeto de disputa e depende do jogo de forças 

econômicas, religiosas e políticas num determinado contexto, ou entre 

um contexto local e contextos mais distantes.  

 A proposição desses dois conceitos assenta-se na compreensão da 

natureza social do letramento, que teve origem e desenvolvimento em 
um conjunto de pesquisas denominado Novos Estudos do Letramento 

(New Literacy Studies). Práticas eEventos de letramento são modelos 

analíticos utilizados por pesquisadores que buscam compreender os 

usos e os significados da escrita e da leitura para diferentes grupos so-

ciais e as consequências educacionais, políticas e sociais de tais usos e 

significados para os indivíduos e para os grupos a que pertencem.  

 Shirley Brice Heath caracterizou como evento de letramento qual-

quer ocasião em que algo escrito é constitutivo da interação e dos pro-

cessos interpretativos dos participantes, ou seja, é o que podemos ob-

servar que as pessoas estão fazendo quando estão usando a escrita e a 

leitura. Essa noção oferece ao pesquisador (ou ao professor que analisa 

o cotidiano de sua sala de aula) um modelo analítico para descrever e 
caracterizar quando, onde e como as pessoas leem ou escrevem, con-

versam sobre um texto escrito ou interagem por meio da escrita.  

 Os eventos de letramento ocorrem em diferentes espaços sociais, 

assumem diferentes formas e têm funções variadas. No cotidiano de 

uma sala de aula, por exemplo, podem ser identificados em situações 

em que professor e alunos conversam sobre um livro lido pela turma ou 

sobre uma notícia de jornal comentada por um aluno. O mesmo ocorre 

nas situações em que o professor registra no quadro o nome dos aniver-

sariantes, a agenda de trabalho do dia ou os nomes dos alunos ‘bagun-

ceiros’. As pessoas também se envolvem em vários eventos de letra-

mento fora da escola quando, por exemplo, participam de um ritual re-
ligioso, leem um livro para os filhos, anotam compras em uma caderne-

ta, leem e escrevem cartas e e-mails ou leem pequenos anúncios em 

busca de emprego.  
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 Os estudos desenvolvidos por Heath em comunidades populares dos 

Estados Unidos nos ajudaram a compreender o que acontece nessas 

comunidades, na medida em que permitem relacionar os eventos obser-
vados, dentro e fora da escola, a padrões culturais mais amplos, como 

as crenças religiosas ou as formas como os pais lidam com as palavras, 

escritas ou faladas.  

 A partir dessas contribuições, Street criou a expressão práticas de 

letramento – conceito que possibilita ampliar e detalhar a análise e a in-

terpretação tanto das práticas sociais que envolvem a linguagem escrita 

quanto das concepções de escrita e leitura predominantes num grupo 

social. Com isso, torna-se possível um aprofundamento no exame dos 

significados associados aos eventos de letramento.  

 Em pesquisa desenvolvida no Irã, no início da década de 1980, 

Street observou moradores de uma vila envolvidos com materiais escri-
tos – contas ou notas relativas à venda de maçãs; textos do Alcorão, li-

vro sagrado do Islamismo, na escola religiosa; e novas práticas de le-

tramento associadas ao desenvolvimento do sistema de ensino nacional. 

Em cada um dos eventos observados, os significados do letramento es-

tavam imersos em práticas culturais arraigadas que ajudavam o pesqui-

sador a compreender como esses eventos estavam relacionados uns aos 

outros e como eram reconhecidos e legitimados (ou não) por diferentes 

grupos sociais. Para esse entendimento, era necessário conversar com 

as pessoas sobre o que estavam fazendo. Por exemplo, do ponto de vis-

ta das autoridades e de organizações internacionais, o letramento esco-

lar seria a base das atividades comerciais e promoveria o desenvolvi-

mento comercial. No entanto, uma análise mais profunda dos eventos 
observados e de suas relações com práticas sociais mais amplas eviden-

ciou que era o letramento religioso, o conhecimento do Alcorão, que 

dava autoridade a uma pessoa para conduzir e registrar as atividades 

comerciais.  

 Ao examinar os significados da escrita para moradores de um bairro 

da periferia de Belo Horizonte, Castanheira explorou os conceitos de 

práticas e eventos de letramento. A análise comparativa de dados de 

dois estudos de caso desenvolvidos por ela, um realizado no final da 

década de 1980 e outro vinte anos depois, evidenciou como as práticas 

locais de letramento estavam relacionadas a mudanças econômicas, re-

ligiosas e educacionais ocorridas no contexto brasileiro nas últimas dé-
cadas. Mudanças ocorridas no campo da alfabetização escolar foram 

evidenciadas pela análise comparativa de um evento de letramento co-

mumente desenvolvido por crianças fora da escola: a brincadeira de 
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‘aulinha’. Os eventos ‘aulinha’ observados nesses dois períodos possu-

em características comuns: crianças usando lápis e papel, escrevendo o 

que havia sido determinado por outra criança que assumira o papel de 
professora. Da mesma maneira que no estudo desenvolvido por Street, 

para a compreensão dos significados da escrita para os participantes 

desses eventos – crianças que pertencem a diferentes gerações –, foi 

necessário conversar com elas, ouvir o que falavam umas com as outras 

e analisar o que escreviam durante esses eventos. Assim, foi possível 

perceber diferenças significativas nas situações observadas e relacioná-

las a mudanças ocorridas nas propostas de alfabetização desenvolvidas 

pela escola nas últimas décadas. Em 1988, por exemplo, as brincadeiras 

de ‘aulinha’ envolviam a cópia do primeiro nome e do alfabeto, além 

de exercícios para o treino da letra cursiva, ou seja, atividades que pri-

vilegiavam a memorização e o treino motor por meio da cópia. Em 
2009, brincar de ‘aulinha’ passou a envolver algo bastante diferente, 

como o levantamento de hipóteses relativas à escrita de palavras. Nesse 

caso, após a observação de um conjunto de desenhos de objetos varia-

dos, a ‘professora’ orientava seus ‘alunos’ a escreverem o nome desses 

objetos ‘como soubessem’. Dessa forma, uma análise mais profunda 

dos eventos de letramento ‘aulinha’ evidenciou que eles estavam vincu-

lados a concepções e princípios distintos do como se aprende e se ensi-

na a ler e a escrever, ou seja, das representações das práticas de alfabe-

tização e letramento presentes nas escolas e que se estendem para além 

dos muros da escola.  

 Sugere-se, para complementar este verbete, a leitura de Letramentos 

sociais (2014), do artigo “Políticas e práticas de letramento na Inglater-
ra: uma perspectiva de letramentos sociais como base para uma compa-

ração com o Brasil” (2013) e do capítulo “Os novos estudos do letra-

mento: histórico e perspectivas” (2010), de Brian Vincent Street; e o ar-

tigo “On ethnography: approaches to languages and literacy research”, 

de Brice Heath Heath e Brian Vincent Street (2008).  

 Veja os verbetes: Cultura escrita, Evento interacional, Letramento, 

Letramento escolar, Práticas de leitura, Usos sociais da língua escrita. 

Praxema    

  Chama-se praxema, segundo Franck Neveu (2008, s.v.), no quadro 

de um modo de análise do discurso ao qual se deu o nome de praxemá-

tica, um utilitário da nominação, ou seja, da produção lexical de senti-
do, cuja especificidade teórica é a de não postular a existência de um 

significado imanente para as unidades, e, portanto, anterior ao seu en-

gajamento discursivo, mas antes de conceber essas unidades com signi-
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ficantes atualizados no discurso e não tendo total capacidade de signifi-

cação senão a partir desse engajamento. Nessa perspectiva, o sentido de 

uma unidade do léxico é um sentido produzido, ou seja, o resultado de 
produção da linguagem, à qual a praxemática se junta para descrever o 

funcionamento processual, orientando os seus trabalhos para a comple-

xa dinâmica da atividade linguística do sujeito, confrontado com o real 

e com as exigências da comunicação social.  

 “Utilitário da nominação, o praxema é o meio pelo qual o homem 

aplica na linguagem a apreensão que ele tem do real através de sua per-

cepção sensível e de sua experiência prática. Ele verifica os traços está-

veis, reiterados nas ocorrências dos objetos agrupados em classes: é a 

operação chamada de ‘tipização’. A designação do referente se opera, 

assim, por junção de uma forma do real e de uma forma da linguagem: 

uma ‘categorização referencial’. Através dela, a apreensão prática do 
real, a práxis humana, está implícita no praxema. A linguagem mantém 

com o real uma relação dialética que conduz a praxemática a se deter-

minar como uma linguística materialista. O conjunto de categorizações 

referenciais constitui uma 'artrologia' do real, uma espécie de ‘grade’, 

de ‘malha’ interpretativa através da qual se constrói uma representação 

linguística do real: a ‘logosfera’” (GARDÈS-MADRAY & SIBLOT, 

1989).  

 A praxemática, que se desenvolveu a partir dos anos 1970, sob o 

impulso de Robert Lafont, é uma teoria linguística que coloca como ob-

jeto de estudo a produção do sentido na linguagem, num quadro que ela 

descreve como antropológico e realista. Como o demonstra Paul Siblot: 

 “Essas opções epistemológicas se encontram inscritas numa deno-
minação que reivindica [...] a ideia base de que não é da representação 

linguística do mundo concebível fora das informações que o homem ti-

ra suas práxis e a consideração de seu estado de homo faber; e, no pla-

no da linguagem, de construtor de sistemas linguísticos, ele próprio 

construído enquanto sujeito pela linguagem. [...] Três correntes de pen-

samento, surgidas de diferentes disciplinas, foram usadas inicialmente 

para essa reflexão sobre a produção do sentido na linguagem:  

a) as análises gramaticais de Gustave Guillaume (1883-1960), que se 

esforçam para conceber de maneira dinâmica os processos da lingua-

gem, mas deslocadas num quadro explicitamente realista;  

b) as abordagens filosóficas da práxis pela fenomenologia e a análise 
pela dialética marxista dos processos de produção;  

c) a compreensão, pela psicanálise, do sujeito do discurso” (SIBLOT, 

2001).  
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 Veja os verbetes: Análise do discurso, Extralinguístico, Praxemáti-

ca, Praxiogenia, Praxiologia, Referência. 

Praxemática    

  Segundo Patrick Charaudeau e Dominique Maingueneau (2006, 

s.v.), a praxemática, desenvolvida por Robert Lafont (1973) e sua equi-

pe a partir de 1970, pretende ser um modelo dinâmico da produção de 

sentido que leve em conta a tensão entre a pulsão comunicativa dos su-

jeitos e a estabilização de um sentido social.    

  A praxemática deve à filosofia marxista a noção materialista de 

práxis (atividade de produção material), que destaca a importância das 

condições sociais e das condições técnicas da utilização da linguagem 

por sujeitos concretos historicamente determinados (práxis linguística). 

Assim sendo, ela se opõe às linguísticas saussuriana e gerativista. Ela 

deve sua concepção do sujeito à psicanálise e seus principais conceitos 
linguísticos à psicossistemática de Gustave Guillaume (1883-1960), de 

quem retoma a noção de operatividade e a conceitualização do espaço-

tempo (BRES, 1994).    

  A praxemática desenvolveu mais instrumentos de análise linguística 

do que uma problemática de análise do discurso; com efeito, ela não 

tem por objeto central a articulação entre organização linguageira e 

condições sociais de utilização da linguagem. Todavia, essa teoria lin-

guística desenvolve um procedimento de análise que interessa à análise 

do discurso em vários aspectos. Podemos assinalar notadamente a no-

ção de regulagem semântica do praxema – ou instrumento fonológico 

de produção do sentido (LAFONT, 1973, p. 100) – que substitui o 

“signo saussuriano” e a “palavra” tradicional. Em suas análises concre-
tas, os praxematistas privilegiaram casos em que se manifestam tensões 

entre um valor de uso próprio do sujeito e as coerções da comunicação 

social (BARBÉRIS, 1998; SIBLOT, 1997).    

  Numa direção que se aproxima da sociolinguística, a praxemática 

estudou o conjunto das representações que uma sociedade atribui a si 

mesma (ou práxis sociocultural), considerando mais particularmente a 

diglossia occitana e confrontando os discursos menos valorizados com 

as produções de conhecimento linguístico (práxis da linguística, Jac-

ques Bres, 1993). A vitalidade dessa corrente se manifesta especial-

mente por meio de uma revista, Les Cahiers de Praxématique.  

 Veja o verbete: Praxema. 

Praxeograma    

  Segundo Patrick Charaudeau e Dominique Maingueneau (2006, 
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s.v.), praxeograma é o esquema de ações verbais ou não verbais que 

corresponde à representação cognitiva interiorizada que se tem do de-

senvolvimento de uma interação (por exemplo, as diferentes etapas que 
devemos seguir num aeroporto internacional quando embarcamos) e 

que serve de modelo para a gestão de uma situação de comunicação es-

tereotipada ou de um gênero discursivo monologal, que permite a cada 

um planejar a ordem de suas atividades e de suas intervenções verbais.  

  Para Konrad Ehlich e Jochen Rehbein, que propuseram essa noção 

em 1972 (“De la constitution d’unités pragmatiques dans une instituti-

on: le restaurant”) tratava-se tanto de ir além das concepções dos atos 

de linguagem de John Langshaw Austin e de John Rogers Searle, ex-

cessivamente linguísticas, levando em consideração o contexto institu-

cional e social (e até mesmo político, pois sua análise se inscreve numa 

crítica marxista, representativa de algumas correntes na Alemanha nes-
sa época), como de articular uma teoria da ação com uma teoria da pro-

dução do discurso. A partir de um exemplo concreto, as representações 

praxeológicas do que se passa no restaurante (as interações entre gar-

çons e clientes, entre garçons e pessoal da cozinha...), propõem unida-

des discursivas maiores (os pragmemas), que misturam ações não ver-

bais (entrar, sentar-se, comer...) a atos verbais (fazer o pedido, cha-

mar...) em função de um desenvolvimento normatizado que foi interio-

rizado. Essas unidades podem se inscrever em sequências de pragme-

mas (os hiperpragmemas), que se mostram difíceis de interromper ou 

de inverter (do pedido dos pratos ao pagamento da conta).    

    

  ESQUEMA    
  No domínio das ciências cognitivas, houve interesse pela maneira 

como os conhecimentos, as crenças, as experiências humanas são esto-

cadas, repertoriadas, classificadas em nossa memória. Desse modo, a 

estocagem na memória do desenvolvimento da maior parte de nossas 

atividades cotidianas e profissionais, e que estaria na base dos proces-

sos de compreensão e de produção, teria a forma de um esquema: “Fa-

lamos igualmente em sentidos muito próximos a ‘script’, ‘cenário’, 

‘quadro’ para designar, em ciência cognitiva, as formas estereotipadas 

de saber que permitem que nos orientemos nas situações sociais. A to-

talidade dos esquemas de que um indivíduo dispõe constitui sua com-

petência de ação” (BANGE, 1992, p. 211). É, com efeito, em um qua-
dro de pesquisas diferente do de Konrad Ehlich e Jochen Rehbein, em 

processamento automático das línguas, que Roger Carl Schank, Robert 

P. Abelson (1977) introduzem a noção de script para analisar textos re-
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ferentes a ações estereotipadas inscritas em um desenvolvimento nor-

matizado (ou em desenvolvimentos paralelos conexos); em seguida, 

considerando as críticas, eles a estendem a situações menos estereoti-
padas, essencialmente narrativas, para as quais será proposta a noção de 

plano; e como o esquema proposto está estruturado em diferentes ce-

nas, isso explica a introdução do termo cenário, especialmente na aná-

lise dos diálogos e das interações verbais.    

  No domínio da análise das interações, o termo cenário, que é vizi-

nho do de quadro, parece ser utilizado com maior frequência para defi-

nir uma competência de ação que permitiria aos indivíduos administra-

rem as situações que encontram à medida que se desenvolvem, mas que 

nem sempre conservam sua dimensão cognitiva. O termo se torna, en-

tão, sinônimo de esboço, utilizado em versão não acabada para preparar 

as tramas narrativas das encenações. Contrariamente, Eddy Roulet e 
sua equipe subdividem os conhecimentos interiorizados em dois tipos 

de representações mentais, as representações conceptuais, que incidem 

sobre os seres e as coisas, e as representações praxeológicas, que “con-

sistem em esquemas de ações e apresentam os diferentes percursos que 

se tornam possíveis em uma situação particular” (FILLIETAZ, 1996, p. 

57).    

  Essas noções de esquemas de desenvolvimento dos textos e das 

conversações deram lugar a análises estimulantes:    

  1) No domínio dos discursos profissionais, o conceito de praxeo-

grama foi retomado em Konrad Ehlich e Johannes Wagner (1995) no 

quadro de análises de negociações empresariais, por Sophie Moirand 

(1992) a propósito das descrições de doenças, que dão conta do proce-
dimento do médico ou a propósito da oposição de pesquisa, por Chantal 

Cali (1999), para uma análise das interações verbais no contexto das 

conferências internacionais.    

  2) No quadro das pesquisas sobre a compreensão da linguagem 

(WINOGRAD, 1972), em conexão com as noções de inferência, de an-

tecipação, e de memória (GRUNIG, 1999, por exemplo).    

  Podemos perguntar-nos sobre as denominações em uso: “cenário” e 

“script” causam alguma confusão devido a sua pertença ao vocabulário 

do cinema (em que eles se aproximam de esboço, roteiro); “praxeo-

grama” é mais adequado às situações em que se alternam ações não 

verbais e interações verbais; “plano” (no sentido de planificação) apa-
rece no estudo das produções discursivas em linguística textual e em 

concorrência, que seria necessário esclarecer, com a noção de protótipo 

textual (ADAM, 1992). Não é menos verdade que esses esquemas que 
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relatam representações cognitivas experienciais constituem um aporte 

incontestável à análise do desenvolvimento mais ou menos regrado de 

gêneros discursivos diversos e à reflexão sobre os processos mentais da 
compreensão e da produção dos textos e das interações.    

  Veja os verbetes: Gênero de discurso e Ritual. 

Praxiogenia  

 No vocabulário da psicomecânica da linguagem, segundo Franck 

Neveu (2008, s.v.), o termo praxiogenia serve para designar a constru-

ção do discurso, por distinção com o termo glossogenia, que designa a 

construção contínua e histórica da língua, a partir da qual se elabora o 

discurso. A noção de praxiogenia visa cobrir o processo de atualização, 

ou seja, de utilização para fins particulares e momentâneos por um su-

jeito falante, de dados que resultam da glossogenia. A praxiogenia é, 

para Gustave Guillaume, “o emprego da linguagem no instante da fa-
la”, ou, mais precisamente, “o exercício da linguagem”. Dessa forma, a 

praxiogenia fornece a definição funcional da linguagem.  

 Veja os verbetes: Atualização, Diacronia, Discurso, Glossogenia, 

Língua, Psicomecânica da linguagem, Sincronia. 

Praxiologia  

 A noção de praxiologia é empregada em semiótica, segundo Franck 

Neveu (2008, s.v.), particularmente por François Rastier, para caracte-

rizar as formas semânticas como momentos estabilizados de processos 

produtivos e interpretativos, por oposição a uma concepção ontológica, 

que os caracteriza como objetos estáticos. Os tropos oferecem um 

exemplo de resultado da noção de praxiologia em semântica de textos: 

 “Longe [...] de se reduzirem a ornamentos que disfarçam um corpo 
ontológico já dado pela significação, os tropos são um meio de produzi-

la e interpretá-la. Logo, não se sobrepõem à significação, mas a consti-

tuem no patamar frasal, transpõem-na ao patamar textual e a transfor-

mam, assim, em sentido” (RASTIER, 2001).  

 Veja os verbetes: Interpretação, Morfologia semântica, Semântica. 

Práxis enunciativa    

  Práxis enunciativa, segundo Valdir do Nascimento Flores et al. 

(2018, s.v.), é o hábito linguístico que condiciona a enunciação indivi-

dual.    

  A expressão práxis enunciativa não é de Algirdas Julius Greimas, 

mas foi introduzida por seus continuadores para operacionalizar na aná-
lise uma preocupação recorrente do semioticista francês? a de que o ca-

ráter idioletal dos textos individuais não pode fazer esquecer o caráter 
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eminentemente social da comunicação humana. Há duas ordens de res-

trições que determinam a enunciação: de um lado, o sistema da língua; 

de outro, os limites, de caráter sociocultural, impostos pelos hábitos, 
pelas ritualizações, pelos esquemas, pelos gêneros, pela fraseologia etc. 

A enunciação individual não se realiza independentemente das enunci-

ações coletivas que a precederam e que a tornam possível. Os usos se-

dimentados, resultantes da história, determinam todo ato de linguagem. 

O enunciador, no momento da enunciação, convoca, atualiza, repete, 

reitera um “já dado” (gêneros, modos de dizer etc.), mas também o re-

voga, o recusa, o renova e o transforma. Há um domínio do impessoal 

que rege a enunciação individual. É preciso ficar claro, no entanto, que, 

muitas vezes, a enunciação individual se insurge contra esses modos de 

dizer sedimentados, dando lugar a práticas inovadores, que criam signi-

ficações inéditas. Esses enunciados, assumidos pela prática coletiva, 
podem sedimentar-se em novos usos, que, por sua vez, podem ser re-

vogados e assim sucessivamente. O discurso literário exibe uma tensão 

entre conservação e revolução das formas. Na “Carta pras icamiabas”, 

capítulo do livro Macunaíma, Mário de Andrade ridiculariza a práxis 

enunciativa dos pré-modernistas, com sua sintaxe clássica, seu léxico 

preciosista e até arcaizante, suas citações latinas etc. Stanislaw Ponte 

Preta, na crônica “O repórter policial”, ironiza a práxis enunciativa de-

ses profissionais da imprensa de sua época: “Qualquer cidadão que vai 

à Polícia prestar declarações que possam ajudá-la numa diligência (ape-

lido que eles puseram no ato de investigar) é logo apelidade de teste-

munha-chave. Suspeito é Mister X, advogado é causídico, soldado é 

militar, marinheiro é naval, copeira é doméstica e, conforme esteja dei-
tada, a vítima de um crime – de costas ou de barriga – fica numda des-

sas duas incômodas posições: decúbito dorsal ou decúbito ventral”.   

   

  Sugere-se a leitura das páginas 85 a 89 de Caminhos da semiótica 

literária, de Denis Bertrand; das páginas 171 a 202 de Tensão e signifi-

cação, de Jacques Fontanille e Claude Zilberberg; e Semiótica do dis-

curso, de Jacques Fontanille.    

  Veja o verbete Enunciação. 

Práxis  

 Veja o verbete: Praxema. 

Preambulador  

 Preambulador é aquele que preambula; prefaciador. 
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Preâmbulo    

  Preâmbulo é sinônimo de “prólogo”, no sentido de texto que prece-

de ou introduz uma obra.    
  Segundo Sérgio Roberto Costa (2018, s.v.), preâmbulo é um texto 

introdutório a leis ou decretos; geralmente se trata de um relatório ou 

exposição de motivos que os antecede, anunciando sua promulgação 

(COSTA, 2018, s.v.).   

  Segundo Maria Isabel Faria e Maria da Graça Pericão (2008, s.v.), 

preâmbulo é a parte do texto de um documento na qual este é justifica-

do, de modo geral através de considerações jurídicas, religiosas, morais 

ou simplesmente de conveniência (Praelocutio); discurso preliminar, 

parte preliminar, apresentação, palavras prévias. O preâmbulo das car-

tas antigas contém os motivos que se alegam para autorizar o objeto 

principal do ato. O uso do preâmbulo, que consistia na maior parte dos 
casos em moralidades, é muito antigo, encontrando-se em quase todos 

os diplomas merovíngios, tornando-se mais raro no século XI e rarean-

do ainda mais no século XII. Rematava quase sempre pela palavra igi-

tur, ergo, por isso.   

  Veja os verbetes: Apresentação, Interação, Prefácio, Prólogo e o 

final do verbete Home page. 

Pré-artigo    

  Dá-se o nome de pré-artigo a uma subcategoria de determinantes 

que se colocam antes do artigo e não precedidos de um artigo. Assim, 

todo é um pré-artigo nos sintagmas toda uma cidade, toda a classe, to-

das as pessoas. Neste caso, em gramática gerativa, dar-se-á ao deter-

minante a regra de reescrita. 

Precatória  

 Precatória ou carta precatória é a carta ou designativo da carta di-

rigida por um juiz a outro, para que este cumpra ou faça cumprir de-

terminadas diligências judiciais. 

Prece    

  Conforme se viu em oração, prece é uma mensagem oral, escrita ou 

em pensamento, pela qual alguém se dirige a uma divindade ou a um 

santo, pedindo uma ajuda, uma bênção, ou agradecendo uma graça re-

cebida (COSTA, 2018, s.v.).    

  Veja os verbetes: Jaculatória, Oração, Reza. 

Precedência    

  Termo usado na linguística gerativa para indicar um tipo de relação 
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entre pares de nódulos de um marcador frasal, segundo David Crystal 

(1988, s.v.). Um nódulo "precede" o outro quando ocorre à esquerda do 

outro em um marcador frasal; se ocorrer imediatamente à esquerda de 
um nódulo X, ele "precede imediatamente" X. A relação horizontal de 

precedência é distinta da relação vertical entre os nódulos, denominada 

dominação. Veja o capítulo 3 de Transformational Syntax: A Student's 

Guide to Chomsky's Extended Standard Theory, de Andrew Radford 

(1981). 

Preceito    

  Veja o verbete: Preceptiva. 

Preceituário  

 Preceituário é o conjunto ou coleção de preceitos, de regras; obra 

que contém esses preceitos. 

Preceptiva    

  Segundo Massaud Moisés (2004, s.v.), preceptiva designava, duran-

te a hegemonia do Classicismo, os tratados retóricos e poéticos que 

continham regras, princípios e normas de bem estruturar uma obra lite-

rária. No geral, as regras, também denominadas preceitos, provinham 

sobretudo das teorias estéticas de Aristóteles, Horácio e Quintiliano, 

expostas na Poética, na Epístola aos Pisões e em Institutio Oratoria, 

respectivamente. Os doutrinadores franceses, italianos, espanhóis e ho-

landeses se incumbiram de fixá-las, interpretá-las e ampliá-las. As vá-

rias poéticas e retóricas surgidas entre os éculos XVI e XVIII testemu-

nham esse afã de reduzir as doutrinas dos antigos a regras inflexíveis, 

acrescentando-lhes outras que o uso ou a razão aconselhava.    

  Veja os verbetes: Crítica e Retórica. 

Preceptiva literária  

 Preceptiva literária é o tratado normativo de retórica e de poética. 

Preciosismo    

  Palavra, expressão ou construção excessivamente requintada, em 

que a maneira direta e natural de falar é substituída por um maneirismo 

especioso, caracterizado por palavras rebuscadas, subentendidos sutis, 

excesso de figuras.    

  O preciosismo, repercussão literária do estilo barroco, dominou no 

século XVIII, principalmente nos salões de Paris, num dos quais, o de 

Madame Rambouillet fez época. O teatrólogo Molière (1622-1673) ri-

dicularizou as afetadas damas da sociedade que frequentavam tais sa-
lões na peça As Preciosas Ridículas.    
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  Entre nós, vários representantes distintos do movimento simbolista 

incidiram no estilo precioso. Eis um exemplo de Cruz e Souza: "O ful-

vo e voluptuoso Rajá celeste derramara além os fugitivos esplendores 
da sua magnificência astral e rendilhara d'alto e de leve as nuvens da 

delicadeza arquitetural, decorativa, dos estilos manuelinos". (Evoca-

ções, apud Andrade Muricy, Panorama do Movimento Simbolista Bra-

sileiro, vol. I, p. 148)    

  O que está dito nas linhas acima transcritas se resume numa afirma-

ção como Caía a tarde ou Entardecia. O período é todo, portanto, uma 

longa perífrase. O sol é chamado de "fulvo e voluptuoso Rajá (com le-

tra maiúscula) celeste". Os últimos raios do sol são os "fugitivos es-

plendores da sua magnificência astral". Note-se o sufixo -al (astral, ar-

quitetural), que é precioso. Note-se a sinalefa (d'alto), que é preciosa no 

Brasil. Também sugestiva é a referência ao "estilo manuelino", tão ao 
gosto barroco.    

  Veja os verbetes: Arcaísmo, Barroco, Estrangeirismo, Fonema, 

Linguagem, Oração, Ordem direta, Palavra e Vício de linguagem. 

Precisão    

  Precisão é a concordância exata entre a ideai e o vocábulo empre-

gado para externá-la. A falta de precisão, isto é, a impropriedade, de-

corre em geral do desconhecimento de vocabulário. Quando não é pos-

sível externar o que pensamos com um vocábulo, recorremos às perí-

frases, sem que com isso tenhamos de desprezar a concisão. (JOTA, 

1981, s.v.).  

 A precisão representa a proporção de informações pertinentes reco-

lhidas, em resposta a uma busca formulada no quadro de uma pesquisa 
documental, em relação ao total de informações extraídas (NEVEU, 

2008, s.v.).  

 Veja os verbetes: Ruído, Resultado, Silence. 

Preclusão    

  Preclusão é a antecipação no contato dos órgãos articulatórios para 

a emissão de uma explosiva. 


