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RESUMO 

 

A presente pesquisa de cunho teórico-qualitativo tem como foco principal a 
reflexão sobre o ensino de períodos compostos no manual didático -  PORTUGUÊS 
– Literatura, gramática, produção de texto, à luz dos estudos bakhtinianos. A 
questão de pesquisa que nos orienta é: como e se o que é proposto permite que os 
alunos, leitores e produtores de textos em vários gêneros, percebam que as 
escolhas estilísticas feitas pelo produtor de texto, por um ou outro período simples 
ou composto, podem sinalizar múltiplos sentidos no processo da interação verbal, 
mediados pela linguagem verbal e verbo-visual. Assim, pautada nas contribuições 
de Bakhtin e do Círculo, acerca das discussões sobre os gêneros discursivos 
analisamos no manual didático Português: Literatura, gramática e produção de texto, 
(Sarmento; Tufano, vol. 3, 2010) o funcionamento dos processos dos períodos 
compostos nos textos utilizados no Manual Didático. A análise parte da exploração 
dos gêneros literários, de publicidade e de divulgação científica presentes no 
manual, e a partir de então, se processa a discussão de como o processo da 
coordenação e subordinação implica a construção dos possíveis sentidos do texto, 
além de pontuar a relevância de estudar esse aspecto da sintaxe, considerando não 
apenas os aspectos estruturais, mas destacando também a importância das orações 
na constituição dos múltiplos sentidos do texto como um todo para todos os 
parceiros da comunicação verbal. Desse modo, um dos objetivos da pesquisa é  
constatar através da análise dos textos como/se o tratamento dos processos de 
coordenação e subordinação apresentados pelo manual prepara o aluno para 
perceber o efeito estilístico das construções discursivas, bem como mostrar por meio 
dos pressupostos bakhtinianos que o professor de língua portuguesa pode inserir 
em sua prática docente uma metodologia que tenha como  base uma perspectiva 
não   escolasticista, visto que as formas gramaticais devem ser estudadas tendo 
como princípio tanto os aspectos semânticos quanto estilísticos. 

 
 

Palavras-chave: Gêneros discursivos. Manual didático. Subordinação e 

coordenação.  
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ABSTRACT 

 

This research study is a reflection on the teaching of compounding periods in 
the textbook - PORTUGUESE - Literature, grammar, text production in the light of 
Bakhtin studies. The research question that guides us is: how and whether what is 
proposed allows students, readers and producers of texts in various genres, 
understand the stylistic choices made by the producer of text, by either simple or 
compound period, can signal multiple meanings in the process of verbal interaction, 
mediated by verbal and verbal-visual language. Thus, based on the contributions of 
Bakhtin and the Circle, about discussions of genres we analyze the didactic manual 
Portuguese: literature, grammar and word production (Sarmento; Tufano, vol 3, 
2010.) the functioning of processes of compounding periods in the texts used in the 
Didactic Manual. The analysis of the exploitation of literary genres, advertising and 
popular science in the manual, from then on, proceeds discussion of how the 
coordination and subordination process involves the production the possible 
meanings of the text, in addition to punctuate the importance of studying this aspect 
of syntax considering not only the structural aspects, but also to the importance of 
prayer in the constitution of the multiple meanings of the text as a whole for all 
partners of verbal communication. Thus, one of the research objectives was 
observed by analyzing the texts as / if the treatment of coordination and 
subordination process presented by manual prepares students to realize the stylistic 
effect of textual construction as well as showing through bakhtinian of assumptions 
the professor of Portuguese language You can enter in their teaching practice a 
methodology that is not degenerate in scholasticism, since the grammatical forms 
should be studied based on the principle as much semantic as stylistic aspects. 

 

 

Key-words: Speech Genre. Textbook. Subordination and coordination. 
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INTRODUÇÃO  

 

  A comunicação é uma das atividades essenciais aos seres humanos e como 

tal é ato complexo que afeta todas as situações cotidianas, já que são realizados 

com fins específicos. Dentre os principais objetivos da comunicação, sem dúvida, a 

interação entre os indivíduos se constitui como um dos mais importantes para o 

convívio social. Nesse momento, vários elementos entram em jogo para tornar o ato 

comunicativo mais compreensível. Portanto, aliado aos recursos verbais, o homem 

tem à sua disposição outros mecanismos para expressar-se, como, por exemplo, o 

visual, os gestos, o olhar, os rituais, as imagens, etc.; a entonação, a maneira de 

respirar bem como outros elementos característicos da natureza humana, como 

afirma Bakhtin (2010): 

 

A comunicação verbal não poderá jamais ser compreendida e 
explicada fora desse vínculo com a situação concreta. A 
comunicação verbal entrelaça-se inextricavelmente aos outros tipos 
de comunicação e cresce com eles sobre o terreno comum da 
situação de produção. Não se pode, evidentemente, isolar a 
comunicação verbal dessa comunicação global em perpétua 
evolução. Graças a esse vínculo concreto com a situação, a 
comunicação verbal é sempre acompanhada por atos sociais de 
caráter não verbal (gestos do trabalho, atos simbólicos de um ritual, 
cerimônias, etc.), dos quais ela é muitas vezes apenas o 
complemento, desempenhando um papel meramente auxiliar 
(BAKHTIN, 2010, p. 124).  

 

Desse modo, percebe-se a estrita ligação entre a língua(gem) e a vida 

humana: “Ora, a língua passa a integrar a vida através de enunciados concretos 

(que a realizam); é igualmente através de enunciados concretos que a vida entra na 

língua” (BAKHTIN, 2010, p. 265). Portanto, a utilização da língua(gem) se processa 

através dos enunciados, sejam eles orais sejam escritos, que são utilizados pelos 

indivíduos nos diferentes campos da atividade humana. Desse modo, esses 

momentos se configuram como enunciações. Em consonância com Bakhtin, 

Benveniste (1989) defende o papel mediador da língua(gem) nas relações sócio-

históricas: 

 

A linguagem é para o homem um meio, na verdade, o único meio de 
atingir o outro homem, de lhe transmitir e de receber dele uma 
mensagem. Consequentemente, a linguagem exige e pressupõe o 
outro. A partir deste momento, a sociedade é dada com a linguagem. 
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Por sua vez, a sociedade só se sustenta pelo uso comum de signos 
da comunicação. A partir deste momento, a linguagem é dada com a 
sociedade. Assim, cada uma destas duas entidades, linguagem e 
sociedade, implica a outra (BENVENISTE, 1989, p. 93). 

 

Sendo assim, há que se falar de enunciado, o qual remete à situação 

concreta de comunicação. Portanto, não devemos confundi-lo com oração. A oração 

é uma unidade da língua, e, quando não faz parte de um contexto de interação 

verbal, é apenas oração, abstrata e restrita ao falante que a produz, e não deve ser 

confundida com enunciado. Entretanto, há peculiaridades que podem torná-la 

enunciados plenos. O estudo sobre essas duas unidades é importante 

 

porque todo trabalho de investigação de um material linguístico 
concreto – seja de história da língua, de gramática normativa, de 
confecção de toda espécie de dicionários ou estilística da língua, etc. 
– opera inevitavelmente com enunciados concretos (escritos e orais) 
relacionados a diferentes campos da atividade humana e da 
comunicação – anais, tratados, textos de leis, documentos de 
escritório e outros, diversos gêneros literários, científicos, 
publicísticos, cartas oficiais e comuns, réplicas do diálogo cotidiano 
(em todas as suas diversas modalidades), etc., de onde os 
pesquisadores haurem os fatos linguísticos de que necessitam 
(BAKHTIN, 2010, p. 264). 

 

Considerando o dito por Bakhtin, entendemos que a presente proposta de 

pesquisa se justifica por investigar em um manual didático de Língua Portuguesa - 

Português – Literatura, gramática, produção de texto, de Leila Lauar Sarmento e 

Douglas Tufano –, como e se a forma como aborda os processos de coordenação e 

subordinação dos períodos compostos prepara o aluno para a produção de textos 

nos variados gêneros, e se permite ao aluno perceber como as escolhas estilísticas 

feitas pelo produtor de texto, por um ou outro período simples ou composto, podem 

indiciar múltiplos sentidos para os envolvidos na interação verbal.  

Ressaltamos que não tínhamos como meta fazer uma análise de todos os 

manuais didáticos usados nas escolas públicas, mas apenas em um deles, adotado 

em uma escola pública de uma cidade do Estado da Bahia. Sendo assim, nossa 

metodologia parte da seleção dos capítulos que tratam dos processos de 

coordenação e subordinação e para efeito de recorte metodológico, nos capítulos 8 

e 9, selecionamos os gêneros discursivos literários, de publicidade e de divulgação 

científica, a fim de analisar o tratamento dispensado aos processos de coordenação 
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e subordinação no manual e discutir, numa perspectiva dialógica da linguagem, a 

pertinência em estudar as orações, atentando, principalmente, para os efeitos de 

sentido do texto como um todo e não somente se restringir a um estudo que prioriza 

a classificação dos períodos. O recorte se justifica, porque nesses capítulos aqueles  

gêneros discursivos exemplificam os que circulam socialmente e que são pouco 

explorados na sua finalidade de um lado;  de outro, porque os outros capítulos de 

um modo ou de outro repetem a abordagem dada à sintaxe dos períodos. 

O Manual Didático, (doravante MD) objeto cultural de investigação 

multifacetado, contempla os estudos literários, gramaticais e a produção de textos. 

Como tal, tem natureza discursiva. O MD Português, corpus da investigação, foi um 

dos aprovados no Programa Nacional do Livro Didático (PNLD) de 2012, e passou a 

ser utilizado em 2013 pelas escolas que o adotaram. Um dos critérios, para que o 

escolhêssemos, foi o fato de ser um dos livros selecionados para ser usado como 

suporte pedagógico pelos professores e alunos do Colégio Polivalente de Itajuípe, 

escola em que ainda lecionávamos no início da pesquisa. Acreditamos que as 

informações apresentadas no Guia do PNLD 2012, contendo o resumo das obras 

recomendadas pelo Ministério da Educação, contribuíram para que os docentes da 

escola supramencionada tivessem uma prévia do que era tal livro, e, 

consequentemente, adotá-lo como instrumento pedagógico. No Guia do livro 

didático, o manual Português, de Leila Lauar Sarmento e Douglas Tufano é 

caracterizado do seguinte modo: 

 

A coleção divide-se em três partes: “Literatura”, “Gramática” e 
“Produção de texto”. Nas duas primeiras, priorizam-se conteúdos; na 
terceira, embora o foco principal seja a teoria e a forma 
composicional dos textos, há também a preocupação em se dar 
oportunidade ao aluno de refletir sobre o uso da língua e 
compreender a função social desse uso. Na organização da matéria 
e das atividades, prevalece o modelo de manual (BRASIL, 2011, p. 
47). 

 

De acordo com as afirmativas apresentadas no Guia, o MD dispõe de um 

trabalho realizado com os conhecimentos linguísticos e caracteriza-se por ensinar as 

categorias, nomenclaturas e definições, enfatizando os exercícios de identificação e 

classificação. Esses aspectos, de um modo geral, são desenvolvidos a partir de 

textos de circulação social. Quanto às atividades de análise linguística, elas são 

destinadas à exploração e efeitos de sentido relacionados às características dos 
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estilos de época e gêneros textuais (BRASIL, 2011, p. 47). No tocante à abordagem 

da gramática, o Guia elucida detalhadamente o modo como ela é tratada:  

Em toda a coleção, destinam-se à sistematização e aplicação dos conteúdos 

da gramática tradicional, com ênfase na explicitação e exercitação da 

metalinguagem, ainda que recorram a textos para evidenciar aspectos gramaticais 

da língua como a estrutura e a classe das palavras ou a organização sintática da 

frase. A sistematização dos conteúdos é feita a partir de uma perspectiva expositivo 

dedutiva, sem problematização em relação aos conceitos da gramática tradicional e 

de acordo com a sequência por ela consagrada: morfologia (v. 1), morfossintaxe (v. 

2), sintaxe (v. 3). Também nessa parte encontra-se uma abordagem normativa, em 

que se enunciam regras e exceções (BRASIL, 2011, p. 47). 

 

O Guia do PNLD organizou as coleções resenhadas em dois 
modelos, de um lado, um tipo de LIVRO DIDÁTICO (LD) denominado 
como compêndio, e, de outro o Manual. No compêndio, as atividades 
e os exercícios são configurados como exemplos e/ou modelos a 
serem realizados e adaptados. “A seleção, a ordenação e o 
tratamento didático efetivo a ser dado aos objetos de ensino 
propostos ficam a cargo do planejamento e das práticas do próprio 
docente, inclusive no que diz respeito à elaboração de atividades 
complementares” (BRASIL, 2011, p. 47). 

 

Por outro lado, o MD se estrutura como uma sequência de etapas e de 

atividades. Nele, as aulas são articuladas em um tema específico, sendo agrupadas 

em seções ou unidades. Todo o conjunto das unidades e seções corresponde à 

programação de todo um ano letivo ou série de um dado segmento de ensino. Isso 

tudo faz com que o Manual possua um planejamento de ensino próprio, aplicado na 

sequência de unidades, mas, de certo modo, ela é passível de modificações por 

parte do professor. Devido ao fato de o corpus da nossa pesquisa se configurar de 

acordo com essas características, fazemos uso da opção terminológica “Manual” 

para conceituá-lo.  

Não se pode negar que, embora o ensino de Língua Portuguesa tenha 

passado por muitas mudanças ao longo do seu desenvolvimento, ainda assim, há 

muitos aspectos que precisam ser melhorados, principalmente no que diz respeito 

ao processo de ensino de leitura e produção escrita, conforme afirma Brait: 

 

As mudanças nas políticas de ensino, somadas às mudanças nas 
concepções científico-metodológicas e à sofisticação dos materiais 
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didáticos, especialmente os livros que concorrem hoje aos 
programas oficiais do governo, não correspondem enquanto volume 
de investimento público e privado, a índices de melhora na leitura e 
produção escrita e oral dos alunos (BRAIT, 2013, p. 13). 

 

Se, diante de tantas transformações, ainda não são satisfatórios os efeitos na 

aprendizagem dos alunos, bem como na capacitação dos professores, evidencia-se 

a necessidade de cada vez mais investimentos de cunho científico e metodológico 

para que se alcance o nível desejado de um ensino que realmente prepare o aluno 

para explorar as habilidades que possui e que devem ser desenvolvidas ao longo da 

vida escolar. 

Portanto, como uma forma de contribuir com as reflexões sobre o ensino de 

Língua Portuguesa, a presente proposta justifica-se por suscitar discussões em 

torno das questões que envolvem a abordagem dada pelo MD, aos processos de 

coordenação e subordinação dos períodos presentes. Enfatizamos que os manuais 

adotados na rede particular não foram explorados, porque é a rede pública que 

recebe a maioria das crianças e jovens em formação que nos interessa.  

Dito isso, o texto da dissertação está dividido em dois capítulos, assim 

distribuídos: na introdução, destacamos a pertinência desta pesquisa para os 

estudos da linguagem e também informações acerca do objeto e corpus deste 

trabalho; no primeiro capítulo, discutimos sobre os gêneros discursivos, entendendo-

os na sua estrutura composicional, estilística e temática. Para chegarmos à 

abordagem teórica que sustenta nossa investigação e análise, lançamos um olhar 

sobre os conceitos de oração presentes na obra Comunicação em prosa moderna, 

de Garcia (2006), e nas gramáticas de Bechara (2009), Cegala (2008), Cipro Neto e 

Infante (2008), e Cunha e Cintra (2008). Apresentamos, também, o que é prescrito 

sobre os períodos compostos por coordenação e subordinação e, posteriormente, os 

conceitos de enunciado/enunciação em Bakhtin e o Círculo, e sobre o processo de 

coordenação e subordinação, mais especificamente, a partir do ensaio Mikhail 

Bakhtin – Questões de estilística no ensino da língua, traduzido por Grillo e Vólkova, 

publicado em 2013.  

O capítulo segundo é dedicado à análise do processo de subordinação e 

coordenação em textos de Divulgação Científica e literários. Nas considerações 

finais, retomamos as principais discussões que evidenciam como os processos dos 

períodos compostos foram abordados no manual em estudo, refletindo como a 
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abordagem inserida nele pode contribuir para que o aluno aprenda a importância 

das escolhas estilísticas para a produção do sentido. 
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CAPÍTULO I 

 

1. FRASE, ORAÇÃO, ENUNCIADO/ENUNCIAÇÃO 

 

Nos estudos da língua(gem), as discussões voltadas para a maneira como é 

realizado o processo de produção de textos apontam-nos uma certa divergência de 

conceitos referentes ao que seja frase, oração e enunciado. É comum encontrarmos 

nos manuais didáticos ou em outros textos dirigidos a professores e/ou alunos, 

esses termos sendo utilizados como sinônimos, negligenciando, desse modo, a 

concepção teórica que fundamenta cada um deles. Portanto, tomar um pelo outro 

como se fosse a mesma coisa, é reduzir a compreensão dos fenômenos da 

linguagem sob os mais diversos marcos teóricos que os sustentam.  

Considerando o que é pontuado de maneira consensual, na maioria das 

gramáticas normativas, a princípio, é aceitável entender frase como um arcabouço 

linguístico de sentido completo e que não depende do contexto extralinguístico, 

discursivo ou ideológico. Quando é estruturada a partir de um verbo, constitui-se 

como oração. Já o enunciado seria essa construção linguística (frase/oração), 

processada dentro de um contexto intra e extralinguístico, visto que faz parte da 

experiência comunicativa entre os indivíduos.  

No que tange ao enunciado e enunciação, nos termos do Círculo de Bakhtin, 

como afirma Sobral (2009, p. 34), “só há enunciados se houver enunciação, só 

sabemos que há enunciação se houver enunciados – mesmo que o enunciado seja 

o silêncio, a não fala”. Portanto, não há como fazer dicotomia entre ambos os 

termos, pois um pressupõe o outro. Nas palavras do autor, “são as duas faces de 

uma mesma moeda” (SOBRAL, 2009, p. 34). Enunciado/enunciação dizem respeito 

ao agir humano, por isso, remete à vida, que se insere e exerce influência no 

enunciado. Assim, “o significado e a importância de um enunciado na vida (seja qual 

for a espécie particular deste enunciado) não coincide com a composição puramente 

verbal do enunciado” (VOLOSHINOV, s/d, p. 14). Por esta razão, conforme esse 

autor, a enunciação se encontra na zona fronteiriça que liga a vida e o “aspecto 

verbal do enunciado”. Ela é responsável em inserir a vivacidade de uma situação 

real para o discurso verbal, possibilitando, desse modo, “que qualquer coisa 

linguisticamente estável” tenha momento histórico e caráter único. Por fim, através 
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do enunciado se percebe as interações sociais, por meio do ato comunicativo entre 

os indivíduos (VOLOSHINOV, s/d, p. 14). 

Nesse sentido, essas proposições nos levam a reafirmar que a utilização da 

língua(gem) se realiza através do enunciado, e tornam-se relevantes para mostrar 

que estudar língua(gem) implica, de algum modo, falar de enunciado/enunciação. 

Como pontuamos anteriormente, quando não se tem clareza a respeito dos estudos 

sobre enunciados, os equívocos ocorrem a ponto de confundi-los como um mero 

elemento gramatical e que pode simplesmente ser um sinônimo de frase, sentença, 

expressão ou oração. Todavia, a questão é bem mais complexa do que se pensa, 

pois existem diferentes tipos de estudos na área da linguagem que abordam 

teoricamente o assunto. Bakhtin afirma que “a ausência de uma teoria elaborada do 

enunciado como unidade da comunicação discursiva redunda em uma distinção 

imprecisa da oração e do enunciado e frequentemente total confusão dos dois” 

(BAKHTIN, 2010, p. 279). 

Para a pesquisa em questão, sustentada na abordagem de Bakhtin e o 

Círculo, entendemos o enunciado como um elemento da comunicação discursiva, 

ressaltando que sua existência se dá através da interação entre os interlocutores 

nas diferentes atividades discursivas. Portanto, entende-se que  

 

[...] o enunciado não é uma unidade convencional, mas uma unidade 
real, precisamente delimitada pela alternância dos sujeitos do 
discurso, a qual termina com a transmissão da palavra ao outro por 
mais silencioso que seja o ‘dixi’ percebido pelos ouvintes [como sinal] 
de que o falante terminou. (BAKHTIN, 2010, p. 275). 

 

De acordo com os estudos bakhtinianos, todo enunciado é um elo na cadeia 

da comunicação discursiva de um determinado campo e, como tal, possui limites 

definidos que se dão através da alternância dos sujeitos do discurso. Ou seja, cada 

enunciado traz consigo as marcas e contribuições de outros enunciados, por isso, 

diz-se que cada enunciado é uma resposta aos enunciados anteriores, e pressupõe 

enunciados posteriores, ainda que seja absoluto e acabado em um tempo/espaço, 

são eles que formam o discurso dos sujeitos da enunciação: 

 

O discurso só pode existir de fato na forma de enunciações 
concretas de determinados falantes, sujeitos do discurso. O discurso 
está fundido em forma de enunciado pertencente a um determinado 
sujeito do discurso, e fora dessa forma não pode existir. Por mais 
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diferentes que sejam as enunciações pelo seu volume, seu conteúdo, 
pela construção composicional, elas possuem como unidade da 
comunicação discursiva peculiaridades estruturais comuns, e antes 
de tudo limites absolutamente precisos (BAKHTIN, 2010, p. 274). 

 

Discorrer sobre a natureza do enunciado não é simples e demanda muitas 

outras discussões, pois representa o agir do homem situado sócio-historicamente, o 

que implica tanto uma entoação avaliativa, bem como uma responsividade ativa. 

Portanto, é preciso deixar claro que só existe enunciado porque existe situação 

concreta de enunciações, pelas quais os sujeitos interagem. Nesse sentido, os 

sujeitos de tal processo devem ser vistos como parceiros, melhor dizendo, todos que 

estejam envolvidos em uma situação comunicativa têm um papel ativo, visto que 

estão, a todo o momento, respondendo ao que foi comunicado. 

De fato, todo enunciado, seja ele oral seja escrito, primário e/ou secundário 

nos diferentes campos da comunicação discursiva, por ser individual, poderá refletir 

em menor ou maior grau a individualidade de quem o produziu. No entanto, isso não 

pressupõe que o enunciado não tenha estrita ligação com outros. Sendo assim, 

“cada enunciado particular é individual, mas cada campo de utilização da língua 

elabora seus tipos relativamente estáveis de enunciados, os quais denominamos 

gêneros do discurso” (BAKHTIN, 2010, p. 262). Em suma, os enunciados se 

configuram como gêneros discursivos, e, conforme Bakhtin (2010, p. 268) “são 

correias de transmissão entre a história da sociedade e a história da linguagem”. 

Desse modo, compreendemos que o enunciado só existe quando há a 

interação entre os sujeitos, e tem a possibilidade de satisfazer “ao seu objeto (isto é, 

ao conteúdo do pensamento enunciado) e ao próprio enunciador” (BAKHTIN, 2010, 

p. 268). Assim, o enunciado, como unidade discursiva, é usado pelos falantes para 

concretizar o desejo de expressar através da língua: “Na realidade, o locutor serve-

se da língua para suas necessidades enunciativas concretas (para o locutor, a 

construção da língua está orientada no sentido da enunciação da fala)” (BAKHTIN, 

1981, p. 67). Apesar disso, nenhuma enunciação, desde a mais completa e rica 

significativamente, constitui uma totalidade num processo da comunicação verbal. 

Conforme pontua Bakhtin (1981, p. 92) “constitui apenas uma fração de uma 

corrente de comunicação verbal ininterrupta (concernente à vida cotidiana, à 

literatura, ao conhecimento, à política, etc.)”. 
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Uma das particularidades fundamentais do enunciado em relação à oração é 

a possibilidade de ocorrência da alternância entre os sujeitos – parceiros da 

comunicação. Isso pressupõe a necessidade de resposta e o pré-estabelecimento 

de um começo e finalização de qualquer que seja a situação enunciativa, visto que 

“todo enunciado, além do seu objeto, sempre responde (no sentido amplo da 

palavra) de uma forma ou de outra aos enunciados do outro que o antecederam” 

(BAKHTIN, 2010, p. 300). Esse fato revela que todo enunciado é moldurado por 

limites que podem ser percebidos através da interação entre os indivíduos. Assim, é 

estabelecido que: 

 

Os limites de cada enunciado concreto como unidade da 
comunicação discursiva são definidos pela alternância dos sujeitos 
do discurso, ou seja, pela alternância dos falantes. Todo enunciado – 

da réplica sucinta (monovocal) do diálogo cotidiano ao grande 
romance ou tratado científico – tem, por assim dizer, um princípio 
absoluto e um fim absoluto: antes de seu início, os enunciados dos 
outros; depois do seu término, os enunciados responsivos de outros 
(ou ao menos uma compreensão ativamente responsiva baseada 
nessa compreensão) (BAKHTIN, 2010, p. 275). 

 

Diante disso, cabe esclarecer que o enunciado como unidade da 

comunicação discursiva apresenta algumas peculiaridades constitutivas, entre as 

quais podemos citar: a alternância dos sujeitos do discurso, a conclusibilidade 

específica do enunciado – este, por sua vez, possui alguns critérios: 

respondibilidade determinada por três fatores: 1- exauribilidade do objeto do sentido; 

2- projeto de discurso ou vontade de discurso do falante; 3 – formas típicas 

composicionais e de gênero do acabamento; e também a relação do enunciado com 

o próprio falante (autor do enunciado) e com os outros participantes da comunicação 

discursiva. 

De modo sintetizado, podemos afirmar que, segundo Bakhtin (2010, p. 297), 

cada enunciado contempla ecos e ressonâncias de outros enunciados com os quais 

possui estrita ligação pela identidade da esfera de comunicação discursiva. Cada 

enunciado, portanto, deverá ser compreendido como uma resposta aos enunciados 

anteriores de um dado campo. Assim, considerando a palavra “resposta” em seu 

sentido mais abrangente, o autor informa que, em relação aos enunciados, “ela os 

rejeita, confirma, completa, baseia-se neles, subentende-os como conhecidos, de 

certo modo, os leva em conta” (BAKHTIN, 2010, p. 297). O autor acrescenta ainda 
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que o enunciado possui uma disposição definida em uma dada esfera da 

comunicação, em uma questão determinada, em um assunto específico, etc. Logo, 

“cada enunciado é pleno de variadas atitudes responsivas a outros enunciados de 

dada esfera da comunicação discursiva” (BAKHTIN, 2010, p. 297). 

Nesse sentido, todas as vezes que os indivíduos estão envolvidos em 

momentos de comunicação discursiva estão diante de um projeto enunciativo e 

contam com fatores internos como a emoção, ponto de vista etc. e, também, com 

elementos externos, como os diferentes segmentos sociais, o público-alvo entre 

outros, para enfim, dar configuração ao seu entorno conversacional. Conforme 

Bakhtin, (1981) 

 

A enunciação enquanto tal é um puro produto da interação social, 
quer se trate de um ato de fala determinado pela situação imediata 
ou pelo contexto mais amplo que constitui o conjunto das condições 
de vida de uma determinada comunidade linguística (BAKHTIN, p. 
90). 

 

De maneira metafórica, Bakhtin (1981, p. 93) esclarece que a enunciação é 

como uma ilha que surge de um oceano sem limites, o discurso interior. As 

configurações pelas quais essa ilha se apresenta são determinadas pela situação da 

enunciação e por seu auditório. A situação e o auditório fazem com que o discurso 

interior se concretize em uma expressão exterior definida, inserindo-se diretamente 

no contexto não verbalizado da vida corrente, e nele se expande pela ação, pelo 

gesto ou pela resposta verbal dos outros participantes na situação de enunciação. 

Nesse sentido, o autor acrescenta que uma questão completa, a exclamação, a 

ordem, o pedido são enunciações completas típicas da vida corrente. Portanto, 

todas (particularmente as ordens, os pedidos) requerem um complemento 

extraverbal assim como um início não-verbal. Esses tipos de discursos menores da 

vida cotidiana são formulados através da fricção da palavra contra o meio 

extraverbal e contra a palavra do outro. 

Cada enunciação em sua totalidade possui um sentido único e definido. A 

esse sentido atribuído à enunciação completa é dada a nomenclatura de tema, tal 

como a própria enunciação é individual e não é repetível. Todos os elementos da 

situação comunicativa, desde as formas linguísticas bem como os constituintes não 

verbais, determinam o tema da enunciação. Quando se ignora os variados 

componentes dessa situação, torna-se quase impossível compreender o sentido da 
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enunciação. Contudo, nos importa saber que “o tema da enunciação é concreto, tão 

concreto como o instante histórico ao qual ela pertence. Somente a enunciação 

tomada em toda a sua amplitude concreta, como fenômeno histórico, possui um 

tema” (BAKHTIN, 1981, p. 97). Não se pode perder de vista que, além do tema, a 

enunciação é constituída também de uma significação. Entretanto, “é impossível 

traçar uma fronteira mecânica absoluta entre a significação e o tema. Não há tema 

sem significação, e vice-versa” (BAKHTIN, 1981, p. 97). 

Compreender o ato enunciativo de outra pessoa pressupõe orientar-se em 

relação a ela, de acordo com o contexto que a rodeia. Sendo assim, “a cada palavra 

da enunciação que estamos em processo de compreender, fazemos corresponder 

uma série de palavras nossas, formando uma réplica” (BAKHTIN, 1981, p. 99), pois, 

a compreensão é, sem dúvida, uma forma de diálogo. É importante ressaltar que 

compreensão não quer dizer concordância. Lembremo-nos de que Bakhtin (1997) 

afirma que a palavra é uma arena e como tal as relações dialógicas são pela 

similitude ou pela dessemelhança. 

Ao mostrar algumas das peculiaridades referentes ao enunciado, intentamos 

evidenciar que não se pode confundir enunciado com oração, como frequentemente 

costuma acontecer: 

 

A oração enquanto unidade da língua carece de todas essas 
propriedades: não é delimitada de ambos os lados pela alternância 
dos sujeitos do discurso, não tem contato imediato com a realidade 
(com a situação extraverbal) nem relação imediata com enunciados 
alheios, não dispõe de plenitude semântica nem de capacidade de 
determinar imediatamente a posição responsiva do outro falante, isto 
é, de suscitar resposta (BAKHTIN, 2010, p. 278). 

 

A oração possui caráter gramatical e, segundo Garcia (2006, p. 32), “às 

vezes, é sinônimo de frase ou de período (simples) quando encerra um pensamento 

completo e vem limitada por ponto-final, ponto de interrogação, de exclamação e, 

em certos casos, por reticências”. Ela se restringe ao pensamento do falante, mas 

está sujeita à conclusibilidade dos significados e da forma gramatical. Ou seja: a 

oração representa os pensamentos relacionados entre si e pertencentes ao mesmo 

falante. O contexto em que se insere uma oração diz respeito à fala de quem a 

produziu, o sujeito do discurso. Podemos dizer que se trata de um contexto 
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intraverbal. Além disso, a oração que se cerca de um contexto extraverbal da 

realidade não é mais oração, e sim enunciado pleno. De acordo com Bakhtin (2010), 

 

A oração é um pensamento relativamente acabado, imediatamente 
correlacionado com outros pensamentos do mesmo falante no 
conjunto do seu enunciado; ao término da oração, o falante faz uma 
pausa para passar em seguida ao seu pensamento subsequente, 
que dá continuidade, completa e fundamenta o primeiro. O contexto 
da oração é o contexto da fala do mesmo sujeito do discurso 
(falante); a oração não se correlaciona de imediato nem 
pessoalmente com o contexto extraverbal da realidade (a situação, o 
ambiente, a pré-história) nem com as enunciações de outros 
falantes, mas tão somente através de todo o contexto que a rodeia, 
isto é, através do enunciado em seu conjunto (BAKHTIN, 2010, p. 
277). 

 

Uma oração é, sem dúvida, uma unidade da língua, mas mesmo sendo uma 

construção isolada é possível compreender o seu significado. Em uma oração, como 

por exemplo, “o sol saiu”, podemos entender o significado e que finalidade exerceria 

em um determinado enunciado. Todavia, tal oração não é suscetível à resposta, 

pois, como se configura de maneira isolada, por corresponder apenas ao contexto 

do falante que a produziu, “não é possível ocupar uma posição responsiva em 

relação a uma posição isolada se não sabemos que o falante disse tudo o que quis 

dizer”, visto que se considera o fato que “essa oração não é antecedida nem 

sucedida por outras orações do mesmo falante” (BAKHTIN, 2010, p. 287).  

Nesse sentido, Bechara (2009) na “Moderna Gramática da Língua 

Portuguesa” afirma que a oração é um tipo de enunciado mais propício de ser 

analisado gramaticalmente, pois as suas estruturas demonstram “as relações que 

seus componentes mantêm entre si, sem apelar fundamentalmente para o entorno 

(situação e outros elementos extralinguísticos) em que se acha inserido” 

(BECHARA, 2009, p. 407). Portanto, embora sejam complexas as discussões sobre 

orações, elas podem ser entendidas de forma sintetizada como construções 

linguísticas restritas a um falante. Por isso, nelas não se processa relação de 

interação verbal. 

Ainda que exista distinção entre oração e enunciado, é importante destacar 

que uma oração pode se tornar um enunciado pleno. Para que isso ocorra, é 

necessário que ela extrapole os limites do contexto de um mesmo falante através de 

situações reais de enunciação e interação entre os sujeitos do discurso. Desse 
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modo, a oração passa a ser um enunciado pleno e acabado quando é realizado em 

face de outras enunciações e adquire limites determinados pela alternância de 

sujeitos. A partir daí, é vista não mais como mera unidade da língua porque “assume 

novas qualidades e é percebida de modo inteiramente diverso de como é percebida 

a oração emoldurada por outras orações no contexto de um enunciado desse ou 

daquele falante” (BAKHTIN, 2010, p. 277). Mesmo quando uma oração constitui um 

enunciado, não pressupõe que uma unidade da língua se transformará em uma 

unidade da comunicação discursiva.  

Nesse sentido, reconhecendo as orações como unidade da língua, 

apresentaremos, a seguir, breve discussão teórica sobre a disposição da sintaxe dos 

períodos compostos em algumas gramáticas normativas da Língua Portuguesa, com 

o intuito de pontuar como o tratamento desse tema se estrutura. Embora não seja 

nossa intenção analisar a abordagem das gramáticas utilizadas, consideramos 

pertinente mostrar como a sintaxe dos períodos é apresentada nelas, sem perder de 

vista que nosso propósito é analisar o Manual Didático que tem como princípio 

norteador as gramáticas normativas. A partir daí, nossa análise se processa por 

outro viés teórico que parte das proposições de Bakhtin e do Círculo.  

 

 

1.1 Os processos de coordenação e subordinação na gramática normativa da 

Língua Portuguesa 

 

As discussões que giram em torno da constituição da frase consideram o 

sujeito e o predicado como termos essenciais da oração. São eles que contribuem 

para a estruturação dos processos sintáticos e semânticos dos termos que formam 

as orações, estabelecendo, por meio dos verbos bem como das conjunções, as 

relações que constituem os processos de coordenação e subordinação. Segundo 

Garcia (2006),  

 

Frase é todo enunciado suficiente por si mesmo para estabelecer 
comunicação. Pode expressar um juízo, indicar uma ação, estado ou 
fenômeno, transmitir um apelo, uma ordem ou exteriorizar emoções. 
Seu arcabouço linguístico (sic) encerra normalmente um mínimo de 
dois termos — o sujeito e o predicado — normalmente, mas não 
obrigatoriamente, pois, em Português pelo menos, há, como se sabe, 
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orações ou frases sem sujeito: Há muito tempo que não chove (em 
que há e chove não têm sujeito) (GARCIA, 2006, p. 32). 

 

Essas asserções de Garcia (2006), se comparadas aos postulados de 

Bakhtin, de um lado, reafirmam ser a oração de caráter puramente gramatical, 

restrita ao pensamento do falante, sendo seus limites não definidos pela alternância 

entre os sujeitos do discurso, mas sim por limites estritamente gramaticais. Tal 

assertiva se distancia da perspectiva dialógica da linguagem que considera a frase 

como um enunciado, reconhecendo-a como o elemento necessário para se 

estabelecer uma comunicação, pois, em Bakhtin, enunciado é a unidade da 

comunicação discursiva e através do qual se efetivam as práticas da linguagem. 

Os estudos sobre os processos de coordenação e de subordinação 

apresentados pelas gramáticas normativas enfatizam a relação de dependência e 

independência para caracterizar a estruturação do período composto. Torna-se 

relevante considerar que essas relações acontecem por meio da articulação de cada 

unidade linguística, utilizada na constituição tanto dos processos coordenativos 

quanto dos subordinativos, desempenhando função específica para construção do 

sentido. De acordo com Carone (1993, p. 10), “numa concepção mais abrangente, o 

termo função não se aplica exatamente aos elementos que se relacionam, mas à 

própria relação que entre eles se estabelece”. Normalmente, nas gramáticas, a 

abordagem da sintaxe dos períodos compostos se inicia com as descrições sobre o 

processo da coordenação para, só então, começar o tratamento sobre a 

subordinação. Esse fato suscita, de certo modo, alguns questionamentos como bem 

aponta Carone (1993):  

 

Outra coisa estranha que se verifica em todas as gramáticas é o fato 
de o estudo da coordenação anteceder o da subordinação. Por quê? 
Seria mais fácil, mais simples, o mecanismo da coordenação? 
Parece-nos pelo contrário, que talvez ele seja mais complexo; pelo 
menos, não resta dúvida de que há ali zonas de penumbra, até de 
obscuridade, sobre as quais devemos concentrar nossa atenção 

(CARONE, 1993, p. 17). 

 

As informações sobre a estrutura das orações são apresentadas, nas 

gramáticas, obedecendo a critérios sintáticos formais. Desse modo, as orações 

coordenadas são definidas como independentes entre si, ao passo que as 
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subordinadas como dependentes de uma oração principal. Elas também são 

estudadas considerando os processos de classificação das funções que cada uma 

tem e como são construídas as relações de dependência. Portanto: 

 

A coordenação consiste em associar duas ou mais unidades do 
mesmo nível hierárquico, preservando-lhes a natureza ou função. A 
subordinação é um processo necessariamente intra-oracional, ao 
passo que a coordenação percorre todos os níveis, associando 
palavras, sintagmas, orações. A oração é uma forma de 
encadeamento, um mecanismo antes discursivo do que sintático 
(AZEREDO, 2001, p. 49). 

 

Carone (1993, p. 16) destaca o fato de a NGB (Nomenclatura Gramatical 

Brasileira) restringir os conceitos de coordenação e subordinação apenas aos itens 

relativos ao período composto. Com base nessa constatação, a autora acredita que 

isso poderá levar à conclusão errônea de que esses mecanismos sintáticos são 

exclusivos dos períodos compostos. Sendo assim, afirma que  

 

adequando-se a essa orientação oficial, as gramáticas a que os 
estudantes têm mais frequentemente acesso podem reforçar esse 
pressuposto enganoso. E dizemos “enganoso” porque não é essa a 
realidade: quando as palavras se organizam para formar sintagmas, 
e estes se articulam para tecer uma oração, fazem-no graças à 
conexão sintática, princípio organizador da frase – que vem a ser a 
própria subordinação. 
Tais relações ocorrem não apenas em nível sintático, visto que 
também os morfemas e fonemas se organizam hierarquicamente [...] 
(CARONE, 1993, p. 16).  

 

Entendemos que as relações de dependência, ou não, entre as orações não 

se aplicam apenas aos períodos compostos, mas também entre os sintagmas e 

palavras que formam uma oração. Outro aspecto que precisa ser considerado é que 

se nem sempre as orações coordenadas possuem autonomia, no que diz respeito 

ao sentido, torna-se pertinente também indagar a natureza “dependente” das 

orações subordinadas, visto que nem sempre elas expressarão sentido de 

dependência. Portanto, nas descrições sobre esses processos dos períodos 

compostos, Garcia (2006) problematiza as relações processadas no interior dos 

períodos compostos, revelando que a predeterminação de autonomia ou não entre 

as orações é algo que deve ser mais aprofundado, pois essas relações não devem 

estar pautadas apenas em critérios sintáticos, mas também semânticos e estilísticos: 
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Segundo a doutrina tradicional e ortodoxa - como já assinalamos -, 
as orações coordenadas se dizem independentes, e as 
subordinadas, dependentes. Modernamente, entretanto, a questão 
tem sido encarada de modo diverso. Dependência semântica mais 
do que sintática observa-se também na coordenação, salvo, apenas, 
talvez, no que diz respeito às conjunções “e”, “ou” e “nem”. Que 
dependência existe, por exemplo, nas orações “portanto”, não 
sairemos”? e “mas ninguém o encontrou”? Independência significa 
autonomia, autonomia não apenas de sentido. Que autonomia de 
sentido há em qualquer desses dois exemplos? Nenhuma, por certo. 
A comunicação de um sentido completo só se fará com o auxílio de 
outro enunciado: “Está chovendo; portanto, não sairemos”; “Todos o 
procuravam, mas ninguém o encontrou” (GARCIA, 2006, p. 46-47). 

 

Nesse sentido, ainda visando repensar sobre o aspecto questionável das 

relações hierárquicas nos processos de estruturação das orações, Garcia (2006, p. 

48) enfatiza que “quando se diz que as orações coordenadas são da mesma 

natureza, cumpre indagar: que natureza? lógica ou gramatical?”. Isso nos possibilita 

compreender que uma oração pode ser classificada gramaticalmente como 

coordenada. No entanto, se considerarmos os efeitos de sentido advindos dela 

poderá ser que a relação estabelecida não seja de total independência para os 

efeitos de sentido. Portanto, 

 
as conjunções coordenativas que expressam motivo, consequência 
(sic) e conclusão (pois, porque, portanto) legitimamente não ligam 

orações da mesma natureza, tanto é certo que a que vem por 
qualquer delas encabeçada não goza de autonomia sintática. O 
máximo que se poderá dizer é que essas orações de "pois", "porque" 
(dita explicativa) e "portanto" são limítrofes da subordinação. Em 
suma: coordenação gramatical mas subordinação psicológica. 
Por isso, muitas vezes, um período só aparentemente é coordenado 
(GARCIA, 2006, p. 48). 

 

Com o intuito de observar o funcionamento dos períodos oracionais, 

apresentamos os conceitos propostos nas seguintes gramáticas: “Nova Gramática 

do Português Contemporâneo” (CUNHA; CINTRA, 2008), “Novíssima gramática da 

Língua Portuguesa (CEGALLA, 2008), “Gramática da Língua Portuguesa” (CIPRO 

NETO; INFANTE, 2008), “Moderna gramática portuguesa” (BECHARA, 2009). 

Vejamos a seguir como são pontuadas as assertivas sobre a sintaxe dos períodos 

compostos nessas gramáticas. 

Na “Nova Gramática do Português Contemporâneo” está posto que as frases 

podem ser formadas por uma ou mais orações. Neste sentido, está pontuado que 
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“Período é a frase organizada em oração ou orações. Pode ser: SIMPLES, quando 

constituído de uma só oração. COMPOSTO, quando formado de duas ou mais 

orações” (CUNHA; CINTRA, 2008, p. 135-136). A respeito dos estudos que 

envolvem esses fenômenos linguísticos, os autores observam que: 

 

O estudo da frase e o da organização dos elementos que a 
constituem pressupõem o conhecimento de alguns conceitos nem 
sempre fáceis de definir. Essa dificuldade resulta não só da própria 
natureza do assunto, mas também das diferenças dos métodos e 
técnicas de análise adotados pela linguística clássica e pelas 
principais correntes da linguística contemporânea (CUNHA; CINTRA, 
2008, p. 134). 

 

Não é simples descrever a natureza dos elementos linguísticos, tanto pela 

complexidade inerente a eles, como também pelos diferentes métodos possíveis 

para estudá-los. Desse modo, podemos previamente entender o conceito de frase 

como uma expressão significativa da língua, e que pode ser formada por uma ou 

mais orações. Cunha e Cintra (2008, p. 133) afirmam que a “frase é um enunciado 

de sentido completo, a unidade mínima de comunicação”, e acrescentam que a 

sintaxe é a parte da gramática encarregada de descrever as regras pelas quais as 

palavras se juntam para formar frases. É importante enfatizar também que “a frase é 

sempre acompanhada de uma melodia, de uma entonação. Nas frases organizadas 

com verbo, a entonação caracteriza o fim do enunciado, geralmente seguido de forte 

pausa” (CUNHA; CINTRA, 2008, p. 133). São citadas como exemplos de frases as 

expressões:  

 

“Fogo”! “Atenção”! “Silêncio”! (grifo dos autores) 
“Alguns anos vivi em Itabira.”  
“Que inocência! Que aurora! Que alegria!” (CUNHA; CINTRA, 2008, 
p. 133). 

 
Contudo, embora sejam complexos os estudos sobre as frases, devido as 

suas amplas especificidades, as descrições apresentadas pelas gramáticas para 

abordar as orações partem sempre do reconhecimento dos termos considerados 

como “essenciais” para sua constituição. Cunha e Cintra os descrevem assim. 

 
São termos essenciais da oração o SUJEITO e o PREDICADO.  
O SUJEITO é o ser sobre o qual se faz uma declaração; O 
PREDICADO é tudo aquilo que se diz do SUJEITO. 
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Nem sempre o SUJEITO e o PREDICADO vêm materialmente 
expressos. (CUNHA; CINTRA, 2008, p.136). 

 

Para Cintra e Cunha (2008, p. 608), as orações que “não funcionam como 

termos de outra oração, nem a eles se referem; apenas, uma pode enriquecer com o 

seu sentido a totalidade da outra, são denominadas de orações coordenadas, e o 

período por elas formado são compostos por coordenação”. Já as orações 

subordinadas são assim definidas: 

 

As orações sem autonomia gramatical, isto é, as orações que 
funcionam como termos essenciais, integrantes ou acessórios de 
outra oração, chama-se SUBORDINADAS. O período constituído de 
orações SUBORDINADAS e uma oração principal denomina-se 
COMPOSTO POR SUBORDINAÇÃO.  
O período que apresenta orações COORDENADAS e 
SUBORDINADAS diz-se composto por COORDENAÇÃO e 
SUBORDINAÇÃO (CUNHA; CINTRA, 2008, p. 608-609). 

 

Assim, conforme os autores, são exemplos de orações coordenadas: “As 

horas passam, os homens caem, a poesia fica”. Este período é composto por três 

orações independentes entre si, e são assindéticas, pois, não são ligadas por 

conjunções. Para exemplificação das subordinadas, tem-se: “O meu André não lhe 

disse que temos aí um holandês que trouxe material novo?”. A primeira oração se 

caracteriza como principal, a segunda como termo integrante dela e a terceira 

mantém uma relação de dependência com a segunda, funcionando como um termo 

acessório (CUNHA; CINTRA, 2008, p. 607-608). Sobre oração principal, os autores 

esclarecem que: 

 

A ORAÇÃO PRINCIPAL (ou um de seus termos) serve sempre de 
suporte a uma ORAÇÃO SUBORDINADA. Mas não é esta a sua 
característica essencial; e, sim, o fato de não exercer nenhuma 
função sintática em outra oração do período (CUNHA; CINTRA, 
2008, p. 609).  

 

Dando sequência às abordagens gramaticais, apresentamos de forma breve e 

bastante resumida, algumas definições existentes na “Moderna Gramática 

Portuguesa”, de Evanildo Bechara. Essa gramática trata os fatos gramaticais 

minuciosamente, atentando para um maior detalhamento nos conceitos, e se 

apresenta muito mais completa em relação às demais que foram consultadas. 
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Entretanto, limitar-nos-emos em utilizar as informações mais essenciais, sem 

expandir com maior precisão os conceitos inseridos nela. 

Nesse sentido, podemos afirmar que, na Moderna Gramática Portuguesa, a 

concepção de sujeito é abordada como “unidade ou sintagma nominal que 

estabelece uma relação predicativa com o núcleo verbal para constituir uma oração” 

(BECHARA, 2009, p. 409). Ao dito, acrescente-se: 

 

Sujeito é uma noção gramatical, e não semântica, isto é, uma 
referência à realidade designada, como ocorre com as noções de 
agente e paciente. Assim, o sujeito não é necessariamente o agente 
do processo designado pelo núcleo verbal, como se patenteia em: 
Machado de Assis escreveu extraordinários romances. 
O sujeito pode representar o paciente desse processo: 
Extraordinários romances foram escritos por Machado de Assis 
(BECHARA, 2009, p. 410). 

 

As assertivas sobre o predicado partem do conceito de que “o núcleo do 

predicado está constituído por uma classe de palavra chamada verbo”, sendo que 

esta parte da oração, que não é constituída apenas por verbos, traz as informações 

sobre o dito sujeito. Portanto, o predicado “pode ser simples ou complexo, conforme 

o conteúdo léxico do verbo que lhe serve de núcleo” (BECHARA, 2009, p. 414). 

Desse modo, no período “Machado de Assis escreveu extraordinários romances”, a 

afirmação, a partir do verbo, corresponde ao predicado. 

Ainda sobre as orações coordenadas encontramos nessa gramática que “as 

orações coordenadas são orações sintaticamente independentes entre si e que se 

podem combinar para formar grupos oracionais ou períodos compostos” – “Mário lê 

muitos livros e aumenta a sua cultura” (BECHARA, 2009, p. 476). O autor segue 

afirmando que tais orações “estão ligadas por conectores chamados conjunções 

coordenativas, que apenas marcam o tipo de relação semântica que o falante 

manifesta entre os conteúdos de pensamento designado em cada uma das orações 

sintaticamente independentes”. Dessa forma, utiliza-se como exemplo: “João veio 

visitar o primo, mas não o encontrou” (BECHARA, 2009, p. 476-477). É reconhecido 

que, por meio dos conectivos, as orações são ligadas entre si. Entretanto, existem 

ressalvas para tal fato: 

 

Duas orações podem estar coordenadas sem que qualquer conectivo 
as una. Trata-se de coordenação assindética: 
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- O conteúdo de cada oração pode ser simplesmente adicionado ao 
da oração anterior. 
- O conteúdo da segunda oração pode constatar com o da primeira. 
- O conteúdo da segunda oração pode ser um efeito do conteúdo da 
primeira (BECHARA, 2009, p. 299). 

 

Para explicar de forma mais minuciosa os processos pelos quais os períodos 

oracionais estão sujeitos e estabelecer as características principais de cada um dos 

mecanismos de estruturação das orações, ainda, na mesma gramática, 

encontramos como são constituídos cada um dos processos sintáticos da oração: 

 

Coordenação (ou parataxe) e subordinação (ou hipotaxe) são, 
portanto, dois processos de construção: a coordenação une partes 
do texto – palavras, sintagmas ou orações – formal e funcionalmente 
equivalentes, a subordinação une partes formal e funcionalmente 
distintas [...] Ao se combinarem numa construção, as unidades 
gramaticais – palavras, sintagmas, orações – se associam por dois 
modos básicos distintos: ou elas se situam no mesmo nível de modo 
que a presença de uma independe da presença da outra 
(coordenação ou parataxe), ou elas se situam em níveis distintos, 
imediatos ou não, de modo que uma delas é a base e a outra serve 
de complemento ou termo adjacente (hipotaxe ou subordinação).  
O processo de subordinação – ou hipotaxe – significa ‘dependência’ 
(hipo-/sub-, ‘abaixo de’) e implica uma diferença hierárquica entre as 
unidades relacionadas. A unidade subordinada sempre vem contida 
numa unidade maior, que lhe é superior na hierarquia gramatical 
interna da oração. 
O principal efeito da subordinação é este: a unidade subordinada 
adquire uma função sintática (BECHARA, 2009, p. 294-295). 

 

No que se refere à “Gramática da Língua Portuguesa”, de Cipro Neto e 

Infante (2008), as descrições sobre a sintaxe dos períodos são introduzidas 

apontando as diferenças entre frase e oração. Desse modo, é dito que as frases são 

estruturadas de maneira complexa e quando são organizadas em torno de um ou 

mais verbos formam as orações. Estas, por sua vez, estruturadas em orações, 

formam o período simples ou composto. Em consonância, sobre os termos da 

oração, nomeados como essenciais, os autores afirmam que: 

 

Só faz sentido falar em sujeito quando se está lidando com orações, 
ou seja, quando é possível perceber uma relação de concordância 
entre um determinado termo de uma oração e o verbo dessa mesma 
oração. Sujeito é, portanto, o nome de uma função sintática - o que 
significa dizer que é o nome que se atribui a um dos papéis que as 
palavras podem desempenhar quando se relacionam umas com as 
outras (CIPRO NETO; INFANTE, 2008, p. 347). 
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Dentre os vários papéis que as palavras podem desempenhar ao se 

relacionar com tantas outras, elas podem se agrupar para exercer a função de 

predicado. Sendo assim, os autores estabelecem que o predicado  

 

é aquilo que se declara a respeito do sujeito; em termos práticos, 
equivale a tudo o que resta na oração, depois de eliminado o sujeito 
(e o vocativo, quando ocorrer). [...] No predicado existe, 
obrigatoriamente, um verbo ou locução verbal, como exemplo, 
destaca-se as orações: ‘Os alunos protestaram veementemente; Os 
jogadores manifestaram sua insatisfação’ – nesse caso, ‘os alunos’ e 
‘os jogadores’ correspondem ao sujeito, e o que é dito 
posteriormente, é o predicado (CIPRO NETO; INFANTE, 2008, p. 
347). 

 

Quando se trata de definir o período composto, os autores apontam que as 

orações, possivelmente, relacionam-se através de dois processos sintáticos 

diferentes: a subordinação e a coordenação. Na subordinação, um termo exerce a 

função de determinar o outro termo: “Percebeu (oração principal) que os homens se 

aproximavam (oração subordinada)” (CIPRO NETO; INFANTE, 2008, p. 347). Por 

outro lado,  

 

ocorre coordenação quando termos de mesma função sintática são 
relacionados entre si. Não existe ‘uma hierarquia entre esses termos, 
pois eles são sintaticamente equivalentes’, por exemplo: ‘Comprei o 
livro, li os poemas e fiz o trabalho’ (CIPRO NETO; INFANTE, 2008, p. 
405-406).  

 

Além disso, podem ocorrer, também, períodos compostos em que se 

verificam esses dois processos de organização sintática, ou seja, a subordinação e a 

coordenação. Observemos: 

 

Percebi que os homens se aproximavam e saí em desabalada 
carreira. 

Nesse período, há três orações, organizadas respectivamente a 
partir das formas verbais percebi, aproximavam e sai. 
A oração organizada em torno de percebi tem como objeto direto a 
oração ‘que os homens se aproximavam’ (perceber algo); ‘que os 
homens se aproximavam’, portanto, é oração subordinada a percebi. 
Entre as orações organizadas em torno de percebi e saí, a relação é 
de coordenação, já que uma não desempenha papel de termo da 
outra. O período é composto por coordenação e subordinação 
(CIPRO NETO; INFANTE, 2008, p. 405-406). 
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De acordo com a função sintática que desempenham, as orações 

subordinadas são classificadas como: Substantivas – “é fundamental que você 

compareça à reunião” – Elas podem atuar como sujeito, objeto direto e indireto, 

complemento nominal, aposto ou predicativo; Adjetivas – “Não suporto gente que 

mente” – Essas possuem a função de adjuntos adnominais; ou Adverbiais – 

“Quando vi a Pietá, senti uma das maiores emoções de minha vida” – 

Desempenham o papel de adjuntos adverbiais, expressando circunstâncias diversas 

(CIPRO NETO; INFANTE, 2008).  

Entretanto, “num período composto por coordenação as orações são 

independentes e sintaticamente equivalentes” (CIPRO NETO; INFANTE, 2008, p. 

463). Isso significa que as orações coordenadas não agem como termos de outra 

oração, nem têm um de seus termos na forma de oração: “Apita o árbitro, abrem-se 

as cortinas e começa o espetáculo” (CIPRO NETO; INFANTE, 2008, p. 463).  

Partimos, agora, para as definições dispostas na Novíssima Gramática da 

Língua Portuguesa, de Domingos Paschoal Cegalla. Como nas demais gramáticas, 

interessa-nos as proposições referentes aos períodos oracionais. Preliminarmente, 

se conceitua frase como todo enunciado que possa transmitir, aos nossos 

interlocutores, nossos pensamentos, desejo e sentimentos. Pode ser estruturada 

das mais variadas formas, “desde a simples palavra até o período mais complexo, 

elaborado segundo os padrões sintáticos do idioma”. Assim, são apresentadas, 

como exemplos, as frases: “Muito obrigado!”; “Que horror!”; “Cada um por si e Deus 

por todos [...]”. (CEGALLA, 2008, p. 319). De igual modo, verificamos os seguintes 

conceitos sobre as questões referentes às orações: 

 

Oração é a frase de estrutura sintática que apresenta normalmente, 
sujeito e predicado e, excepcionalmente, só o predicado. 
Na oração as palavras estão relacionadas entre si, como partes de 
um grupo homogêneo: Elas formam os termos ou as unidades 
sintáticas da oração. Cada termo da oração desempenha uma 
função sintática. Período é a frase constituída de uma ou mais 
orações. O período é simples quando constituído de uma só 
oração.[...] 
O período é composto quando formado por mais de uma oração 
(CEGALLA, 2008, p. 321-322) 

 

Conforme Cegalla (2008, p. 370), o período composto é formado pelos 

processos sintáticos da coordenação e/ou subordinação. “Na coordenação, as 
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orações sucedem igualitariamente, sem que umas dependam sintaticamente das 

outras”. Exemplo: “Assinei as cartas/ e meti-as no envelope” (Graciliano Ramos). No 

processo da subordinação, “há orações que dependem sintaticamente de outras, 

isto é, que são termos (sujeito, objeto, complemento, etc.) de outras”: “ Sílvia 

esperou que o marido voltasse”. Quando há a combinação simultânea dos dois 

processos, ocorre o período composto por coordenação e subordinação: “Examinei 

a árvore (oração coordenada) / e constatei que (oração coordenada e principal) / nos 

seus galhos havia parasitas (oração subordinada)”.  

Nessa gramática, evidencia-se que oração coordenada se liga a uma outra 

que possui natureza sintática igual à sua. Elas podem ser sindéticas, quando 

apresentam conjunções coordenativas ao se ligarem às outras, e, se há ausência de 

conjunção e ficam apenas justapostas sem conectivo algum, são consideradas como 

assindéticas (CEGALLA, 2008). Enquanto as coordenadas apresentam autonomia, 

as subordinadas são constituídas de modo diferente: 

 

Oração subordinada é a que depende de outra: serve-lhe de termo e 
completa-lhe ou amplia-lhe o sentido. 
Quando se apresenta desenvolvida vem, geralmente, ligada por um 
conectivo subordinativo. 
A oração subordinada exerce função sintática de um termo de outra 
oração, sendo, por isso, necessária à perfeita realização do 
enunciado. 
Uma oração subordinada pode depender de outra subordinada e não 
da principal, que inicia o período (CEGALLA, 2008, p. 379) 

 

Sabemos que as gramáticas normativas, como o nome diz, normatizam, 

organizam o funcionamento dos períodos, apontando as principais características 

dos processos e elementos que os constituem. Todavia, apenas conhecer o que 

nelas é proposto, como por exemplo, identificar cada uma das classificações das 

orações, não é o suficiente para que um estudante consiga entender as relações de 

sentido nelas existentes e como isso deve ser levado em conta nas diferentes 

situações de leitura e produção dos diferentes gêneros textuais. 

Dentre os mais variados dilemas que afligem o professor de língua, está o 

ensino da gramática. Isso se deve à dificuldade que muitos profissionais da 

linguagem encontram para tratar as questões gramaticais sem recorrer à mera 

repetição mecânica de exercícios, ocasionando a consequente desmotivação dos 

alunos para aprender algo que consideram irrelevante. Eles não se veem como 
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autores em suas produções e como interlocutores reais (coautores) nos/dos textos a 

que têm acesso nas aulas de Língua Portuguesa, de modo especial, mas também 

quaisquer outros textos de tantas outras disciplinas. 

É preciso reafirmar que o estudo da gramática não deve ser negligenciado 

pelas escolas, pois diz respeito ao funcionamento da língua, sendo assim, o 

conhecimento sobre os fenômenos gramaticais é de suma importância para 

compreender a língua em uso e as escolhas feitas pelo usuário em diversos 

momentos do cotidiano. Todavia, se ela for estudada considerando apenas as 

regras, desvinculada do caráter heterogêneo e dinâmico da linguagem e dos seus 

usuários, perde-se toda essência que a constitui.  

 

 

1.2 Coordenação e subordinação – construindo os gêneros discursivos 

 

A configuração da linguagem como lugar de interação entre os sujeitos, vista 

em uma perspectiva dialógica em que se considera os diferentes papéis e relações 

sociais dos indivíduos, advém principalmente das contribuições dos estudos de 

Bakhtin e o Círculo. Nesse sentido, o texto intitulado “Os gêneros do discurso” 

(BAKHTIN, 2010) agrega importantes postulados desenvolvidos desde os anos 

vinte, do século passado, inaugurando as bases metodológicas para uma 

abordagem dialógica da linguagem, prefigurando mudanças na maneira de como se 

realizar os estudos sobre a utilização da língua nas reais situações comunicativas.É 

assim que  

 

o dialogismo marca a especificidade do Círculo de Bakhtin na 
incorporação das diferentes influências teóricas: marxismo, filosofia 
da vida, formalismo. Ele coloca no centro das investigações o caráter 
dinâmico da linguagem, que ultrapassa e, ao mesmo tempo, abarca 
a legítima formalização do objeto da Linguística: a língua. Esse 
princípio dialógico da linguagem se exprime, de modo mais nítido, 
nos gêneros primários que se constituem majoritariamente dos 
gêneros do diálogo oral. A língua escrita e os gêneros secundários 
absorvem os gêneros primários, de onde a presença mais ou menos 
marcada da dialogização nos gêneros secundários (GRILLO, 2008, 
p. 68) 

 

A língua enquanto um sistema de signos e como um conjunto de sentenças, 

pode ser considerada como um importante instrumento para comunicação. No 
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entanto, não é suscetível a relações dialógicas, pois se trata de um fenômeno 

fechado entre as unidades que a compõem. Todavia, na perspectiva bakhtiniana, ela 

não é concebida como um sistema abstrato ou simplesmente como a manifestação 

individual do pensamento. Ao contrário: o uso da língua se efetiva através de 

enunciados concretos e únicos, sejam eles escritos sejam orais. Enunciados estes 

que são realizados pelos indivíduos como um evento único, em uma determinada 

esfera da atividade humana, e se caracterizam como unidade real da comunicação 

discursiva. Portanto, é oportuno evidenciar que 

 

a língua materna – sua composição vocabular e sua estrutura 
gramatical – não chega ao nosso conhecimento a partir de 
dicionários e gramáticas mas de enunciações concretas que nos 
mesmos ouvimos e nós mesmos reproduzimos na comunicação 
discursiva viva com as pessoas que nos rodeiam. Nós assimilamos 
as formas da língua somente nas formas das enunciações e 
justamente com essas formas. As formas da língua e as formas 
típicas dos enunciados, isto é, os gêneros do discurso, chegam à 
nossa experiência e à nossa consciência em conjunto estritamente 
vinculados (BAKHTIN, 2010, p. 282-283). 

 

Conforme o exposto, cabe salientar que, de acordo com os estudos de 

Bakhtin, a interação verbal representa a realidade fundamental da língua, sua 

existência possui estrita ligação com a comunicação discursiva. Assim, percebemos 

o quanto as formas da língua e as formas típicas dos enunciados estão imbricados, 

um pressupondo o outro. Por isso, evidenciamos a importância de abordar os 

processos de coordenação e subordinação em uma perspectiva estilística, tomando 

como embasamento teórico as proposições dos textos: “Os gêneros do discurso” e 

“Questões de estilísticas no ensino da língua”, tendo como suporte para esta 

discussão o manual Português – Literatura, gramática e produção de texto 

(SARMENTO; TUFANO, 2010). Destacamos algumas premissas fundamentais para 

o entendimento da linguagem em uma dimensão dialógica, e, portanto, social.  

O cotidiano do ser humano é marcado por diversos papéis e atividades 

sociais que estão totalmente vinculadas às situações comunicativas, sem as quais 

nem seria possível existir, pois tudo que diz respeito ao homem possui total ligação 

com os usos da linguagem. As formas desses usos são bastante variadas e 

complexas, assim como também são os campos da atividade humana (BAKHTIN, 

2010). 
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Sendo assim, os enunciados orais ou escritos concretizam o emprego da 

língua, demonstrando as particularidades de cada campo de atuação dos sujeitos 

produtores de discursos. Para tanto, contam com o conteúdo temático, o estilo da 

linguagem e, sobretudo, com sua construção composicional. Contudo, ainda que 

cada enunciado particular seja individual, pode ser utilizado de formas diferentes 

devido à necessidade e objetivos de campo de utilização da língua. Por isso, diz-se 

que ela organiza seus tipos relativamente estáveis de enunciados que se configuram 

como gêneros do discurso. 

Dentre os três elementos formadores dos gêneros discursivos, podemos 

esclarecer que o estilo da linguagem é caracterizado pela composição das formas 

da língua – os elementos lexicais, fraseológicos e gramaticais. Essas asserções, 

baseadas na teoria dialógica de Bakhtin, asseguram-nos a afirmar a relevância em 

mostrar como os processos de coordenação e subordinação atuam na constituição 

de um determinado gênero discursivo. Isso porque quando passam a ser estudados 

sob esse viés dialógico da linguagem, podem ser considerados como enunciados 

plenos, pois são partes integrantes da comunicação discursiva. Brait, inicia o 

Prefácio, intitulado Lições de gramática do professor Mikhail M. Bakhtin em 

“Questões de estilística no ensino da língua”, com esse fragmento de Bakhtin: 

 

As formas gramaticais não podem ser estudadas sem que se leve 
em conta o seu significado estilístico. Quando isolada dos aspectos 
semânticos e estilísticos da língua, a gramática inevitavelmente 
degenera em escolasticismo. [...] Na prática [...] o conteúdo das aulas 
de língua materna é a gramática pura (BAKHTIN, apud BRAIT, 2013, 
p. 7). 

 

Considerando que Bakhtin postula a linguagem na perspectiva do dialogismo, 

as discussões sobre estilo não estão limitadas ao conceito de uma individualidade 

como sinônimo de subjetividade, mas como uma relação que é construída a partir do 

outro. Portanto, ao discorrer sobre estilo, pressupõe, também, dialogia: 

 

Falar de estilo dentro do pensamento bakhtiniano pode parecer, à 
primeira vista, um contrassenso, dado que em Bakhtin e seu Círculo 
a reflexão sobre a linguagem está fundada, necessariamente, na 
relação e, portanto, salvaguardando o lugar fundante da alteridade, 
do outro, das múltiplas vozes que se defrontam para constituir a 
singularidade de um enunciado, de um texto, de um discurso, de uma 
autoria, de uma assinatura. E não subjetividade, considerada como o 
que há de exclusivamente particular, individual, pessoal, 
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características que se tornaram para o senso comum e para boa 
parte da estilística clássica/tradicional, sinônimos de estilo. 
Focalizado sob uma dimensão bastante especial, diferenciada, 
coerente com a “teoria dialógica” como um todo, estilo se apresenta 
como um dos conceitos centrais para se perceber, a contrapelo, o 
que significa no conjunto das reflexões bakhtinianas, dialogismo, ou 
seja, esse elemento constitutivo da linguagem, esse princípio que 
rege a produção e a compreensão dos sentidos, essa fronteira em 
que eu/outro se interdefinem, se interpenetram, sem se fundirem ou 
se confundirem (BRAIT, 2013, p. 79-80). 

 

Pensar sobre os aspectos enunciativo-discursivos, conforme as propostas 

metodológicas de Bakhtin (2013), pode ajudar os estudantes – leitores e produtores 

de textos – a compreender qual o sentido quando se escolhe uma ou outra palavra, 

uma construção sintática ao invés de outra. Portanto, aliar o conhecimento sobre 

estilo, semântica e gramática, pode contribuir para a leitura e a produção de textos 

que não estejam restritos à ideia de que trabalhar com as formas gramaticais se 

resume simplesmente à reprodução ou análise das formas da língua apenas como 

sistema. É necessário considerar que o estudo da sintaxe das orações tem a 

possibilidade de contribuir no desenvolvimento do estilo que cada estudante, 

enquanto sujeito, deve/pode dominar. Caso contrário, eles poderão ser apenas 

reprodutores do ensinado durante toda uma vida escolar, e eis uma das razões para 

que as questões de estilística estejam inseridas no contexto dos estudos sobre a 

sintaxe das orações no manual didático, considerando a linguagem sempre em uma 

perspectiva dialógica. Brait (2013) citando Bakhtin (1997) afirma que: 

 

a estilística deve basear-se não apenas e nem tanto na linguística 
quanto na metalinguística, que estuda a palavra no sistema da língua 
e nem no “texto” tirado da comunicação dialógica, mais precisamente 
no campo propriamente dito da comunicação dialógica, ou seja, no 
campo da vida autentica da palavra. A palavra não é um objeto, mas 
um meio constantemente ativo, constantemente mutável de 
comunicação dialógica. Ele nunca basta a sua consciência, a uma 
voz (BAKHTIN, 1997, apud BRAIT, 2013, p. 81-82). 

 

As proposições de Bakhtin, advindas da sua experiência enquanto professor 

do ensino médio no interior da Rússia, durante a segunda Guerra Mundial, 

configuradas sob a forma de artigo, cujo tema é “Questões de estilística no ensino 

da língua”, traduzidos diretamente do russo para o português, por Sheila Grillo e 

Ekaterina Vólkova Américo, demonstram que é possível concretizar um ensino de 

língua mais criativo e inovador frente às abordagens gramaticais. Assim, o presente 
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trabalho tem como referencial teórico principal a obra citada, visto que a pretensão 

desta pesquisa é refletir acerca de como o conhecimento adequado de uma 

determinada unidade da língua, neste caso, a sintaxe dos períodos, influencia no 

processo de leitura e produção de textos, possibilitando ao aluno aperfeiçoar a 

capacidade de escolha por um ou por outro período para expressar suas ideias, 

considerando sempre o contexto dialógico-interacional.  

 

 

1.2.1 Questões de estilística no ensino de língua – ecos na constituição dos 

gêneros discursivos 

 

Cada gênero discursivo possui relação com as situações concretas de 

interação, e esse fato ocorre no contexto de uma dada esfera social com fins 

discursivos específicos. Podemos ainda afirmar que existe uma infinidade de 

enunciados relativamente estáveis para atender à necessidade que os indivíduos 

têm de se comunicar e interagir com seus pares. De tal modo, entendemos que é 

impossível catalogar com precisão os mais variados gêneros discursivos existentes 

nos diferentes campos de atuação do homem, com os quais podemos contar para 

manifestar nossas ideias, sentimentos e pontos de vista, pois, como postula Bakhtin 

(2010): 

 

a riqueza e a diversidade dos gêneros discursivos são infinitas 
porque são inesgotáveis as possibilidades da multiforme atividade 
humana e porque em cada campo dessa atividade é integral o 
repertório de gêneros do discurso, que cresce e se diferencia à 
medida que se desenvolve e se complexifica um determinado campo 
(BAKHTIN, 2010, p. 262). 

 

Heterogeneidade é uma palavra que bem sintetiza a natureza dos gêneros 

discursivos, além de representar uma das razões que fazem com que os estudiosos 

da linguagem encontrem dificuldade para traçar uma definição exata das 

especificidades geral dos enunciados. Tendo em vista que os tipos relativamente 

estáveis de enunciados é que formam os gêneros discursivos, estes podem ser 

primários ou secundários, a saber: 
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Os gêneros discursivos secundários (complexos – romances, 
dramas, pesquisas científicas de toda espécie, os grandes gêneros 
publicísticos, etc.) surgem nas condições de um convívio cultural 
mais complexo e relativamente mais desenvolvido e organizado 
(predominantemente o escrito) – artístico, científico, sociopolítico, 
etc. No processo de sua formação eles incorporam e reelaboram 
diversos gêneros primários (simples), que se formaram nas 
condições da comunicação discursiva imediata. Esses gêneros 
primários, que integram os complexos, aí se transformam e adquirem 
caráter especial: perdem o vínculo imediato com a realidade concreta 
e os enunciados reais alheios (BAKHTIN, 2010, p. 263). 

 

Independente de serem primários ou secundários, os gêneros discursivos são 

resultados da fusão dos três elementos que os constituem: Conteúdo temático – 

objetos, sentidos, conteúdo; Estilo verbal – seleção lexical, frasal, gramatical e 

formas de dizer; Construção composicional ou aspecto formal do texto – 

procedimentos, relações, organização, disposição e acabamento do texto. Todos 

esses componentes são fundamentais na composição do gênero como um todo 

“inacabado”.  

No tocante ao estilo, todas “as formas típicas de enunciados” trazem em si 

marcas do individual, embora nem todos os gêneros tragam em sua materialidade 

discursiva evidências de uma possível individualidade. Os gêneros discursivos 

apresentados em forma padronizada são os que geralmente tendem a não refletir os 

aspectos do individual, pois, “na imensa maioria dos gêneros discursivos (exceto nos 

artístico-literários), o estilo individual não faz parte do plano do enunciado, não serve 

como objetivo seu, mas é, por assim dizer, um epifenômeno do enunciado, seu 

produto complementar” (BAKHTIN, 2010, p. 265-266). Contudo, devido à 

necessidade de combinar adequadamente as formas da língua, para compor um 

gênero discursivo de acordo com a função e a esfera social a que se destina, de 

certo modo, deixará ecos daquilo que é individual e peculiar ao sujeito que o 

produziu. Essa ocorrência torna-se possível, principalmente, por meio do estilo 

composicional, visto que “onde há estilo há gênero”, pois “tanto os estilos individuais 

quanto os da língua satisfazem aos gêneros” (BAKHTIN, 2010, p. 268).  

Assim, quando compreendemos melhor a importância e a real dimensão das 

particularidades referentes ao estilo na construção das formas do enunciado, vemos 

que o estilo se associa às unidades temáticas e às composicionais, portanto, “o 

estilo integra a unidade de gênero do enunciado como seu elemento” (BAKHTIN, 

2010, p. 266). Nesse sentido, as inúmeras funções sociais e certas condições do 
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contexto da situação discursiva podem criar “determinados tipos de enunciados 

estilísticos, temáticos e composicionais” (BAKHTIN, 2010, p. 266). 

Ao refletir sobre questões relativas à gramática, é preciso levar em conta os 

aspectos estilísticos que envolvem o uso da língua, porque “nenhum estudo de 

gramática (já nem falo da gramática normativa) pode dispensar observações e 

incursões estilísticas” (BAKHTIN, 2010, p. 269). Apesar disso, alguns estudiosos 

costumam postular fronteiras absolutas entre a gramática e a estilística, 

estabelecendo quais fenômenos pertencem a uma ou outra, quando na realidade 

seria a associação combinatória entre as formas que deveria ocorrer. Por isso, 

 

pode-se dizer que a gramática e a estilística convergem e divergem 
em qualquer fenômeno concreto de linguagem: se o examinamos 
apenas no sistema da língua estamos diante de um fenômeno 
gramatical, mas se o examinamos no conjunto de um enunciado 
individual ou do gênero discursivo já se trata de fenômeno estilístico 
(BAKHTIN, 2010, p. 269). 

 

Nesse sentido, reafirmamos a possibilidade e a necessidade de estudar os 

processos de coordenação e subordinação, atentando para uma abordagem 

dialógica da linguagem, pautada nas proposições dos gêneros discursivos, a fim de 

discutir que as orações, enquanto unidades da língua, são utilizadas na constituição 

de um estilo para concretizar a materialidade discursiva de um gênero qualquer. 

Essas unidades atuam também em função do conteúdo temático e da construção 

composicional ou aspecto formal do texto. Em suma, podemos justificar o 

entendimento das formas dos processos de constituição dos períodos (coordenação 

e subordinação) com fins, também, estilísticos “porque a própria escolha de uma 

forma gramatical pelo falante é um ato estilístico” (BAKHTIN, 2010, p. 269). 

Em Questões de estilística no ensino da língua, Bakhtin parte da análise da 

estrutura da oração sob o crivo lógico-gramatical (monológico), mas abordando-a em 

uma perspectiva dialógica, desse modo ele problematiza os critérios pelos quais a 

construção linguística costuma ser postulada tradicionalmente e, assim, desenvolve 

uma metodologia de ensino para a construção dos períodos compostos, também, 

sem conjunção. A proposta desenvolvida por ele é demonstrada por meio de três 

frases com ocorrência do objeto estudado, e mediante os trabalhos feitos entre 

professor e aluno, é revelado “como as variantes nas escolhas do falante/escrevente 
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dizem coisas diferentes, sublinhando o ponto de vista do locutor, sua 

expressividade, os diferentes efeitos de sentido e autoria” (BRAIT, 2013).  

Assim, no livro, antes de descrever e discutir a metodologia utilizada por ele 

em sala de aula, Bakhtin nos mostra a importância de o produtor de texto saber as 

razões que o levam a escolher entre uma ou outra forma sintática, ambas 

igualmente adequadas sob a lógica gramatical. Para tanto, ele faz uso de uma 

mesma frase construída de dois modos diferentes: “A notícia que eu ouvi hoje me 

interessou muito” e “A notícia ouvida por mim hoje me interessou muito” (BAKHTIN, 

2013, p. 25). 

Concordamos que as duas orações são gramaticalmente corretas. Contudo, 

não basta apenas afirmar isso, é necessário ter clareza dos “aspectos estilísticos 

positivos e negativos” delas. Em outras palavras, o usuário da língua precisa saber 

os múltiplos sentidos de cada uma dessas formas, os efeitos causados por elas, em 

quais situações são adequadas, pois, tendo conhecimento disso, será possível 

saber o porquê da escolha de uma determinada forma sintática e não de outra. 

Desse modo, o autor enfatiza a importância de o professor mostrar de maneira 

bastante didática o que se ganha e o que se perde quando se escolhe uma ou outra 

dessas construções linguísticas: 

 

Ele deve explicar aos alunos que, ao transformar uma oração 
subordinada desenvolvida em uma reduzida de particípio, 
diminuímos a natureza verbal dessa frase, realçamos o caráter 
secundário da ação, expresso pelo verbo “ouvir”, assim como 
diminuímos a importância da palavra indicativa de circunstância 
“hoje”. Por outro lado, essa alteração provoca uma concentração de 
sentido e de ênfase no “protagonista” dessa frase, na palavra 
“notícia”, ao mesmo tempo em que se obtém uma grande concisão 
expressiva (BAKHTIN, 2013, p. 25-26). 

 

Portanto, conforme podemos observar, por meio do exemplo proposto por 

Bakhtin (2013), que o trabalho com as formas sintáticas da língua deve estar 

pautado na interpretação estilística, evitando uma análise que seja meramente 

gramatical, pois, se ocorrer assim, o aluno ficará limitado a descrever 

gramaticalmente as orações prontas em textos de outras pessoas. Nessa acepção, 

consideramos a relevância desse enfoque proposto por Bakhtin, a fim de refletir 

acerca do ensino de língua, para entendermos que o fazer teórico-metodológico 

deve ser mais do que instruções de uma gramática de abordagem tradicional:  
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Essa detalhada metodologia não prescinde de uma 
avaliação/autoavaliação do trabalho, demonstrando que o professor 
Bakhtin vai acompanhando as redações de seus alunos, observando 
se sua metodologia realmente produz os efeitos desejados, sendo o 
principal deles a autonomia do aluno enquanto autor. De fato, o 
principal objetivo de quem ensina língua é levar o aluno a ler e 
escrever com autonomia, tornando-se sujeito dessas duas atividades 
interligadas para a constituição de sua condição de cidadão (BRAIT, 
2013, p. 16). 

 

O ensino dos processos de coordenação e subordinação dos períodos 

compostos demanda conhecimento por parte do professor, também, um leitor e 

produtor de textos. Assim, pautamo-nos no que Brait (2013) afirma: 

 

Mesmo para ensinar período composto, sem ou com preposição, 
Bakhtin mobiliza a teoria dialógica. Não é apenas a articulação entre 
gramática e estilística que está em jogo, ou a interação professor-
aluno como forma de construção de conhecimento, embora esses 
dois aspectos sejam componentes do todo e estejam contemplados 
pela teoria e metodologia por ele proposta. É antes de tudo um 
conceito dialógico de linguagem, que assumido didaticamente pelo 
professor, coloca em movimento aspectos constitutivos da relação 
sujeito/linguagem, comunicação/expressividade, 
leitura/produção/autoria (BRAIT, 2013, p. 17).  

 

Quando as atividades sobre a sintaxe dos períodos compostos são realizadas 

em uma perspectiva que visa apenas identificar como as orações se classificam, ou 

simplesmente visando entender os mecanismos que tornam um termo de uma ou 

outra oração como subordinado ou coordenado, pontuando a relação existente entre 

eles, possivelmente estará minimizando as muitas possibilidades de compreensão 

das construções linguísticas. “Na prática, muito raramente o professor dá e sabe dar 

explicações estilísticas para as formas gramaticais estudadas” (BAKHTIN, 2013, p. 

23), porque os estudos acerca dos textos em uma perspectiva dialógica são 

recentes no Brasil. 

De fato, na maioria das vezes, é dessa forma que é realizado o ensino sobre 

os temas de ordem gramatical, excluindo, assim, a oportunidade de validar aspectos 

essenciais “da relação sujeito/linguagem, comunicação/expressividade, leitura/ 

produção/autoria” (BAKHTIN, 2013, p. 23). Não negamos a necessidade do 

conhecimento das formas e funções dos períodos compostos, visto que, a partir 

dele, seja possível adotar uma postura que vá além de uma abordagem centrada na 
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metalinguística para lidar com estas questões de sintaxe. É neste sentido que 

defendemos uma abordagem da sintaxe das orações sob os pressupostos da 

linguagem como interação. Ou seja: trabalhar com os processos de coordenação e 

subordinação sob uma ótica dialógica. 

A metodologia adotada pelos professores e apontada nos manuais didáticos 

para tratar das questões das orações coordenadas e subordinadas segue a linha da 

sintaxe da frase, talvez, a única maneira utilizada para desenvolver os estudos em 

sala de aula, no que diz respeito ao tema em questão e os textos parecem servir de 

pretexto para uma abordagem desconectada do uso cotidiano. Porém, é pertinente 

ressaltar, que este não é o único modo para se estudar a constituição das orações, 

pois, “uma coisa é a sintaxe da frase, à qual geralmente a linguística se dedica, e 

outra é a sintaxe da enunciação. Esta necessariamente visa “o encontro da palavra 

com a palavra outra” (PONZIO, 2011, p. 21). Assim, cremos na possibilidade de 

agregar ambos os conhecimentos com a finalidade de se obter mais informações 

sobre as modalidades da língua(gem) e as formas de interação que se processam 

por meio dela na construção do sentido. Para isso,  

 

a unidade base, no plano do sentido, é a enunciação, porque apenas 
a esta, enquanto contextualizada, ou enquanto dirigida a alguém, 
enquanto dotada de subentendido, enquanto entoada, enquanto 
destinada a expressar algo, pode seguir uma compreensão 
responsiva, diferentemente da frase, que sem tudo isso, pode ser 
entendida no seu significado ou nos seus possíveis significados 
apenas imaginando-a como uma possível enunciação, com todas as 
características da enunciação, mencionadas acima, ou seja, 
conferindo-lhe  um sentido possível (PONZIO, 2011, p. 07). 

 

Uma das razões para pensar na sintaxe dos períodos compostos sob o viés 

dialógico é configurá-la no âmbito da enunciação, para demonstrar que os 

enunciados não devem ser analisados fora do contexto e de que eles são 

produzidos por alguém, para alguém, tendo, assim, determinados fins. Portanto, 

falar de enunciação implica dialogia, e, mesmo que a sintaxe da frase não ponha em 

foco essa questão, é possível estudá-la considerando o dialogismo da linguagem. 

Segundo Ponzio (2011, p.10), “substantivos, adjetivos, verbos e advérbios 

escolhidos por acaso, mas dispostos a formar uma frase sintaticamente correta dão 

lugar a uma enunciação, ou seja, tendem a requerer uma interpretação que encontre 

sentido nela”. 
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Uma proposta de ensino da língua alicerçada em um conceito que considera 

as relações dialógicas da língua(gem) pode sugerir ao professor que promova em 

sua prática docente a articulação entre a abordagem dos fenômenos gramaticais e 

os aspectos estilísticos que favorecem a eficácia representacional das formas e que 

possibilitam a compreensão dos efeitos de sentidos possíveis de existir a partir 

delas. Por conseguinte, é pertinente pontuar como Bakhtin descreve a ordem 

metodológica de como deve ser processado o estudo da língua:  

 

1) As formas e os tipos de interação verbal em ligação com as 
condições concretas em que se realiza.  
2) As formas das distintas enunciações, dos atos de fala isolados, em 
ligação estreita com a interação de que constituem os elementos, isto 
é, as categorias de atos de fala na vida e na criação ideológica que 
se prestam a uma determinação pela interação verbal.  
3) A partir daí, exame das formas da língua na sua interpretação 
linguística habitual (BRAIT, 2013, p.17-18). 

 

Quaisquer que sejam as formas da língua, elas podem ser analisadas a partir 

das possibilidades de serem representadas. Contudo, considerar os aspectos de 

ordem metodológica apontados por Bakhtin implica colocar em consonância tanto o 

metodológico quanto o teórico, articulando o que caracteriza a interação verbal – os 

atores, o contexto, as estratégias discursivas, o tempo, o lugar o tom – bem como o 

que é próprio das formas da língua, e isto deverá ter, como consequência, o 

desenvolvimento de um “estilo individual da linguagem dos alunos” (BRAIT, 2013, 

p.17). Portanto, é possível entender que as práticas de ensino que envolvem a 

língua não devem estar desvinculadas das situações reais de uso da linguagem, 

pois: 

 

Toda forma gramatical é, ao mesmo tempo, um meio de 
representação. Por isso, todas as formas podem e devem ser 
avaliadas do ponto de vista das suas possibilidades de 
representação e de expressão, isto é, esclarecidas e avaliadas de 
uma perspectiva estilística. No estudo de alguns aspectos da sintaxe, 
aliás, muito importantes, essa abordagem estilística é extremamente 
necessária. Isso ocorre, sobretudo, no estudo das formas sintáticas 
paralelas e comunicativas, isto é, quando o falante ou o escritor tem 
a possibilidade de escolher entre duas formas sintáticas igualmente 
corretas do ponto de vista gramatical. Nesses casos, a escolha é 
determinada não pela gramática, mas por considerações puramente 
estilísticas, isto é, pela eficácia representacional e expressiva dessas 
formas. Por conseguinte, em tais situações é impossível prescindir 
das explicações estilísticas (BAKHTIN, 2013, p. 24-25). 
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Conforme podemos constatar no fragmento acima, as formas gramaticais são 

um dos modos de representar a língua e isso revela que elas não são uniformes 

quanto à maneira de serem utilizadas. Ou seja, do ponto de vista estilístico, um 

usuário da língua tem a possibilidade de escolher as construções linguísticas que 

melhor correspondam à sua necessidade de comunicar-se. É possível entender este 

fato tomando como exemplo a sintaxe dos períodos, em que o aluno pode optar por 

qual tipo de processo (subordinativo ou coordenativo, com ou sem conjunção) é 

mais interessante para aquilo que ele pretende expressar.  

No entanto, a abordagem gramatical nos manuais nem sempre prepara ou 

indica para o aluno o entendimento sobre os efeitos estilísticos advindos da escolha 

de uma determinada construção linguística. Tais questões se processam em virtude 

de priorizar mais a forma em detrimento da reflexão sobre os usos reais da língua. 

Portanto, reafirmamos que as descrições gramaticais são insuficientes para elucidar 

os aspectos da linguagem que vão além do que é demonstrado pelas gramáticas, 

visto que: 

 

O aluno aprende em quais condições uma oração subordinada 
adjetiva pode ser transformada em um particípio e quando tal 
mudança é impossível, além de tomar conhecimento da técnica 
gramatical dessa conversão. Entretanto, nem os professores nem o 
manual explicam ao aluno quando e para que essa alteração é feita. 
Involuntariamente o aluno se pergunta: para que é preciso saber 
fazer tal transformação, se não entendo seu objetivo? Está claro que 
o ponto de vista estritamente gramatical não é absoluto suficiente em 
tais situações (BAKHTIN, 2013, p. 25). 

 

Diante disso, afirmamos que conhecer as possibilidades de utilização das 

formas da língua é de suma importância para o desenvolvimento da leitura e da 

produção de textos com eficiência e eficácia. Assim, passaremos para a discussão 

sobre o processo de coordenação e subordinação no manual didático Português – 

Literatura, gramática, produção textual, em que será possível refletir e analisar o 

tratamento dispensado ao tema em estudo. Vejamos, nas páginas a seguir, algumas 

das possibilidades de construção dos gêneros escolhidos nos capítulos 8 e 9, além 

de discussões possíveis a partir dos dados observados.  
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CAPÍTULO II 

 

PERÍODOS COMPOSTOS NO MANUAL DIDÁTICO: PORTUGUÊS – Literatura, 

gramática, produção de texto – praticando com os gêneros discursivos 

 

Nas proposições apresentadas no capítulo 1, vimos os conceitos de oração, 

enunciado e enunciação. Expusemos as principais características que revelam as 

razões pelas quais um enunciado não pode ser sinônimo de oração e destacamos a 

pertinência em estudar, para fins estilísticos, os processos de coordenação e 

subordinação e como o processo sintático é parte das relações dialógicas possíveis 

mediadas pelos vários gêneros discursivos. 

Os aportes teóricos de Bakhtin sobre enunciação apontam que, enquanto o 

enunciado está relacionado às situações reais da comunicação, a oração é uma 

unidade convencional da língua. No entanto, existem aspectos que podem fazer com 

que esta unidade linguística se transforme num enunciado pleno. 

A oração, parte constitutiva da enunciação, passa a ter uma conotação 

“semântica especial”: “em relação a ela pode-se ocupar uma posição responsiva, 

com ela se pode concordar ou discordar, executá-la, avaliá-la, etc.; ela ganha essa 

capacidade [...] apenas no conjunto do enunciado” (BAKHTIN, 2010, p. 278). Em 

consonância, Sobral (2009) esclarece como o Círculo distingue unidades da língua 

das unidades discursivas: 

 
O enunciado pode ser definido como uma unidade discursiva mediante a 
qual o locutor busca realizar um dado projeto enunciativo, de acordo com a 
interação em que está envolvido (e que o leva a alterar esse projeto 
enunciativo ao longo de sua execução), tendo por material as formas da 
língua e imprimindo ao que é dito um tom avaliativo que leva em conta a 
resposta ativa presumida do interlocutor a quem o locutor se dirige. O 
enunciado é unidade discursiva porque vai além das unidades linguísticas 
que são a palavra, a frase e o texto como materialidade. O enunciado situa-
se entre o verbal e o não-verbal, serve-lhes de mediador; ele traz o não 
verbal em sua própria estrutura verbal: o contexto extra -verbal deixa 
marcas no enunciado nele produzido, e, na verdade, torna-se ‘intra -verbal’. 
O que interessa do contexto está contido no enunciado, porque a 
enunciação que o produz inscreve nele essas marcas, e são elas que 
autorizam o analista a buscar elementos contextuais (SOBRAL, 2009, p. 
98). 

 

Se confrontarmos enunciado versus unidades da língua, perceberemos o 

poder comunicativo que há na concretude do enunciado, porque faz parte de um 

projeto enunciativo que se realiza em situações reais de interação verbal, e conta 
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com elementos variados para que possa ser compreendido, e com as unidades da 

língua para que possa existir.  

As pesquisas que têm como corpus o desenvolvimento e funcionalidades do 

livro didático costumam conceituá-lo, pelo menos de dois modos: como um 

enunciado do gênero do discurso ou como um suporte textual.  

O entendimento do livro como suporte é defendido por vários estudiosos, 

entre os quais podemos citar Chartier (1994-2002), Batista e Galvão (1999), Frade 

(1999), Paulino (2000) e Rockwell (2001), com estudos que se referem à história do 

livro e às práticas de leituras. Podemos destacar, também, Maingueneau (2001) e 

Fraenkel, na área da Análise do Discurso (2002), e Machado (2001) nos estudos 

semióticos. A ideia do livro como suporte parte das características da base material 

do texto. Nesta perspectiva, são analisados os aspectos físicos e se considera o fato 

de que os autores escolhem textos advindos de tantos outros suportes para inseri-

los no livro didático de português, que passa a ter a função de suporte. 

A abordagem que delineia o livro didático como um gênero do discurso é 

condizente com os pressupostos bakhtinianos, pois parte da correlação existente 

entre esfera de atividade – a esfera educacional – e as formas de dizer, e não se 

limita à materialidade física que vê o livro didático como um mero repositório de 

textos. De todo modo, o estudo do livro didático de português (LDP) enquanto um 

gênero do discurso requer uma visão deste objeto como produto sócio-histórico e 

cultural, considerando que o que está em questão é a participação de diferentes 

sujeitos da produção e da recepção. 

 

 

2.1  A coordenação – representação e expressão no gênero literário 

 

A atividade humana pressupõe o uso da língua, através de enunciados orais 

e/ou escritos, como já foi dito, e, considerando-se isto, entendemos ser justificável 

que em uma esfera mais ampla, não mais a língua, mas a arte da linguagem seja 

campo de pesquisa também afeto à linguística dos gêneros discursivos, uma vez 

que sob perspectivas diferentes ambas – literatura e linguística - têm como objeto a 

enunciação. Tal premissa justifica o recorte feito no capítulo 8, ao analisar os textos 

literários ali presentes – um, o poema de Ferreira Gullar e o outro, um conto de 

Marina Colasanti. 
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Bakhtin (2013, p. 24) afirma que uma proposta de análise estilística de uma 

questão gramatical particular pode ser realizada através de análise detalhada das 

orações que se pretende estudar. Isso porque, para ele, a sintaxe dos períodos se 

configura como uma das formas “de representação e expressão, isto é, esclarecidas 

e avaliadas de uma perspectiva estilística” (BAKHTIN, 2013, p. 24). Para mostrar 

como isso é possível na prática, ele parte destas três frases: 

 
1) Triste estou: o amigo comigo não está. (Púchkin) 
2) Ele começava a rir – todos gargalham. (Púchkin) 
3) Acordei: cinco estações tinham ficado para trás. (Gógol). (BAKHTIN, 
2013, p. 30) 
 

Considerando-as como ponto de partida, Bakhtin estabelece alguns critérios 

para realizar uma proposta pedagógica. Em seu livro, a sua proposta metodológica 

se restringe ao estudo do período composto sem conjunção, e é apresentada 

resumidamente da seguinte maneira: 

 
Ao começar a análise da primeira frase, em primeiro lugar devemos lê-la 
com uma expressividade máxima, até reforçando  um pouco a sua estrutura 
de entonação e enfatizando, com  ajuda de mímica e de gestos, o elemento 
dramático contido nessa frase: é muito importante fazer com que os alunos 
escutem e avaliem aqueles momentos de expressividade (sobretudo o 
emocional) que desaparecerão quando a construção  sem conjunção for 
transformada em um período composto com conjunção; eles devem sentir o 
papel norteador  exercido  pela entonação nos períodos desse tipo; eles 
devem sentir e ver qual é a necessidade interna de combinar a entonação 
com a mímica e o gesto  quando o verso de Púchkin é pronunciado em voz 
alta. Depois que os alunos escutam a frase, depois que ela é levada à sua 
percepção artística imediata, será possível começar a análise daqueles 
recursos que ajudam a alcançar o seu efeito artístico e a sua 
expressividade. (BAKHTIN, 2013, p.30) 

 

Nesta seção, interessa-nos dizer que os elementos que constituem os 

períodos compostos por coordenação (com ou sem conjunção) podem ser 

considerados como enunciados, pois, possuem um sujeito enunciador que os 

produziu, considerando uma situação de interação, mesmo que o interlocutor – o 

outro - não esteja fisicamente presente e também porque todo material linguístico, ali 

representado, é dialógico, ou seja, “um fenômeno textual e um procedimento 

discursivo englobado pelo dialogismo” e possui uma materialidade discursiva. 

(SOBRAL, 2009, p. 34).  

Portanto, o que se espera ao observar o processo de coordenação e 

subordinação bem como as atividades referentes ao assunto no manual selecionado 

é ocorrência ou não de construções que remetem à reflexão dos enunciados como 
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parte das ações humanas, concretizadas a partir do “confronto entre um ‘isto’ e um 

‘aquilo’, um ‘eu’ e ‘tu’ ” (SOBRAL, 2009, p. 35). Neste sentido, quando o estudo das 

formas da língua contempla as relações dialógicas, possivelmente, permitirá aos 

estudantes indagar, refutar, repensar e posicionar-se frente à realidade social.  

Não podemos perder de vista que toda e qualquer prática docente precisa 

oferecer ao aluno situações em que ele se perceba como o sujeito das diversas 

práticas sociais e que, através do conhecimento sistematizado, ele terá condições 

para enfrentar os desafios que a realidade social lhe impõe. 

 Por isso, o ensino da sintaxe dos períodos simples e compostos deve 

contemplar o processo de produção de sentido, evidenciando que as práticas 

discursivas pressupõem mais de um sujeito e mais de um sentido, indiciando as 

relações dialógicas possíveis. Assim, os envolvidos no processo de ensino 

aprendizagem dessas formas compreenderão que as escolhas por essa ou aquela 

construção sintático-semântico-estilística pressupõe uma escolha da forma de 

representação e expressão do eu no/para o outro.  E ainda: 

 
Ao propor ao aluno que atente para a estruturação interna dos enunciados 
dos textos lidos, o importante é criar condições para que ele perceba as 
relações entre os termos desses enunciados, para aprender mais sobre as 
variadas possibilidades de articulação frasal dos recursos expressivos da 
língua (COSTA VAL, 2002, p.123). 

 

Nesse sentido, a análise dos capítulos 8 e 9, de alguns gêneros discursivos – 

um texto literário poético e outro narrativo, uma publicidade ou propaganda e, 

finalmente, dois textos de Divulgação Científica, possibilitou o recorte que nos 

apontou o desenvolvimento de nossas análises. Detivemos nos capítulos 8 e 9 

porque os outros capítulos – 10 e 11 – são uma mera repetição do que é visto nos 

anteriores, ainda que contemple outras orações, mas a linha de análise e 

constituição das propostas de trabalho é a mesma. A escolha desses gêneros se 

deve ao fato de considerarmos que: o texto literário tem sido abordado quase tão 

somente nas aulas de literatura, como gênero literário e sendo “relegado a segundo 

plano” nas aulas de língua, então, lançamos nosso olhar sobre ele, compreendendo-

o como uma variante linguística e que pode e deve ser contemplado, também, nas 

aulas de Língua Portuguesa. Da mesma forma, a publicidade e a propaganda não 

têm sido explorada em toda a sua força argumentativa, no sentido de mostrar que as 

estratégias genéricas confluem para que ela atinja seu objetivo que é persuadir, 
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convencer o consumidor a uma mudança de comportamento e atitudes. Já os textos 

da Divulgação Científica servem apenas de pretexto, mas não tem uma abordagem 

enunciativa real. É importante preparamos nossos alunos para que, ao lerem um 

artigo no jornal, numa revista tal como Superinteressante ou outra qualquer, ao 

assistir a um documentário científico ou programa de divulgação de avanços da 

ciência, percebam que há ali um que fala pelo outro, para o outro e que tal 

constituição discursiva pressupõe estratégias específicas do gênero.  

Diante disso, passaremos para nossas considerações sobre o texto literário, 

poema Lampejo, do escritor Ferreira Gullar, utilizado com fins de explorar a questão 

das orações coordenadas. 
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Figura 1 – Poema Lampejo 

 
Fonte: SARMENTO; TUFANO, 2010, p. 220-221. 

 

Tendo como princípio que “a linguagem literária é um sistema dinâmico e 

complexo de estilos de linguagem; o peso específico desses estilos e sua inter-
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relação no sistema da linguagem literária estão em mudança permanente” 

(BAKHTIN, 2010, p.267), destacamos que o poema Lampejo, ora apresentado 

(figura 1), torna-se relevante para discutirmos a ocorrência das orações 

coordenadas em sua constituição estilística.  Assim, temos um gênero literário 

configurado por meio de metáforas para representar um dos aspectos da realidade 

social que é a desigualdade consonante aos modos de viver o dia-a-dia. Diante 

disso, é importante enfatizar que o texto literário verbal se configura como um 

gênero discursivo e que sua materialidade conta com os recursos linguísticos 

lexicais, fraseológicos e gramaticais que, ao serem combinados, possibilitam ao 

produtor textual transmitir a mensagem que se deseja. No caso específico do 

poema, objetiva-se emocionar, provocar liricamente o interlocutor através do texto 

enquanto manifestação da arte. 

Nesse sentido, o poema Lampejo, que abre o capítulo 8 do manual em 

estudo, é formado principalmente por períodos compostos por coordenação, em sua 

maioria são orações coordenadas assindéticas. Reconhecemos a importância em 

conhecer as particularidades que envolvem o processo de coordenação e 

subordinação na formação dos períodos compostos sem se restringir à mera 

identificação dessa ocorrência. Portanto, isso implica ir além do que é meramente 

sintático, atentando principalmente para os aspectos estilísticos que concorrem para 

as configurações semânticas, a fim de compreender a relevância e funcionalidade 

das formas para a construção do sentido do texto como um todo.    

Desse modo, verificamos que os versos apresentados por orações 

coordenadas assindéticas e outros, com menor ocorrência, por orações 

coordenadas aditivas ou adversativas possibilitam perceber, no poema, com as 

metáforas utilizadas, uma denúncia sobre as desigualdades sociais sofridas por 

aqueles que vivem à margem da sociedade.     

O poema, enquanto fenômeno de comunicação cultural, só pode ser melhor 

compreendido se estiver vinculado às situações que o produz, desse modo, um 

dado gênero discursivo pode determinar a escolha entre uma oração coordenada ou 

subordinada. No poema Lampejo, a opção estilística, em recorrer principalmente às 

orações coordenadas, contribuiu para reforçar cada característica referente ao 

poema/povo, favorecendo tanto o ritmo quanto a sonoridade que o constituem, tudo 

isso aliado ao aspecto visual do texto que se assemelha ao movimento “zig-zag”, 

remetendo às vivências do povo que ora parece estar tudo bem e ora tudo fica mal. 
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É o viver em zig-zag daqueles que ali são representados. Nos versos em que 

aparecem as orações coordenadas, elas estabelecem semanticamente relações de 

dependência para que seja possível alcançar o sentido global do texto: “O poema se 

vende/ se corrompe/ confia no governo/ desconfia/ de repente se zanga/ e quebra 

trezentos ônibus nas ruas de Salvador”. 

De acordo com Garcia (2006), ainda que as orações coordenadas sejam 

consideradas como independentes, elas podem, em certos momentos, ser 

subordinadas quanto aos aspectos semânticos. Nesse sentido, o que ocorre é a 

existência de “dependência semântica mais do que sintática” (GARCIA, 2006, p. 47). 

Ele considera que, para serem independentes realmente, as orações precisam não 

apenas da autonomia de função mas também de sentido.  

Uma proposta pedagógica que considera as relações dialógicas poderá 

conduzir o aluno a refletir acerca dos fins estéticos utilizados no poema. Portanto, 

deve ser discutido desde a apresentação visual, na qual se estruturam os versos e 

estrofes, bem como a mensagem comunicada, atentando-se ao fato de que, no 

poema, a linguagem representa um dos recursos que fazem com que as estratégias 

da linguagem possam ir além da mera função de informar.  

É nesse ponto que se torna relevante destacar a importância da escolha do 

tipo de período mais adequado na produção de determinado gênero, aliado aos 

objetivos pretendidos pelo produtor dele, pois só assim seria possível perceber  que 

as escolhas lexicais, morfossintáticas e semânticas possibilitam ao produtor  ter ou 

não êxito ao escrever, porque, cada vez que se escreve, o objeto desse processo de 

produção é passível de múltiplos sentidos que serão construídos por todos aqueles 

envolvidos no processo da recepção.1 

Assim, o entendimento sobre a construção dos múltiplos sentidos, a serem 

suscitados através dos diferentes modos de construir os períodos compostos, 

permite ao aluno se constituir e se ver como autor, pois será semântica e 

estilisticamente que se dará o tom das reflexões acerca da sintaxe das orações. Isto 

dito, nos aponta para o que Bakhtin (2013) afirma: 

 

                                                             
1 Nesse momento poderíamos abrir um espaço para se discutir sobre a autoria e a recepção, mas não 

é objetivo dessa pesquisa, o que não invalida que futuras pesquisas nossas ou de outros possam a 
elas se dedicar. Contudo é importante frisarmos que todo o nosso trabalho tem em mente que a 
autoria/ coautoria se fazem presentes, pois o que sustenta o pensamento bakhtiniano é a dialogia. 
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Toda forma gramatical é, ao mesmo tempo, um meio de representação. Por 
isso, todas essas formas podem e devem ser analisadas do ponto de vista 
das suas possibilidades de representação e de expressão, isto é, 
esclarecidas e avaliadas de uma perspectiva estilística (BAKHTIN, 2013, p. 
24). 

 

Notamos que nessa primeira parte do capítulo 8, o texto utilizado para 

exemplificar as considerações iniciais sobre período simples e período composto 

explora os aspectos gramaticais centrado basicamente na forma, 

consequentemente, a abordagem daí empreendida ficou restrita ao caráter 

puramente estrutural. Retomando o que Bakhtin afirma, é preciso reconhecer que: 

 
Sem a abordagem estilística, o estudo da sintaxe não enriquece a 
linguagem dos alunos e, privado de qualquer tipo de significado criativo, não 
lhes ajuda a criar uma linguagem própria; ele os ensina apenas a analisar a 
linguagem alheia já criada e pronta. Entretanto, isso já é escolástico. 
(BAKHTIN, 2013, p. 28) 

 

Também Garcia (2002), no texto “Advertência” que abre seu Comunicação 

em Prosa Moderna cita um fragmento de Mário Barreto acerca de uma análise 

lógica: “A análise lógica pode ser de muito préstimo, se a praticarmos como 

aprendizado da estilística, como meio de conhecermos a fundo os recursos da 

linguagem e de nos familiarizarmos com todas as suas variedades” (GARCIA, 2002, 

p. 30). 

 A reflexão, nessa análise, não pretende invalidar a importância dos fatos 

linguísticos à luz das gramáticas, mas, ao ampliar as discussões sobre eles, 

corroborar com os estudos linguísticos contemporâneos sob as diversas vertentes 

teóricas, em que a perspectiva dialógica do discurso – de Bakhtin e o Círculo – nos 

fundamenta. 

Apresentamos, a seguir, definições contempladas no Manual Didático 

Português: literatura, gramática, produção de texto sobre os processos da 

coordenação e subordinação e que sugerem ao aluno que apenas o modo como as 

orações são classificadas já é o suficiente para estabelecer as relações de 

dependência ou não entre elas. Portanto, nem as conceituações e nem as atividades 

abordam questionamentos para constatar se os sentidos provocados pelas orações 

coordenadas são realmente independentes sintaticamente ou não. 
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Figura 2 - Conceitos – oração/ período 
 

 
Fonte: SARMENTO; TUFANO, 2010, p. 222. 
 

 

Figura 3 – Atividade sobre o poema Lampejo 

 

Fonte: SARMENTO; TUFANO, 2010, p. 221. 
 

Conforme podemos observar, nas figuras acima, as informações sobre o 

processo da coordenação se pauta apenas em conceituar as orações como 

independentes, sem que haja uma preocupação em se refletir sobre as relações 

entre elas para a construção dos efeitos de sentido que um ou outro período podem 

ter quando possui conjunção ou não. Esse fato pode comprometer a aprendizagem 
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do aluno no que diz respeito ao conhecimento gramatical com fins estilísticos, pois, 

como aponta Costa Val (2002, p. 118): “antes da conceituação e da análise 

gramatical, os recursos linguísticos cujo emprego e compreensão se quer ensinar 

devem ser motivo de utilização intencional, observação deliberada, reflexão pessoal 

e interessada, descoberta por parte dos alunos”. 

As descrições sobre o processo da coordenação apresentadas por Garcia 

(2006) nos levam a entender que não basta apenas aceitar que toda oração 

coordenada implica em independência de sentido, como se a sentença por si só já 

fosse o bastante para entender o sentido de um enunciado como um todo. Ao invés 

de afirmar que elas estabelecem relação de independência, ele enfatiza a existência 

de paralelismo sintático que pressupõe um encadeamento de ideias: 

 
Na coordenação (também dita parataxe), que é um paralelismo de funções 
ou valores sintáticos idênticos, as orações se dizem da mesma natureza (ou 
categoria) e função, devem ter a mesma estrutura sintático-gramatical 
(estrutura interna) e se interligam por meio de conectivos chamados 
conjunções coordenativas. E, em essência, um processo de encadeamento 
de ideias (GARCIA, 2006, p. 42). 

 

Podemos constatar que, de acordo com as proposições de Garcia (2006), a 

coordenação estabelece uma equivalência sintática entre as orações, todavia, a 

autonomia de sentido é questionável, pois se trata de uma correlação entre ideias, 

sendo assim, ainda que sejam conceituadas como independentes, haverá a 

dependência de sentido. Em uma nota de rodapé na página 42, o autor comenta a 

existência de outros processos sintáticos para a formação dos períodos compostos, 

que é a justaposição e a correlação: 

 
A Nomenclatura gramatical brasileira, ao tratar da composição do período, 
ignorou tanto a justaposição quanto a correlação. E que, segundo 
orientação linguística mais atualizada, a justaposição, como processo 
sintático, consiste em encadear frases sem explicitar por meio de partículas 
coordenativas ou subordinativas a relação de dependência entre elas. 
Nesse sentido, dá-se-lhe também o nome de parataxe. A correlação é uma 
construção sintática de duas partes relacionadas entre si de tal modo que a 
enunciação da primeira prepara a enunciação da segunda (ver 1. Fr., 1.5.3). 
No Brasil, seguindo-se a orientação de José Oiticica (cf. Teoria da 
correlação, passim) e de outros autores, considera-se a correlação ora 
como um processo autônomo ora como uma variante da subordinação 
(GARCIA 2006, p. 42) 

 

Nesse sentido, a justaposição é o que tradicionalmente consideramos como 

orações coordenadas assindéticas, ou seja, quando não há conectivos. Já a 
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correlação pode estabelecer tanto relações autônomas quanto de independência, 

podendo ser equivalente a uma coordenada e outras vezes a uma subordinada. 

Temos no poema Lampejo alguns versos em que é possível notar que as orações 

consideradas coordenadas revelam exatamente o processo da justaposição, 

vejamos: “o poema não voa de asa delta/ não mora na barra/ para falar a verdade, / 

o poema não voa: anda a pé” (Figura 1, p. 49).  

Assim, cada vez que o aluno se deparar com o estudo da sintaxe dos 

períodos simples e compostos com vistas a uma abordagem dialógica da linguagem, 

eles poderão entender o quanto lhes é útil conhecer a funcionalidade dos tipos de 

orações, a fim de poder empregá-las de forma estratégica ao produzir texto de 

gêneros diversos. Portanto, é pertinente estarmos atentos ao que Bakhtin defende 

quanto aos períodos compostos sem ou com conjunção:  

 

É muito importante fazer com que os alunos escutem e avaliem 
aqueles momentos de expressividade (sobretudo emocional) que 
desaparecerão quando a construção sem conjunção for transformada 
em um período composto com conjunção; eles devem sentir o papel 
norteador exercido pela entonação nos períodos desse tipo; eles 
devem sentir e ver qual a necessidade interna de combinar a 
entonação com a mímica e o gesto [...]. (BAKHTIN, 2013, p. 30) 

 

A proposta teórico-metodológica de Bakhtin enfatiza justamente esta 

peculiaridade da sintaxe que é o assindetismo, entretanto, ele discorre sobre essa 

ocorrência apenas no período composto por subordinação. O autor afirma que “o 

período composto por subordinação sem conjunção (de todos os tipos) aparece 

muito raramente nas produções escritas por alunos dos últimos anos (8ª, 9ª e 10ª 

série do ensino médio). Todo professor sabe disso por experiência própria.” 

(BAKHTIN, 2013, p. 28-29). Para ele, esse fato acontece porque os alunos 

desconhecem que essa forma ressalta a expressividade emocional e a entonação 

enquanto significado estilístico.  

Como temos visto, nas proposições já apresentadas anteriormente e que 

descrevem de forma breve a natureza do enunciado e seus tipos relativamente 

estáveis que são os gêneros discursivos, o gênero é organizado pela forma, todavia, 

a opção estilística por uma forma gramatical ou outra depende do tipo do gênero 

discursivo que se deseja produzir, visto que ele se configura de acordo com a esfera 

na qual se insere, portanto, “os gêneros do discurso organizam o nosso discurso 
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quase da mesma forma que o organizam as formas gramaticais (sintáticas)” 

(BAKHTIN, 2010, p. 283). 

Desse modo, analisamos alguns dos possíveis efeitos de sentido ocasionados 

pelo sindetismo nas orações coordenadas em uma das crônicas inseridas no 

manual, de Maria Colasanti “De quem são os meninos de rua?” Sabemos que a 

crônica, apesar de retratar fatos do cotidiano e se inserir na esfera jornalística, é um 

gênero discursivo literário e por isso o autor tem a liberdade de expor suas ideias 

sem se preocupar com a veracidade dos fatos, para tanto, apresenta seu discurso 

na forma de um gênero discursivo específico, fazendo valer sua vontade e intenções 

discursivas, pois, 

 
a vontade discursiva do falante se realiza antes de tudo na escolha de um 
certo gênero discursivo. Essa escolha é determinada pela especificidade de 
um dado campo da comunicação discursiva, por considerações semântico-
objetais (temáticas), pela situação concreta da comunicação discursiva, pela 
composição pessoal dos seus participantes. A intenção discursiva do 
falante, é em seguida aplicada e adaptada ao gênero escolhido, constitui-se 
e desenvolve-se em uma determinada forma de gênero (BAKHTIN, 2010, p. 
282).  

 

Antes de tentar entender o funcionamento das orações coordenadas no texto 

selecionado, consideramos pertinente pontuar a importância das conjunções 

coordenativas (e subordinativas também), cuja finalidade não é apenas unir orações, 

mas também palavras ou grupos de palavras e são fundamentais na constituição de 

sentido em um enunciado. Assim, a ausência ou inserção delas num dado texto é 

determinado pelo gênero discursivo e pelas escolhas estilísticas do produtor do 

texto, pois há tipos de enunciados em que o uso da conjunção é determinante para à 

construção de sentido, já em outros não há necessidade de tal uso. Sobre as 

conjunções coordenadas podemos destacar que: 

 
as conjunções coordenativas (algumas das quais ligam também palavras ou 
grupos de palavras — sintagmas — e não apenas orações) relacionam 
idéias ou pensamentos com um grau de travamento sintático por assim 
dizer mais frouxo do que o das subordinativas. E e nem (= e não) são as 
mais típicas das conjunções e também as mais vazias de sentido ou teor 
semântico, pois sua função precípua

13
 é juntar ou aproximar palavras ou 

orações da mesma natureza e função. São conjunções de adição ou de 
aproximação; daí, o nome de aditivas (ou aproximativas, denominação 
adotada no Brasil até certa época) (GARCIA, 2006, p. 42-43). 
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A figura 4, uma crônica de Maria Colasanti, é utilizada em um dos exercícios 

do manual didático em estudo. Nele observamos como as orações coordenadas 

sindéticas contribuem na construção do sentido. 

 

Figura 4 – Texto literário: De quem são os meninos de rua? 

 
Fonte: SARMENTO; TUFANO, 2010, p. 226-227. 

 

Como nosso objetivo não visa analisar o texto como um todo, embora 

reconheçamos que cada enunciado é imprescindível para uma melhor compreensão 

do sentido geral da mensagem transmitida, selecionamos alguns fragmentos das 

orações coordenadas sindéticas que participam da constituição do conteúdo 

temático da crônica, a fim de entender o funcionamento delas nesse contexto: 

Primeiro período: “Talvez não fosse um Menino De Família, mas também não 

era um Menino De Rua” – Nessa ocorrência, as conjunções mas também, que juntas 
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são consideradas como locução conjuntiva (conjunto de palavras que atuam como 

conjunção) exercem o sentido de acréscimo e reforça a negação da possível origem 

do “menino”. Dizemos, então, que não há uma dependência de sentido, pois o poder 

argumentativo da segunda só será melhor compreendido se vinculado ao sentido 

proporcionado na primeira oração.  

Segundo período: 

 

Como se a rua, e não uma família, não um pai e uma mãe, ou mesmo 
apenas uma mãe os tivesse gerado, sendo eles filhos diretos dos 
paralelepípedos e das calçadas, diferentes, portanto, das outras crianças, e 
das preocupações que temos com elas (SARMENTO; TUFANO, 2010, p. 
227). 

 
Aqui fica evidente a repetição da conjunção aditiva e, atuando não apenas na 

união de orações, mas também dos sintagmas que formam o período, e a conjunção 

alternativa ou estabelecendo relação de possibilidade de ocorrência dos fatos 

descritos. Ainda que possamos considerar como um período composto por 

coordenação, existe a formação do processo sintático da correlação – as partes 

relacionadas entre si funcionam de modo que a enunciação da primeira prepara a 

enunciação da segunda.  A construção desse período requer bastante atenção por 

parte do leitor, pois o mesmo se estrutura de modo complexo ao inverter a ordem 

dos termos constituintes da oração, o que pode comprometer a compreensão da 

informação por ele transmitida. No entanto, isso reflete bem a liberdade estilística da 

autora, ao combinar de forma criativa as palavras a fim de expressar sua intenção 

discursiva. 

A última atividade do capítulo 8 está em outra subseção intitulada de “As 

orações coordenadas no contexto”. Desse modo, o texto em que a atividade se 

estrutura se enquadra no gênero publicidade e propaganda, pois divulga um produto 

comercial que é a maionese. Não é nossa intenção aqui discorrer sobre as 

diferenças entre um e outro, mas utilizaremos o uso comum de um pelo outro. 

Vejamos a figura a seguir: 
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Figura 5 – Anúncio da Hellmann’s 
 

 

Fonte: SARMENTO; TUFANO, 2010, p. 228. 

 

O gênero publicidade convoca o interlocutor, no caso, o consumidor, a mudar 

de atitude – consumir, adquirir um determinado produto em detrimento de outro, já 

que esse um lhe trará vantagens, seja para desenvolver bons hábitos de saúde ou 

ainda ter algum prestígio socialmente etc. Lançando mão do jogo persuasivo 

apontado na atividade, o estudante colocaria em prática que as escolhas sintático-

semânticas favorecem o alcance dos objetivos pretendidos na construção do 

enunciado. 

Na constituição desse gênero discursivo, as orações coordenadas atuam em 

favor de uma linguagem objetiva e persuasiva. Observamos, na propaganda, uma 
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oração coordenada em destaque, a fim de ressaltar para o consumidor uma das 

razões pela qual ele deve escolher o produto que está sendo anunciado: “porque 

cada colher de sopa de Hellmann’s tem só 40 calorias”. Essa construção sintática 

implica o sentido persuasivo, pois, na atualidade, o culto ao corpo perfeito é a tônica 

e o recurso dessa construção sintática se configura como estratégia argumentativa 

para convencer o interlocutor. Em relação à função semântica que desempenha no 

período, pode ser considerada como autônoma, entretanto, o poder argumentativo 

suscitado a partir dela, só terá validade se ela estiver vinculada às outras, sendo 

assim, não podemos considerar que exista nessa oração uma independência de 

sentido. 

O uso das orações coordenadas num gênero publicitário possibilitará ao 

produtor do texto usar estrategicamente cada oração como um recurso que ressalta 

e oferece vantagens para o interlocutor/consumidor. Vejamos como isso acontece 

no seguinte fragmento da propaganda: “Não vai talhar e nem desandar a sua 

receita, e ainda pode ser uma ótima opção para os seus molhos”. 

Se nos limitássemos ao conceito inicial sobre as conjunções e e nem 

apresentadas por Garcia (2006, p. 42), apontando-as como as mais vazias de 

sentido, cuja finalidade é apenas aproximar palavras ou orações da mesma 

natureza, não conseguiríamos verificar no período transcrito acima o sentido 

provocados por elas naquele contexto, que vai além de apenas ligar as palavras ou 

orações, pois tem a função determinante de preparar para uma nova informação, ao 

mesmo tempo que reforça tal informação que se configura como um argumento.  

Quando Garcia descreve a função das aditivas, ele abre um parêntese para mostrar 

que elas podem ter uma funcionalidade diferente da que já é pré-determinada pela 

gramática, sinalizando um funcionamento semelhante ao que notamos no período 

destacado, desse modo, afirma que “em alguns contextos ou situações, a partícula e 

parece imantar-se do significado dos membros da frase por ela interligados, 

insinuando, assim, ideias de distinção, discriminação, oposição ou contraste, 

inclusão, simultaneidade, realce e, ocasionalmente, outras”. 

Dado o exposto e conforme temos observado, consideramos que, no gênero 

publicitário, as orações coordenadas podem ser mais adequadas em sua 

constituição. O que não invalida a utilização de períodos compostos por 

subordinação, pois sabemos que o gênero também determina a forma, mas existe 

também a opção e estratégias do produtor do texto. 
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Considerando que o gênero discursivo em questão é um dos mais comuns no 

cotidiano dos alunos, é importante abordar, também, através dos efeitos de sentidos 

proporcionados pelas orações coordenadas, a responsabilidade de quem o produz 

(a empresa anunciante) e a atitude dos envolvidos nessa situação comunicativa. Por 

isso, ressaltamos que deve ser bastante criteriosa a escolha dos recursos 

linguísticos que o compõem, pois, como já dissemos, um dos objetivos dessa 

modalidade discursiva é persuadir o interlocutor/leitor.  

Um dos aspectos a ser considerado na produção desse gênero discursivo é o 

modo verbal, apresentado principalmente no imperativo, cuja intenção é convencer o 

locutor sobre o produto ou ideia que está sendo anunciada. Assim, é preciso 

possibilitar ao aluno reconhecer através da sintaxe dos períodos quais tipos de 

oração são mais favoráveis na produção de uma propaganda. Preliminarmente, ele 

necessita saber que não precisa existir um tipo específico, mas poderá haver 

algumas que são mais predominantes. Para tanto, deverão ser consideradas todas 

as condições de produção da propaganda: produto anunciado, público-alvo, esfera 

de circulação, objetivos a serem alcançados, os discursos que precisam ser 

mostrados, estabelecendo relações dialógicas entre interlocutores e anunciantes, 

entre outros.  

Neste caso, sem adentrar nos termos teóricos, estariam sendo apresentadas 

discussões que são do âmbito da respondibilidade – “que une responsabilidade, o 

responder pelos próprios atos, a responsividade, o responder a alguém ou alguma 

coisa” (SOBRAL, 2009, p. 20). Portanto, o estudante deve ter consciência da sua 

condição de sujeito, na medida em que se apropria do conteúdo do texto, e sobre o 

qual fará suas considerações pautadas nas unidades linguísticas que estão sendo 

estudadas. Logo, as atividades precisam ser estruturadas de tal modo que os 

discentes tenham conhecimento que “quando se diz algo, o sujeito sempre diz de 

uma dada maneira dirigindo-se a alguém, e o ser desse alguém interfere na própria 

maneira de dizer, na escolha dos próprios itens lexicais” (SOBRAL, 2013, p. 24).  

Ao compreender que se escreve para alguém com o objetivo de obter 

respostas do que se diz, seja através de enunciados orais e escritos ou até mesmo 

de atitudes não verbais, o aluno reconhece a importância de realizar escolhas na 

produção dos enunciados, considerando os objetivos, o interlocutor, o contexto 

enunciativo. Então, numa perspectiva enunciativa da linguagem, todo o trabalho 

sobre a sintaxe dos períodos deve contemplar atividades que mostrem aos alunos, 
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que, do ponto de vista estilístico, há perdas ou ganhos na troca de um período 

simples por um composto, com ou sem conjunção, como afirma Bakhtin (2013, p. 

31): “A omissão ou recolocação da conjunção não é um procedimento simplesmente 

mecânico: ela determina a ordem das palavras na oração e, por conseguinte, as 

ênfases dadas às palavras”. 

Agora, tocando na questão dos textos da Divulgação Científica ( a partir de 

agora utilizaremos a sigla DC), estes não têm tido uma abordagem mais sistemática 

e consistente, ainda que haja uma preocupação com o trabalho de alguns gêneros 

do jornalismo, tais como o editorial, artigo de opinião etc. 

A divulgação científica, entendida aqui como esfera jornalística, desempenha 

um importante papel na sociedade, pois é por intermédio dela que, as pessoas, de 

um modo geral, passam a ter conhecimento dos saberes produzidos pela ciência. 

Temos por certo que os assuntos referentes à ciência merecem destaque e atenção, 

visto que ela faz parte das manifestações culturais. Sobre isso, Grillo aponta: 

 

A cultura científica é importante na medida em que insere a ciência 
no conjunto das manifestações culturais de uma sociedade, o que 
implica a sua incorporação em práticas situadas sócio-
historicamente, o seu diálogo com outros produtos culturais, bem 
como a sua assimilação dialógica crítica entre os valores culturais 
dos cidadãos (GRILLO, 2008, p. 69). 

 

Dito isso, retomamos o que Bakhtin (2010, p. 262) afirma: 

 

A riqueza e a diversidade dos gêneros do discurso são infinitas 
porque são inesgotáveis as possibilidades da multiforme atividade 
humana e porque em cada campo dessa atividade é integral o 
repertório de gêneros do discurso, que cresce e se diferencia à 
medida que se desenvolve e se complexifica um determinado campo 
(BAKHTIN, 2010, p. 262). 

 

 A citação supracitada que descreve a natureza dos gêneros do discurso nos 

encaminha para a seção a seguir, em que discutiremos a presença de alguns 

exemplos de DC, publicados nas revistas Superinteressante e Galileu e utilizados 

para apresentar aos alunos, os períodos compostos por subordinação. 
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2.2 A subordinação – dialogismo e expressão na divulgação científica 

 

 Entendemos com Bakhtin (2013) que a competência linguística do usuário da 

língua está para além da frase, já que só com os gêneros é que se estabelecem as 

relações discursivas. Portanto, estudar, analisar esse ou aquele gênero vai além, 

também, de sua forma, pois o que os determina é “a multiforme atividade humana”. 

 Então, tomamos como premissa a seguinte pergunta: o que é a Divulgação 

Científica? A DC pressupõe compreender a noção de esfera/campo defendidas por 

Bakhtin e Bourdieu, mas em Bakhtin, segundo Grillo (2014), não se pode encontrar 

uma definição precisa, mas esparsos como esta citação: 

 

A relação orgânica e indissolúvel do estilo com o gênero se revela 
nitidamente também na questão dos estilos de linguagem ou 
funcionais. No fundo, os estilos de linguagem ou funcionais não são 
outra coisa senão estilos de gênero de determinadas esferas da 
atividade humana e da comunicação. Em cada campo existem e são 
empregados gêneros que correspondem determinados estilos. Uma 
determinada função (científica, técnica, publicística, oficial, cotidiana) 
e determinadas condições de comunicação discursiva, específicas de 
cada campo, geram determinados gêneros, isto é, determinados 
tipos de enunciados estilísticos, temáticos e composicionais 
relativamente estáveis (BAKHTIN, 2003, p. 266, apud GRILLO, 2014, 

p. 32). 

 

 Em linhas gerais a DC se dá numa relação dialógica triangular: o especialista, 

o não-especialista e o jornalista. O especialista é o portador do discurso da ciência 

presente nos periódicos especializados, na academia, nos eventos científicos e no 

fazer diário deles, nas relações intrapares; o não-especialista é o público leigo e no 

terceiro lado, o jornalista que medeia jornalística e didaticamente o discurso do 

especialista e o do não especialista. 

 Assim, afirma Campos: 

 

O gênero Divulgação Científica (DC), por exemplo, regulamenta a 
ação de um eu (Divulgador: DV) que usa a linguagem, 
discursivamente, para aproximar o outro, vestido, simbolicamente, de 
não-especialista (o Público), daquele o outro vestido, 
simbolicamente, de o especialista (a Ciência). Por isso, o emblema, 

ou flâmula, que DV usa, na produção do texto de DC, no palco das 
ações com a linguagem, traz a seguinte inscrição: eu falo pelos 
outros para os outros (CAMPOS, 2005, p. 99). 
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E esse falar pelos outros para os outros tem as exigências composicionais e 

estilísticas próprias que o caracterizam. Desse modo, temos a presença do discurso 

citado. Abaixo temos um texto do gênero da DC. Vejamos: 

 

Figura 6 – O que causa as eras de gelo? 

 

Fonte: SARMENTO; TUFANO, 2010, p. 231. 

 

Os gêneros da DC presentes no MD são alguns com os quais os alunos terão 

contato na leitura e na escrita no seu fazer diário. A leitura desses gêneros nos 

indicia que, no processo de construção sintática dos períodos opta-se por essa ou 

aquela estratégia linguística visando conferir verdade, uma certa fidelidade ao dito 

por outrem.  
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Como vemos, o texto inicia utilizando-se do discurso direto- uma pergunta: “O 

que causa as eras de gelo?” (SARMENTO; TUFANO, 2010 p. 231), e a seguir vem a 

resposta no discurso indireto livre. E nessa resposta ecoam as vozes da ciência, 

com predomínio dos períodos compostos por coordenação sindética e ou 

subordinação.  

Nesse texto encontramos o discurso da ciência, embora não seja um texto 

científico e objetiva apresentar de forma clara e objetiva as consequências do 

aquecimento global. Para tanto, inicia-se comentando o impacto provocado pelo 

filme “O dia depois de amanhã” que retrata os nefastos efeitos do aquecimento 

global, assim, a fim de estabelecer um paralelo entre a realidade fictícia retratada no 

filme e a possibilidade de que o mesmo aconteça na vida real, recorre-se ao 

discurso direto: “Aquilo poderia mesmo acontecer”? “Em quanto tempo”? 

A resposta é apresentada na forma de discurso citado da ciência, “o discurso 

citado é o discurso no discurso, a enunciação na enunciação, mas é, ao mesmo 

tempo, um discurso sobre o discurso, uma   enunciação sobre a enunciação” 

(BAKHTIN, 1981, p.108) e configurado na forma do discurso indireto, onde o 

divulgador científico (a revista Galileu) responde ao público (os não-especialistas) se 

o que é mostrado no filme é possível acontecer na realidade da vida concreta. É aí 

que o artigo, como um gênero jornalístico da esfera da DC, através do discurso 

indireto mostra ao interlocutor o que a ciência diz sobre o aquecimento global e as 

consequências para a vida no planeta. Nesse sentido, o divulgador científico ao 

evidenciar que apenas fala por um outro, se isenta da responsabilidade sobre a 

informação transmitida a um outro, por isso enfatiza: “os cientistas sabem”; “os 

pesquisadores se debruçam sobre a teoria”. 

A composição do texto “O que causa as eras de gelo?” conta com os recursos 

estilísticos e sintáticos característicos do gênero pelo qual se configura. Assim, para 

materializar o discurso da ciência numa linguagem cotidiana e habitual, dentre 

outras estratégias linguísticas, notamos que a ocorrência dos períodos compostos 

por subordinação tem maior incidência. Desse modo, ao longo do texto vemos as 

orações subordinadas estabelecendo relações de dependência semântica e sintática 

em torno de uma oração principal, atendendo a necessidade do produtor do texto de 

mostrar de forma mais detalhada cada uma das afirmações que se predispôs a 

apresentar.  
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Selecionamos do texto em análise dois períodos que tratem especificamente 

do assunto.  

Primeiro período: “O que os cientistas sabem hoje é que eras de gelo de 

pequena escala ocorrem a cada 20 mil ou 40 mil anos”[...] 

Segundo período: “Estudos do gelo e de cores do solo oceânico mostram que 

a variação de temperatura tem profunda ligação com a concentração de gases do 

efeito estufa”. 

No primeiro período, a oração principal reforça a característica da esfera a 

qual pertence o gênero em estudo e põe em segundo plano a questão central do 

texto, apontada desde o título do texto. Essa construção está estruturada como um 

período composto por subordinação, onde a segunda oração é uma subordinada 

substantiva que exerce a função de objeto direto da oração principal. Como já 

havíamos pontuado anteriormente, nessa construção sintática em que os termos 

estabelecem relação de dependência entre si, servem justamente para ressaltar o 

discurso indireto e eximir o divulgador científico da responsabilidade do conteúdo 

apresentado, demonstrado desse modo que há um eu falando pelo outro e para o 

outro. Contudo, isso não implica que aquele que fala pelo outro não seja o 

responsável também pelo que está sendo divulgado. 

No segundo período selecionado, o tema abordado é apresentado na oração 

principal, acentuando a relevância da informação ali divulgada. Aqui se trata também 

de um período composto por subordinação, em que a oração subordinada é uma 

objetiva direta. O teor dessa informação científica só terá validade nesse período 

quando ela for vinculada ao texto como um todo. A estratégia discursiva utilizada 

nessa construção visa responder à pergunta-título que é respondida no decorrer do 

texto, que é saber se por conta do aquecimento global, poderá o mundo ser 

inundado, como aconteceu no filme citado no texto.  

De todo modo, podemos verificar que nos dois períodos não existe uma 

hierarquia de sentido postulado entre as orações principais e as subordinadas, isso 

porque a compreensão das informações só será possível, se buscar o sentido na 

totalidade dos períodos e não nas partes isoladas. Sobre isso, Garcia (2006, p. 63) 

afirma: “ora, como a subordinada substantiva exerce a função de sujeito ou de 

complemento de outra, e a adjetiva, de adjunto adnominal de termo de outra, se 

essa outra for a principal, a ideia mais importante estará no conjunto das duas, e não 

exclusivamente numa delas”, por isso, faz-se necessário conhecer o funcionamento 
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das formas para selecionar adequadamente aquelas que atenderão melhor à 

intenção discursiva do produtor de texto.  

Nos limitamos, aqui, em fazer uma análise simplificada em relação aos 

processos sintáticos dos períodos compostos, pois o nosso objetivo não consiste em 

explorar de modo mais minucioso todas as particularidades que podem ser 

suscitadas com a construção dos períodos selecionados. No entanto, cremos que 

atendemos ao propósito de mostrar como a escolha estilística por um determinado 

período implica na constituição do sentido de um gênero discursivo como um todo. 

De igual modo, mostraremos num outro texto de DC, outras implicações ao sentido 

proporcionado pelo processo de subordinação do período composto. Observemos a 

figura a baixo: 

 

Figura 7 – Carboidratos e regime não combinam 

 

Fonte: SARMENTO; TUFANO, 2010, p. 236. 

 

O texto “Carboidratos e regime não combinam” (SARMENTO; LAUAR, 2010, 

p. 236), reportagem divulgada na revista Superinteressante, provavelmente, terá 

como interlocutor principal os indivíduos que se preocupam em manter uma dieta 

saudável, o que não pressupõe que o texto se restringe apenas a esse público. No 

entanto, será preocupação de quem produz um determinado gênero discursivo 
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adequar suas estratégias estilísticas ao público e a esfera de circulação de tal 

gênero.  

Assim, mais uma vez, tendo por certo que, “quando escolhemos um 

determinado tipo de oração, não o fazemos por considerarmos o que queremos 

exprimir com determinada oração; escolhemos um tipo de oração do ponto de vista 

do enunciado por inteiro que se apresenta à nossa imaginação discursiva e 

determina nossa escolha” (BAKHTIN, 2010, p. 286). Diante dessas proposições, 

lançamos nosso olhar para o texto já mencionado anteriormente, buscando entender 

as funcionalidades e possíveis intenções discursivas das orações subordinadas que 

o constituem, para tanto analisaremos os seguintes períodos: 

Primeiro período: “É verdade, essas comidas realmente engordam”. 

Segundo período: É por isso que dietas pobres em carboidratos podem trazer 

prejuízos ao sistema nervoso central [...] 

Como pode ser percebido no texto da figura 7, dentre outros recursos 

linguísticos há nesse texto uma predominância das orações subordinadas em 

relação às coordenadas, o que se configura como a opção estilística do autor, por 

corresponder às suas pretensões discursivas nesse contexto. Temos, portanto, no 

primeiro período selecionado uma oração subordinada substantiva completiva 

nominal. Vejamos a importância desse período no contexto em que se insere: no 

título está posto que carboidratos e regime não combinam, nesse sentido, o período 

que destacamos, possui estrita relação semântica, pois atua como uma justificativa 

para o que foi apresentado no título, reafirmando que carboidratos não combinam 

com regime porque faz engordar.  

Notamos que o sentido de uma oração está implicado no da outra, e 

consequentemente no texto inteiro. E por que dizemos que é uma completiva 

nominal? Ela é assim conceituada por completar o sentido do verbo “ser” que não 

corresponde a uma ação, mas sim a uma condição ou estado. Conforme  Garcia 

(2006, p.66) “na oração principal deve estar a ideia predominante do período, 

segundo a intenção do autor, segundo o ponto de vista em que ele, e não o leitor, se 

coloca”, entretanto, ao considerar “é verdade” como a oração principal e “essas 

comidas realmente engordam”, fica evidente que para alcançar o sentido, esse deve 

ser buscado na oração subordinada e não na oração principal, como costuma 

ocorrer, pois “em certos casos, é verdade, a oração subordinada constitui condição 

ou circunstância indispensável à eficácia comunicativa (GARCIA, 2006, p. 65). 
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No contexto discursivo em que se insere, o segundo período selecionado 

funciona como uma ressalva em relação ao pressuposto de que carboidratos não 

são tão bons, como sugere o título do texto. A oração subordinada mostra uma 

importante divulgação do conhecimento científico que é o esclarecimento sobre as 

possíveis consequências da carência de carboidratos no organismo humano.  

O discurso da ciência reproduzido na figura 7 de  divulgação científica, do 

gênero reportagem se mistura à linguagem cotidiana através da estratégia estilística 

de reunir os conhecimentos sobre carboidratos numa criteriosa seleção de orações 

predominantemente subordinadas, desse modo, não se percebe na reportagem “a 

transposição palavra por palavra, por procedimentos puramente gramaticais, de um 

esquema para outro, sem fazer as modificações estilísticas correspondentes” 

(BAKHTIN, 2010, p. 120). De tal modo, ao falar pelo outro e para um outro por meio 

do discurso indireto, o divulgador científico traz para si, sintaticamente falando, a 

responsabilidade do que é divulgado. 

Em face das proposições desenvolvidas sobre o processo dos períodos 

compostos nos gêneros selecionados, queremos destacar a complexidade que há 

nas escolhas estilísticas, para isso recorremos ao que Garcia (2006) estabelece 

sobre a constituição dos períodos compostos: 

 
A organização sintática de um período complexo não é tarefa gratuita. A 
articulação das orações (ou enunciados) exige faculdade de análise, de 
discriminação, de raciocínio lógico, enfim. O autor deve ter presente ao 
espírito a concorrência de fatores e elementos diversos (termos, 
agrupamentos de termos, orações, ordem de uns e outras, grau de 
relevância das ideias segundo o ponto de vista, etc.) Deve procurar dar a 
cada um desses elementos e fatores, assim como ao seu conjunto, uma 
estrutura e disposição que estejam de acordo não apenas com as normas 
sintáticas mas também com a hierarquia entre eles, combinando-os de 
maneira que expressem o pensamento com necessária clareza, 
objetividade, precisão e relevo (GARCIA, 2006, p. 71). 

 

“É normal ser tão apegado a bichos de estimação?” é o título do texto figura 8, 

que será analisado a seguir. 
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Figura 8 – É normal ser tão apegado aos bichos de estimação 
 

 

Fonte: SARMENTO; TUFANO, 2010, p. 221. 
 

A divulgação científica divulga, dissemina as informações que poderiam ficar 

restritas apenas aos que estão envolvidos no campo da ciência ou aos que aspiram 

ao fazer científico e por isso passam a ser do conhecimento de todos aqueles que 

buscam estar bem informado acerca dos avanços tecnológicos e científicos. 

Contudo, quando pensamos em DC, faz-se necessário pensar também nos aspectos 

que englobam desde a produção do conhecimento científico aos que dizem respeito 

tanto a transmissão quanto à recepção. 

Certo é que os conhecimentos científicos e tecnológicos dialogam com outras 

esferas, no entanto, vale destacar que tal diálogo vai além da preocupação com os 

aspectos terminológicos em que ocorre a substituição de um termo por outro, “mas 

coloca em contato diferentes esferas de produção de saberes, compostas por 

centros valorativos próprios, por seus gêneros, por suas imagens” (GRILLO, 2008, 

p.69), e a partir de então, esses conhecimentos passam pelo crivo avaliativo dos 

sujeitos, que apesar de leigos, tiveram acesso às informações dessas produções 

científicas. “É normal ser tão apegados a bichos de estimação?” é um exemplo de 

DC que discute a relação de afeto que os humanos têm para como os animais. 
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É possível perceber que o texto (figura 8) é constituído tanto por coordenação 

quanto por subordinação, mas nos deteremos em observar como as orações 

coordenadas sindéticas atuam como enunciados na constituição do gênero 

discursivo, a fim de trazer respostas e argumentação à pergunta pela qual o texto se 

estrutura e que é apresentada como título do texto. Como um dos objetivos da DC é 

transmitir o conhecimento científico, fazendo adequação da linguagem científica 

para uma linguagem cotidiana, com intuito de aproximar o conhecimento do 

especialista para o não especialista, é que o texto sobre o apego aos animais de 

estimação se configura.  

Considerando as especificidades linguístico-semânticas da DC, apresentamos 

algumas orações coordenadas sindéticas para mostrar a pertinência delas enquanto 

opção estilística no texto em que se inserem e de que modo elas atuam na 

constituição do sentido. 

“O apego a animais de outras espécies ocorre não apenas com seres 

humanos, mas também entre outros bichos” – Essa oração no contexto geral do 

texto funciona como uma das respostas à pergunta feita no título. Na primeira 

oração está contida a ideia principal do período, e a segunda embora seja uma 

oração considerada coordenada, e portanto, independente, seu sentido depende do 

que é comunicado na primeira oração. O sentido expressado por “mas também” 

denota adição de uma outra ideia, e pode funcionar como um dos argumentos que 

responde à questão de ser normal o apego aos animais de estimação. Podemos, 

então, dizer que essa oração coordenada funciona como uma estratégia 

argumentativa aliada às informações que a antecede.  

“Esse sentimento não chega a ter todos os componentes de um amor de mãe 

para filho, mas há muitas características em comum, como o cuidado no dia a dia e 

o sofrimento na hora da perda”. Nesse período encontramos as orações 

estabelecendo relações de adições de ideias e funcionam como uma explicação das 

razões que tornam normal o apego entre os bichos seja entre animais e animais ou 

entre eles e os seres humanos. 

Vemos, portanto, a  relevância que há na DC, pois possibilita  aos que não 

possuem o domínio dos conhecimentos científicos a informa-se, atualizar-se acerca 

das pesquisas científicas, porque a DC aproxima a linguagem da ciência à 

linguagem do leigo. 



75 
 

Assim, evidenciamos que é possível realizar um ensino dos aspectos 

gramaticais numa perspectiva dialógica da linguagem. Aqui, ativemo-nos apenas em 

mostrar discussões concernentes ao processo dos períodos compostos por 

coordenação e subordinação. Reconhecemos que não é tarefa fácil aliar os 

aspectos gramaticais aos dialógicos, entretanto pode se tornar uma abordagem de 

ensino e aprendizagem que seja mais significativa para o aluno, à medida em que 

ele terá que refletir sobre os efeitos de sentidos proporcionados pelas construções 

sintáticas. Portanto, defendemos que mais importante do que saber classificar e 

nomear os diferentes tipos de oração é compreender que elas precisam estar 

vinculadas às reais situações enunciativas, reconhecendo que elas são 

consequências das escolhas estilísticas de um determinado sujeito do discurso.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Os estudos sobre a linguagem, numa perspectiva dialógica, consideram as 

relações interlocutivas entre os diferentes sujeitos envolvidos no processo 

comunicativo e que são realizadas por meio de um sistema linguístico dinâmico. Isso 

nos faz compreender que, todas as ações realizadas pelo homem, de um modo ou 

de outro, perpassam pelo âmbito da linguagem. Nesse sentido, tem-se o enunciado 

como a unidade da comunicação discursiva, e esta, só é possível por meio da 

interação verbal entre os indivíduos. 

De tal forma, a interação entre os indivíduos é um dos elementos mais 

fundamentais para o convívio social, pois, através dela se processa a comunicação 

verbal. Além de contar com os recursos verbais, as pessoas dispõem de vários 

outros meios para expressar-se, ou seja, os gestos, a entonação, o olhar, a maneira 

de respirar e outros fatores característicos dos seres humanos entram em cena para 

tornar mais eficaz o ato comunicativo. Portanto, sendo a língua(gem) um dos 

principais instrumentos da comunicação humana, ela está totalmente integrada à 

vida por intermédio dos enunciados concretos, e assim também a vida se insere na 

língua. 

As discussões sobre enunciado devem ser realizadas considerando a 

situação concreta da comunicação, por isso, não devemos confundi-lo com oração. 

A oração é uma unidade da língua, e, se não pertence a um contexto de interação 

verbal, é apenas oração, abstrata e restrita ao falante que a produz. Porém, uma 

oração pode vir a se tornar um enunciado pleno. 

Sabemos que, embora, o ensino de Língua Portuguesa tenha passado por 

diversas mudanças, ao longo dos anos, ainda não são suficientes os efeitos na 

aprendizagem dos alunos nem na capacitação dos professores. Portanto, torna-se 

cada vez mais necessária a realização de pesquisas de cunho científico-

metodológicas para se obter melhores êxitos no processo ensino-aprendizagem.   

Nesse sentido, o presente estudo se configura como uma forma de contribuir 

com as reflexões sobre o ensino de Língua Portuguesa no ensino médio. A sua 

relevância está em suscitar discussões sobre o enunciado/enunciação e orações 

evidenciando a importância do entendimento delas para o processo da interação 

verbal. Desse modo, centramos nosso olhar para o processo de coordenação e 

subordinação dos períodos compostos, refletindo como a abordagem no Manual 
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Didático de Língua Portuguesa:  Português – Literatura, gramática, produção de 

texto, de Leila Lauar Sarmento e  DouglasTufano -  Intentamos verificar se a 

metodologia  proposta prepara o aluno para a produção  de textos nos variados 

gêneros, conforme a abordagem bakhtiniana sobre os gêneros, e permite ao aluno 

perceber  como   as escolhas estilísticas feitas pelo produtor de texto, por um 

período simples ou composto, podem  sinalizar múltiplos sentidos para os envolvidos 

na interação verbal.  

Quando se trata do ensino de língua, as discussões sobre os sistemas 

linguísticos tornam-se imperativas. Eles são abordados, precisamente, pelas 

gramáticas, cuja finalidade é esclarecer o seu funcionamento, seja através da 

gramática normativa ou da descritiva. Nesta lógica, as informações sobre a estrutura 

das orações são apresentadas gramaticalmente, obedecendo a critérios sintáticos 

formais referentes à língua e definem que as orações coordenadas são 

independentes entre si, enquanto as subordinadas são descritas como dependentes 

de uma oração principal. Assim, o estudo das orações é realizado levando em conta 

os processos de classificação das funções que cada uma desenvolve e as relações 

de dependência construídas a partir delas. 

Não temos dúvida de que, o estudo da gramática deve ser abordado com 

afinco nas escolas, dado o fato de que, a partir dela estudamos o funcionamento da 

língua. Sendo assim, o conhecimento sobre os fenômenos gramaticais nos permitem 

compreender a língua em uso e as escolhas feitas pelo usuário em diversos 

momentos do cotidiano. Porém, se a forma pela qual ela for estudada, considerar 

apenas as regras, não contemplando o caráter discursivo, estilístico presente nas 

relações dialógicas, a dinamicidade da língua, sua heterogeneidade, perde-se toda a 

riqueza linguística que possui.  

Frente a isso, temos por certo que, a metodologia adotada pelos professores 

e apontada em alguns manuais didáticos para descrever o funcionamento das 

orações coordenadas e subordinadas é pautada na sintaxe da frase, provavelmente, 

seja esta a única maneira utilizada para desenvolver os estudos em sala de aula, no 

que diz respeito ao tema em questão. Entretanto, estudar este assunto sob o viés 

dos aspectos enunciativo-discursivos, conforme as propostas metodológicas de 

Bakhtin (2013) possibilitam aos estudantes compreender que a escolha por 

determinada construção sintática ao invés de outra, pode ocasionar tanto mudança 

de sentido quanto de estilo. Assim, torna-se compreensível que a ideia de aliar o 



78 
 

conhecimento sobre estilo, semântica e gramática, pode favorecer na criação de 

métodos que explorem as formas gramaticais com base nas condições e produções 

do uso e não apenas como sistema.  

Portanto, as propostas de ensino da língua condizentes com as abordagens 

dialógicas da linguagem poderão favorecer práticas docentes que contemplem os 

aspectos inerentes da relação do sujeito com a linguagem, concretizando assim, um 

trabalho pedagógico que vá além da articulação entre gramática e estilística.  

Sabemos que as formas da língua são suscetíveis de ser analisadas a partir 

das suas possibilidades de representação através dos sistemas linguísticos. 

Contudo, é interessante estudar os fenômenos da língua pondo em consonância 

tanto o metodológico quanto o teórico, cujo objetivo deve ser articular os tipos de 

interação verbal em ligação com as condições concretas em que se realizam e 

também com o que é próprio das formas da língua, para que assim, seja possível 

realizar o desenvolvimento do estilo pelo qual cada aluno se apropria da linguagem 

para produzir e compreender os diferentes textos.  

Diante disso, intencionamos mostrar, mediante as descrições da análise do 

manual didático, que o tratamento sobre a sintaxe dos períodos compostos refere-se 

a construções linguísticas denominadas de orações, configurada como unidades 

convencionais da língua. No entanto, as atividades realizadas não contemplam 

discussões sobre a constituição da linguagem como fruto das relações dialógicas 

entre os indivíduos. Assim, todo o trabalho referente a este assunto inserido no 

manual didático está limitado em classificar as orações, mostrar o funcionamento 

delas através de textos de gêneros diversos. Ainda que, em alguns momentos sejam 

pontuadas questões relacionadas à construção de sentido, de um modo geral, a 

abordagem feita não explora a importância das escolhas estilísticas para indiciar os 

múltiplos sentidos para os envolvidos na interação verbal. Por isso, enfatizamos a 

relevância da abordagem dialógica sobre a sintaxe das orações, de forma tal que, 

seja possível refletir sobre a constituição do enunciado como parte das ações 

humanas realizadas e considerando as múltiplas vozes existentes na produção 

deles.  
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