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―não existe um mundo em si independente da linguagem,
que deveria ser copiado por ela. Só temos o mundo na
linguagem; nunca temos o mundo em si, imediatamente,
sempre por meio da linguagem‖ (Wittgenstein).

RESUMO

Trata-se de uma pesquisa em uma das obras de Wittgenstein, Investigações Filosóficas, e tem
como objetivo evidenciar a concepção de uso da linguagem, valendo-se do conceito de jogos
de linguagem estabelecido por ele. Por se um estudo interdisciplinar trata também de questões
da Linguística, mais especificamente, no que se refere à Sociolinguística, ou seja, alguns
pressupostos da Sociolinguística a fim de analisar como se dá o processo comunicativo no uso
da língua cotidiana. Nesse sentido, temos como questão-problema: de que forma os
postulados de Wittgenstein na obra Investigações Filosóficas (1984) se evidenciam no uso da
linguagem cotidiana? A partir do que conjecturamos da obra da segunda fase do pensamento
de Wittgenstein e, observamos nas possíveis inter-relações com os pressupostos da
Sociolinguística, como podem nos auxiliar na compreensão do fenômeno linguístico: os jogos
de linguagem concretizados no uso cotidiano nas mais diferenciadas situações comunicativas
no uso da linguagem. Tratamos como objetivo geral deste estudo, a demonstração de que os
postulados de Wittgenstein na obra referida se evidenciam no uso da linguagem. E como
objetivos específicos: identificar de que forma os jogos de linguagem se efetivam no uso
concreto da linguagem; relacionar as concepções de jogos de linguagem propostos por
Wittgenstein aos pressupostos da linguística variacionista; mostrar que a Filosofia da
Linguagem de Wittgenstein está cada vez mais presente no uso cotidiano da linguagem
através das sutilezas da língua.
Palavras-chave: Língua, Sociolinguística, Jogo de linguagem, Wittgenstein, Labov.

ABSTRACT
This is a research in one of the works of Wittgenstein, Philosophical Investigations, and aims
to show the conception of language use, drawing on the concept of language games
established by him. Since this is an interdisciplinary study also addresses issues of linguistics,
specifically in regard to Sociolinguistics, some assumptions of sociolinguistics to analyze how
is the communication process in the use of everyday language. In this sense, we as problemquestion: how do the postulates in the work of Wittgenstein Philosophical Investigations
(1984) is evident in the use of everyday language? From the conjecture that the work of the
second phase of Wittgenstein's thought and observe the possible interrelations with the
assumptions of Sociolinguistics, as may assist us in understanding linguistic phenomenon: the
language games implemented in everyday use in the most different situations communicative
use of language. Treated as a general objective of this study, the demonstration that the
postulates of Wittgenstein's work that is evident in the use of language. And specific
objectives: to identify how language games are effected in actual use of language; relate the
concepts of language games proposed by Wittgenstein to the assumptions of linguistic
variationist; show that Wittgenstein's philosophy of language is increasingly present everyday
use of the language through the subtleties of language.
Keywords: Language, Language, Sociolinguistics, language game, Wittgenstein, Labov.
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CONSIDERAÇÕES INICIAIS

A presente pesquisa tem como objetivo evidenciar a concepção de uso da linguagem
em as Investigações Filosóficas, de Ludwig Joseph Johann Wittgenstein (1889-1951),
valendo-se da Linguística, assim como de alguns pressupostos da Sociolinguística a fim de
analisar como se dá o processo comunicativo no uso da língua cotidiana.
Nesse sentido, formulamos a seguinte questão-problema: de que forma os postulados
de Wittgenstein na obra Investigações Filosóficas (publicada em 1953, porém vamos utilizar a
obra traduzida de 1984) se evidenciam no uso da linguagem cotidiana?
A partir do que conjecturamos da obra da segunda fase do pensamento de Wittgenstein
nas Investigações Filosóficas (1984) e, observamos nas possíveis inter-relações com os
pressupostos da Sociolinguística, como podem nos auxiliar na compreensão do fenômeno
linguístico: os jogos de linguagem concretizados no uso cotidiano nas mais diferenciadas
situações comunicativas no uso da linguagem.
Portanto, constitui-se como objetivo geral desta pesquisa, demonstrar que os
postulados de Wittgenstein na obra Investigações Filosóficas (1984) se evidenciam no uso da
linguagem. A partir disto, temos os seguintes objetivos específicos: identificar de que forma
os jogos de linguagem se efetivam no uso concreto da linguagem; relacionar as concepções de
jogos de linguagem propostos por Wittgenstein aos pressupostos da linguística variacionista;
mostrar que a Filosofia da Linguagem de Wittgenstein está cada vez mais presente no uso
cotidiano da linguagem através das sutilezas da língua.
Utilizamos alguns teóricos para subsidiar nossa investigação como WITTGENSTEIN
(1984), LABOV (2008), MUSSALIM e BENTES (2001), BORBA (1991), FANN (1992),
HINTIKKA; HINTIKKA (1994), MARCONDES (2005), SANTOS (2008), GLOCK (1998)
entre outros.
Na realização desta pesquisa, valemo-nos dos seguintes procedimentos metodológicos:
levantamento bibliográfico da literatura pertinente, assim como a leitura da obra de
Wittgenstein, mais especificamente a obra Investigações Filosóficas (1984); e também o
corpus intitulado ―A língua falada e escrita na região norte-noroeste fluminense‖, organizado
e coordenado pela professora Drª. Eliana Crispim F. Luquetti (UENF).
O corpus é composto por depoimentos de 106 informantes. Cada um destes produziu
cinco tipos distintos de textos orais e escritos. Os tipos de textos são: 1) Narrativa de
experiência pessoal; 2) Narrativa de experiência recontada; 3) Descrição de local; 4) Relato de
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procedimento; e 5) Relato de opinião; que são apresentados nas duas modalidades da língua:
Oral e Escrita.
Selecionaremos dois (2) informantes do Ensino Fundamental; dois (2) informantes do
Ensino Médio e dois (2) informantes do Ensino Superior, de ambos os sexos. Restringiremos
a análise dos dados referentes à Narrativa de Experiência Pessoal (NEP) e Relato de Opinião
(RO) nas modalidades oral e escrita.
Dessa maneira, desenvolvemos esta dissertação em três capítulos, tendo como
Primeiro Capítulo um breve histórico da vida e da obra do filósofo Wittgenstein, pois
consideramos este capítulo necessário, uma vez que é complexo de se entender o filósofo sem
essas informações acerca de sua história particular, que teve grande relevância na sua
produção intelectual.
Ainda no Primeiro Capítulo abordamos as concepções de língua e linguagem em
Wittgenstein. Analisaremos a partir da perspectiva interdisciplinar dos estudos da linguagem
enquanto ferramenta eficaz na ação comunicativa. Percebendo assim, os desdobramentos
advindos dos estudos da linguagem para a comunicação.
No Segundo Capítulo, mais efetivamente, abordamos a concepção de jogos de
linguagem na obra Investigações Filosóficas (1984), o uso e a aplicação dos jogos de
linguagem que Wittgenstein propõe. Pois vemos que para Wittgenstein antes de se esclarecer
a natureza social da linguagem, é necessário que se pergunte: o que quer dizer quando alguém
segue uma regra dentro de um jogo de linguagem? Nas Investigações Filosóficas (1984)
Wittgenstein constrói vários jogos de linguagem.
E no Terceiro Capítulo apresentamos as interfaces da Linguística. Trataremos a
concepção de língua e linguagem nos seus mecanismos de funcionamento. Este capítulo tem
ainda como finalidade, preparar o terreno conceitual para a análise do fenômeno da linguagem
com um maior grau de aprofundamento no campo da Linguística.
No Terceiro Capítulo também vemos mais propriamente o que diz respeito à
Sociolinguística. Labov foi fundamental para o desenvolvimento da Sociolinguística
empregando técnicas e métodos da antropologia, da sociologia e psicologia no
desenvolvimento de novas técnicas para o estudo da variação linguística. Esse capítulo se
justifica pelo cerne da análise que será efetuado com alguns dados do corpus já citado, que se
dará ao final deste Terceiro Capítulo.
Finalizando o Terceiro Capítulo fazemos a análise dos dados contidos no Corpus: A
língua falada e escrita na região norte-noroeste fluminense que está como proposta de trabalho
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citado na metodologia para se verificar a efetivação dos jogos de linguagem na linguagem
cotidiana.
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METODOLOGIA

Na realização desta pesquisa, utilizamos os seguintes procedimentos metodológicos:
levantamento bibliográfico da literatura pertinente, assim como a leitura da obra de
Wittgenstein, mais especificamente a obra Investigações Filosóficas (1984); e também o
corpus intitulado ―A língua falada e escrita na região norte-noroeste fluminense.
Como descrito nas Considerações Iniciais o corpus é composto por depoimentos de
106 informantes. Cada um destes produziu cinco tipos distintos de textos orais e escritos. Os
tipos de textos são: 1) Narrativa de experiência pessoal; 2) Narrativa de experiência
recontada; 3) Descrição de local; 4) Relato de procedimento; e 5) Relato de opinião; que são
apresentados nas duas modalidades da língua: Oral e Escrita.
Selecionamos dois (2) informantes do Ensino Fundamental; dois (2) informantes do
Ensino Médio e dois (2) informantes do Ensino Superior, de ambos os sexos. Restringiremos
a análise dos dados referentes à Narrativa de Experiência Pessoal (NEP) e Relato de Opinião
(RO).
Foram analisados os seguintes aspectos nas falas escolhidas, a saber: na Narrativa de
Experiência Pessoal (NEP), vemos que há uma comunicação mais fluída. No entanto,
percebemos que no Relato de Opinião (RO) a comunicação é menos fluída.
A análise foi realizada valendo-se dos seguintes critérios, a saber: na NEP,
consideramos que a comunicação seja mais fluída, pois em Wittgenstein vemos que o
interlocutor estando inserido no jogo de linguagem com as devidas regras, a comunicação se
concretiza mais efetivamente, segundo Citelli (2008) dos jogos não fazem parte apenas as
palavras, mas sim, toda a sequência contextual à qual estão inseridos os participantes, os
objetos, as circunstâncias à situação de uso. Sendo assim, os jogos se alimentam e são
alimentados pelos usos da linguagem em contextos determinados que circundam cultural e
historicamente os usuários. (CITELLI, 2008, p. 16).
No NEP, observamos que a comunicação é mais fluída, podemos observar que há
implícito um jogo aonde o falante se ancora nele para elaborar seu discurso, percebe-se que o
falante articula a linguagem dentro de um padrão. Sendo claro o aparecimento de:
- intensificadores / sensacionalismo
- familiaridade de assunto / de vivências
- dificuldade de estabelecer / priorizar o que mais marcou a sua trajetória
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No RO, observamos que a comunicação é menos fluída, pois evidenciamos que o jogo
não se concretiza plenamente, levando o falante a romper as regras esperadas no ato de fala.
Assim, no ato de fala há a presença de:
- modalizadores / atenuadores / distanciamento
- falta de propriedade do assunto / ideias controvertidas
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1. A TRAJETÓRIA DO FILÓSOFO WITTGENSTEIN – VIDA E OBRA

Nesse capítulo abordamos o contexto histórico da vida e obra de Wittgenstein, pois
para que se possa compreender a obra vemos que se faz necessário ter uma visão de sua
trajetória de vida. Nesse tópico, ainda, apresentamos também as grandes influências que
Wittgenstein sofreu durante sua produção de conhecimento culminando na construção de suas
duas grandes obras, a saber: o Tractatus Logico-Philosophicus (1921) e as Investigações
Filosóficas (publicado em 1953, porém utilizaremos a tradução de 1984). Sendo que as
produções dessas obras se deram cronologicamente como apresentado. Este capítulo
introdutório é resultado de uma pesquisa monográfica apresentada para conclusão do Curso
de Licenciatura em Filosofia pelo próprio autor desse trabalho dissertativo, Vanderlei de
Oliveira1. Foi utilizada para coleta dos dados biográficos de Wittgenstein a obra de Ray Monk
(O dever do gênio: Tradução Carlos Afonso Malferrari. São Paulo: Cia das Letras, 1995).

1.1.1 CONTEXTO HISTÓRICO

Ludwig Josef Johan Wittgenstein nasceu a 26 de abril de 1889, a partir desse ponto
nos referiremos ao filósofo somente pelo sobrenome Wittgenstein, caçula de oito filhos de
uma das famílias mais ricas de Viena dos Habsburgo. O nome foi adoto por seu bisavô
paterno Moses Maier, que trabalhou como administrador de terras de uma família nobre
aristocrática alemã, os Seyn-Wittgenstein para o cumprimento do decreto Napoleônico (1808)
que exigia que os judeus adotassem um sobrenome, sendo assim, seu bisavô assumiu o de
seus empregadores.
Hermann Christian Wittgenstein seu avô, desligou-se por completo da comunidade
judaica em que nasceu e deixou a cidade natal de Korbach para morar em Leipzig, onde se
dedicou com sucesso ao comércio de lãs, comprando da Hungria e Polônia e vendendo para a
Inglaterra e Holanda. Escolheu como esposa a filha de uma eminente família judia de Viena,
Fanny Figdor, porém, antes de se casar em 1838 ele se converteu ao protestantismo.
Na época em que a família Wittgenstein se mudou para Viena, na década de 1850, eles
provavelmente não mais se consideravam judeus. Na realidade Hermann adquiriu certa
1

A Filosofia em Wittgenstein. 2005. 40 f. Monografia (Graduação) - Curso de Licenciatura em Filosofia,
Departamento de Centro de Ciências Humanas - CCH, Pontifícia Universidade Católica do Paraná - PUCPR,
Curitiba, 2005. Cap. 1.
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reputação de antissemita e proibiu firmemente que sua progênie se casasse com judeus. A
família era grande, oito filhas e três filhos, acatou o conselho paterno, casando-se com
profissionais liberais protestantes de Viena. Estabeleceu-se assim uma rede de juízes,
advogados, professores e clérigos na qual a família Wittgenstein podia confiar quando
precisava dos serviços de um profissional dessas carreiras tradicionais.
Os Wittgenstein não eram de maneira alguma parte da comunidade judaica – exceto
no sentido importante, mas imponderável de que se poderia dizer que toda Viena fazia parte
dela de alguma maneira, nem o judaísmo desempenhou papel de destaque em sua formação.
Sua cultura era inteiramente germânica. Fanny por exemplo veio de uma família de
comerciantes profundamente entrosada na vida cultural da Áustria.
Estavam no centro da vida cultural vienense durante aquela que foi a mais gloriosa. O
período da história cultural de Viena que vai do final do século XIX até o irromper da
Primeira Guerra. Foi descrito como uma época de esplendor nervoso, uma expressão que
também poderia ser usada para caracterizar o ambiente em que foram criados os filhos de Karl
e Hermine.
O atual fascínio em Viena onde estão as suas tensões prefigura aquelas que
dominariam a história da Europa ao longo do século XX. Dessas tensões emergiram muitos
dos movimentos intelectuais que moldaram está história. Foi na frase tão citada de Karl
Kraus2, o “laboratório de pesquisa para a destruição do mundo” (MONK, 1995, p. 24). O
ponto de origem do sionismo e do nazismo. O lugar onde Freud elaborou a psicanálise, onde
Klimt 3, Schiele4 e Kokoschka5 inauguraram o movimento Jugensdstil6 na arte, onde
Schönberg7 desenvolveu a música atonal e Adolf Loos8 introduziu o estilo arquitetônico
cruamente funcional e sem adornos que caracteriza os edifícios contemporâneos. Em quase
todos os campos da atividade e do pensamento humanos, o novo estava emergindo do velho,
o século XX brotando do XIX.

2

Karl Kraus (1874-1936) - Publicitário.

3

Gustav Klimt (1862-1918) – Pintor Simbolista Austríaco.

4

Egon Schiele (1890-1918) – Pintor austríaco.

5

Oskar Kokoschka (1886-1980) - Pintor austríaco.

6

Movimento de Renascimento Artístico no Sul da Alemanha – Final do Século XIX.

7

Arnald Schönberg (1874-1951) – Músico e Compositor.

8

Adolf Loos (1870-1933) – Arquiteto.
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A natureza desse império era simbolizada por seu velho monarca: Francisco José,
imperador da Áustria desde 1848 e rei da Hungria a partir de 1867, haveria de permanecer
imperial e real até 1916, quando se desintegrou o conglomerado decrépito de reinos e
principados de que haviam formado o império Habsburgo, seus territórios foram divididos
entre as Nações-Estados da Áustria, Hungria, Polônia, Tchecoslováquia, Iugoslávia e Itália.
Os movimentos nacionalistas e democráticos do século XX haviam tornado este colapso
inevitável muito antes e, nos últimos cinquenta anos de sua existência, o império só se
manteve mergulhado em crise após crise.
Na família Wittgenstein essa diferença de gerações manifestava-se de uma maneira
que reflete só em parte a dissonância mais ampla. Karl não era um representante da velha
ordem dos Habsburgo; pelo contrário, ele representava uma força que teve um impacto
curiosamente pequeno sobre a vida da Áustria-Hungria, a de um empresariado agressivamente
capitalista, de inclinação política liberal e um materialismo tingido pela metafísica. Na
Inglaterra, Alemanha ou, sobretudo, talvez nos Estados Unidos ele teria sido visto como um
homem à parte da corrente principal.
A ausência de uma forte tradição liberal na Áustria foi um dos principais fatores que
distinguiram sua história política da de outras nações europeias. A política austríaca era
dominada, e assim continuou até a ascensão de Hitler, pelo embate entre o catolicismo dos
socialistas cristãos e o socialismo dos socialdemocratas. Um conflito secundário advinha da
oposição a ambos partidos – que, cada um à sua maneira, desejavam manter o caráter
supranacional do império – feita pelo movimento pangermânico9 liderado por Georg von
Schönerer 10, que advogava uma espécie de nacionalismo antissemita, que os nazistas mais
tarde adotariam.
Podemos constatar na citação seguinte que Monk (1995) explicita os desafios que os
Wittgenstein enfrentaram em meio aos conflitos políticos:

Os Wittgenstein, não sendo membros da velha guarda nem adeptos do
socialismo pangermânico, tinham pouco a contribuir para a política do país.
Todavia, os valores que haviam tornado Karl Wittgenstein um industrial de
9

O mundo sai da Primeira Guerra Mundial com a Europa em crise. Reino Unido e França perdem sua
supremacia. Estados Unidos, União Soviética e Japão convertem-se nos principais protagonistas da política
mundial. Na década de 30, com a ascensão do nazismo, a Alemanha volta a disputar a hegemonia mundial.
10

Georg Ritter von Schonerer (17 de Julho de 1842- 14 de Agosto de 1921) foi um extremista austríaco, um
antissemita e um político ativo nos finais do século XIX e princípios do século XX, cujas ideias influenciaram,
entre muitos outros austríacos, Adolf Hitler.
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sucesso foram ao seu próprio modo, o foco de um conflito de gerações que
ecoou as tensões maiores da época. Como industrial bem-sucedido, Karl
aprazia-se em adquirir cultura; sua progênie, e em particular seus filhos,
estava decidida a dar sua própria contribuição. (MONK, 1995, p. 25).

Vemos que diante de toda a instabilidade política, os Wittgenstein se preocupram em
educar os filhos à sua maneira. Quinze anos separaram a filha mais velha de Karl, Hermine,
do mais jovem, Ludwig, e as oito crianças podem ser divididas em duas gerações distintas:
Hermine, Hans, Kurt e Rudolf, a mais antiga; Margarete, Helene, Paul e Ludwig, a mais nova.
Quando os dois rapazes caçulas chegaram à adolescência, o conflito entre Karl e a primeira
geração de filhos já havia determinado que Paul e Ludwig cresceriam em um regime bastante
diferente.
O regime no qual os filhos mais velhos foram criados havia sido moldado pela
determinação de vê-los dar continuidade aos negócios da família. Por isso eles não deveriam
ser mandados para a escola, onde poderiam adquirir ―maus hábitos mentais‖ do status quo
austríaco, devendo ser educados por professores particulares que determinariam suas mentes
para os rigores intelectuais que eram exigidos pelo comércio. Seriam então enviando para
alguma parte do império industrial dos Wittgenstein a fim de adquirir a experiência técnica e
comercial necessária ao êxito no ramo.
Até o suicídio de seus dois irmãos, Wittgenstein não manifestava sintomas de
autodestruição que grassava em sua família. Ao longo de boa parte da sua infância, foi
considerado o menos esperto dessa progênie extraordinária. Não revelou nenhum talento
musical, artístico ou literário precoce, só começou a falar aos quatro anos de idade. Uma das
suas primeiras fotografias mostra um garoto de ar grave trabalhando com aparente deleite em
seu próprio torno. Se ele não revelava nenhum gênio em especial, pelo menos demonstrava
aplicação e considerável destreza manual. Aos doze anos, construiu um modelo funcional de
máquina de costura com pedaços de madeira e arame.
Mais tarde, contaria inúmeras vezes que em certa ocasião acordara às três da manhã
com o som de um piano. Ao descer a escada, encontrou Hans tocando uma de suas
composições. A concentração de Hans era maníaca: transpirava sem cessar, totalmente
absorto e completamente alheio à presença de Wittgenstein. A imagem permaneceu para ele
como um paradigma do que era ser tomado por um ―gênio‖.
A situação para Wittgenstein era complicada. As pressões para que se conformasse aos
desejos alheios eram tanto internas quanto externas. Sob o peso delas, ele permitira que as
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pessoas acreditassem que sua inclinação natural eram as disciplinas técnicas que o
preparariam para a ocupação predileta do pai. No íntimo, porém, considerava-se ―sem gosto
ou talento‖ para a engenharia; mas, compreensivelmente diante das circunstâncias, sua família
acreditava que possuísse ambos, gosto e talento.
Wittgenstein foi enviado para o Liceu Realschule em Linz que era mais técnico e
menos acadêmico. Temia-se que ele não fosse aprovado nos rigorosos exames de admissão de
um liceu, mas a principal consideração era a ideia de que uma educação mais técnica seria
mais adequada aos seus interesses.
Monk (1995) nos retrata como por foi esse período em que Wittgenstein frequentou a
escola técnica, vejamos:

Wittgenstein passou três anos nesta escola, de 1903 a 1906. Seus boletins
ainda existem e mostram que, no geral foi um aluno bastante fraco. Se
traduzirmos o sistema de cinco notas por matéria usado na escola para uma
escada de A E, ele só obteve A em duas ocasiões durante sua carreira
acadêmica lá – ambas em estudos religiosos. Na maioria das matérias suas
notas eram C ou D, atingindo de vez em quando B em inglês e história
natural, e caindo uma vez para E em química. Se há algum padrão a se
discernido, é que ele se mostrou mais fraco nas matérias técnicas e
científicas do que nas humanas. (MONK, 1995, p. 29)

Esses maus resultados talvez se devam em parte ao quanto ele se sentia infeliz na
escola. Era a primeira vez que vivia longe do ambiente privilegiado do lar e não lhe foi fácil
encontrar amigos entre os colegas, oriundos, sobretudo da classe trabalhadora. Quando os viu
pela primeira vez, ficou chocado com a vulgaridade de suas atitudes. Para os demais alunos,
como um deles mais tarde confidenciaria à sua irmã Hermine, Wittgenstein parecia ser de
outro mundo. Pois estava sempre envolvo às suas ideias. O que mais tarde poderemos
observar em sua trajetória intelectual é que nesses momentos possivelmente ele estaria
possuído pelo ―gênio‖, ou seja, tomado por uma reflexão profunda acerca da realidade ao
ponto de abstrair-se do mundo ao redor. Vejamos como se deu a criação desse ―gênio‖ em
Wittgenstein.
1.1.2 A CRIAÇÃO DO “GÊNIO” E SUAS IMPLICAÇÕES NA FILOSOFIA

A maior influência intelectual sobre ele na época não foi a de nenhum professor, mas a
de sua irmã Margarete. Era reconhecida como a intelectual da família, aquela que
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acompanhava os avanços nas artes e nas ciências, e a mais predisposta a acatar ideias novas e
contestar os pontos de vista dos mais velhos. Foi por intermédio de Margaret que
Wittgenstein tomou contato pela primeira vez com a obra de Karl Kraus.
Wittgenstein teve alguns momentos de depressão e um dos principais motivos de suas
depressões decorria de um sentimento de proximidade da morte que viria a impedi-lo de
aperfeiçoar suas ideias no terreno da lógica. Durante muitos anos, antes de ir para Cambridge
– 1911, raros eram os dias que não pensava em suicídio. Assim, ir para Cambridge a fim de
estudar filosofia com Russell11, adquiriu para Wittgenstein o caráter de salvação.
Durante a primavera de 1913, intensamente envolvido por seu trabalho em lógica,
Wittgenstein submeteu-se a várias sessões de hipnose, tentando com esse recurso obter
respostas mais claras e definidas acerca das questões lógicas extremamente intrínsecas com as
quais se defrontava. No decorrer desse período, correspondeu-se com Russell: suas cartas
retratam um Wittgenstein muito afetivo, entusiasmado com suas descobertas lógicas, mas, ao
mesmo tempo, manifestam sua convicção de que jamais poderia tornar-se amigo de Russell,
pois, a seu ver, a maneira muito distinta entre eles impediam uma verdadeira amizade. Ele
acreditava em uma possível amizade entre duas pessoas, desde que ambas fossem puras,
podendo assim, existir um relacionamento aberto entre elas, sem causar a menor ofensa.
No início da Primeira Guerra Mundial, Wittgenstein alistou-se no exército Austríaco
como voluntário. Durante os anos de caserna, trabalhou intensamente, redigindo o Tractatus
Logico-Philosophicus12, a partir desse ponto mencionaremos a referida obra com o título ora
Tractatus ora TLP, que viria a ser a sua mais conhecida produção intelectual. Ele se silencia
deliberadamente sobre tudo o que diz respeito à religião e, mais em geral, ao mundo dos
valores. Em agosto de 1918, concluiu seus escritos e dois meses depois foi aprisionado pelas
tropas italianas. Assim sendo, ao retornar à vida civil, publicou o Tractatus, em 1921, nos
Anais de Filosofia Natural, dirigido por Wilhelm Ostwald 13. No ano seguinte, foi publicada a
tradução inglesa com o título latino, sob o qual a obra ficou consagrada.
Wittgenstein

escrevia

em

seus

cadernos

suas

reflexões.

Estes

cadernos

acompanharam-no nas várias frentes de combate por onde o foi arrastando o destino do

11

Bertrand Arthur William Russell, 3º Conde Russell (Ravenscroft, País de Gales, 18 de Maio de 1872 —
Penrhyndeudraeth, País de Gales, 2 de Fevereiro de 1970) foi um dos mais influentes matemáticos, filósofos e
lógicos que viveram no século XX. Político liberal, ativista e um popularizador da filosofia.
12

O Tractatus logico-philosophicus foi publicado em 1921 é o único livro que Wittgenstein publicou em vida.

13

Friedrich Wilhelm Ostwald (1853-1932) – Químico Alemão nascido em Riga na Letônia.
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exército austríaco, no qual se alistou voluntariamente. Durante esse tempo definido pelo risco
e pela morte, cumprem-se dia a dia estes cadernos.
Estes cadernos de 1914-16 são um esplêndido campo de batalha de ideias, onde as
ideias se jogam e se enfrentam. Foi nesse embate de ideias que expõem e se ocultam mostra o
processo de surgimento do Tractatus.
Após alistar-se como voluntário no exército austríaco, toma parte nos acontecimentos
vivendo-os intensamente. Em suas anotações existe alguma ligação entre a problemática
lógico-linguística, onde ele se interroga sobre o sentido da vida.
O Tractatus se ocupa das questões e problemática concernentes à natureza do e aos
limites da linguagem. Após a conclusão de sua redação do Tractatus, vê-se que as
preocupações teóricas dominantes de Wittgenstein antes da guerra respeitavam o problema
dos fundamentos da matemática e da lógica, sendo que esta problemática era a mais antiga e
que praticamente encontrou sua formulação antes da guerra.
Esse período de guerra desencadeou uma crise na vida de Wittgenstein, levando-o a ler
os escritos de Tolstoi14, exercendo uma grande influência em sua visão do mundo. Essa
trajetória conturbada na vida de Wittgenstein teve grande importância na criação de sua
filosofia como nos aponta Themudo:

[...] segue-se que o Tractatus, quer o consideremos sob o ângulo da sua
gestação teórica, quer sob o da vivência pessoal do seu autor, é um produto
da experiência de guerra do homem e do pensador Wittgenstein. Impossível
compreendê-lo fora deste contexto. (THEMUDO, 1989. p. 38)

Através desse contexto de guerra o Tractatus revela afinidades com as obras
existencialistas, como por exemplo: Kierkegaard 15 e Heidegger 16. Os textos dos cadernos
aproximam-se em relação às questões sobre ―o eu, a liberdade da vontade, Deus, o sentido da
vida e a morte‖, ai fazem a sua aparição.
As perspectivas encontradas no Tractatus são que os problemas filosóficos surgem na
forma errônea de entender a lógica da linguagem, e que a filosofia não é uma ciência, mas sim
uma atividade de elucidação e clarificação.

14

Lev Nikolayevich Tolstoi, mais conhecido em português como Leon ou Liev Tolstoi (1828-1910) escritor
russo.
15

Søren Aabye Kierkegaard (1813-1855) filósofo e teólogo dinamarquês.

16

Martin Heidegger (1889-1976) filósofo alemão.
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Wittgenstein a partir de 1920 passou a ser mestre-escola, lecionando para crianças de 9
a 10 anos de idade. Em 1924, dois anos antes de renunciar a seu cargo de professor, elaborou
um dicionário, com cerca de seis mil palavras, para uso dos alunos nas escolas primárias das
aldeias austríacas. Esse pequeno livro foi publicado em 1926.
Os anos que Wittgenstein se dedicou ensinando crianças do primário podem ser
considerados como fatores decisivos para a confirmação de sua segunda obra filosófica, ou
seja, as Investigações Filosóficas, a partir desse ponto nos referiremos a essa obra com o título
ora Investigações ora IF. A realidade dividida por ele nesse momento de sua vida contribuiu
para a sua nova visão pragmática da linguagem.
Com essa nova visão passa a considerar o método e as doutrinas do Tractatus como
um paradigma da filosofia tradicional, ao colocar em duvida a necessidade de que toda
proposição deve ter um sentido definido, como podemos observar no comentário de Fann
(1992):

Nas Investigações, Wittgenstein não só critica os pressupostos básicos do
Tractatus, mas como também discute o tipo de considerações que levaram a
ele. Um dos pressupostos básicos do Tractatus e que toda proposição tem
um sentido determinado ou definido que pode ser claramente estabelecido
(T., 3.251). Por que parece necessário que toda proposição deve ter um
sentido definido? (FANN, 1992, p. 77. Tradução Nossa).

Pode-se dizer que o sentido de uma proposição pode deixar este ou aquele aberto, mas
a proposição deve ter um sentido definido. Um sentido indefinido não seria nenhum tipo de
sentido. Nas Investigações sua concepção de linguagem requer que toda preposição tenha um
sentido definido.
Em 1923, Wittgenstein recebeu a visita de um jovem matemático de Cambridge, Frank
Ramsey17, que estivera estudando o Tractatus e ansiava por discuti-lo com o autor. Nessa
época, o filósofo continuava vivendo em extrema simplicidade e declarou ao matemático que
não pretendia realizar mais nada em filosofia, pois sua mente já não era mais flexível.
Em 1926 após abandonar o magistério, pensou em entrar para a vida monástica, mas
foi desencorajado pelo abade do mosteiro em que pretendia viver. Retornou a Cambridge em
1929 e passou a dedicar-se novamente à filosofia. Em junho daquele ano, obteve o
doutoramento com o Tractatus. Publicou um breve ensaio intitulado Algumas Observações

17

Frank Plumpton Ramsey (1903-1930) – Filósofo Inglês.
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sobre Forma Lógica que juntamente com o Tractatus, constituiu a totalidade dos escritos
filosóficos publicados durante sua vida. Permaneceu em Cambridge até 1936, partindo em
seguida para Noruega, onde começou a escrever as Investigações.
No ano seguinte retornou a Cambridge, e dois anos depois sucedeu a Moore18 na
cadeira de Filosofia. Em 1941, durante a Segunda Guerra Mundial, não querendo permanecer
como mero espectador, Wittgenstein conseguiu trabalho no Guy´s Hospital e até 1943
desempenhou as funções de porteiro. Foi transferido para Newcastle, trabalhando como
ajudante de laboratório de pesquisas clínicas, onde ficou até a primavera de 1944. Três anos
depois, renunciou à sua cátedra de Filosofia, buscava isolamento e tranquilidade para que
pudesse terminar as Investigações.
Em 1950 viajou para Viena, onde reencontrou a família e, no mesmo ano, morou
durante certo tempo com um amigo em Oxford. No ano seguinte mudou-se para a casa de seu
médico, em Cambridge, pois a idéia de passar seus últimos dias em um hospital causava-lhe
aversão. Sabendo da iminência da morte, dedicou-se integralmente a seu trabalho. Os escritos
filosóficos de então são da mais alta qualidade. A 27 de abril de 1951, sua enfermidade
agravou-se subitamente, então o médico informou que seu fim chegara. Wittgenstein recebeu
a notícia naturalmente e pediu ao médico que dissesse aos seus familiares que ele teve uma
vida maravilhosa e, então, morreu dois dias depois.
A vida intelectual de Wittgenstein está divida em duas formas bem definidas, ou seja,
em dois grandes períodos distintos. Sendo que o primeiro é representado pelo Tractatus e o
segundo pelas IF. Ele desejava publicar as duas obras juntas, pois tal como ele mesmo disse
segundo Fann que só poderia ser visto de maneira correta a sua segunda obra em contraste à
sua primeira (Cf. FANN, 1992, p. 16).
No capítulo seguinte, discorremos sobre as concepções de linguagem em Wittgenstein.
A maneira como fora concebida a linguagem e seus desdobramentos na língua cotidiana.
Levando em consideração a sua primeira obra Tractatus e em contrapartida a mudança que
leva a ruptura dessas ideias (tractarianas), nascendo assim, as Investigações com uma nova
estrutura de pensamento para se pensar a linguagem cotidiana.

18

George Edward Moore, mais conhecido como G. E. Moore, (1873-1958) filósofo britânico.
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1.2. AS CONCEPÇÕES DE LINGUAGEM EM WITTGENSTEIN

Neste capítulo discorremos sobre a concepção do primeiro (Tractatus) e do
segundo (Investigações) Wittgenstein. Destacamos com grande importância para a primeira
fase do pensamento de Wittgenstein, Luiz Henrique Lopes dos Santos – tradutor do Tractatus
Logico-Philosophicus. Enaltecemos a figura do referido tradutor pela grande colaboração
nessa pesquisa que se segue com os seus comentários pertinentes na introdução ao Tractatus.
Abordaremos, ainda, questões relevantes acerca da publicação do Tractatus, bem como, a
escolha pelo título da obra em latim.

1.2.1 O PRIMEIRO WITTGENSTEIN: TRACTATUS LOGICO-PHILOSOPHICUS

O TLP teve sua primeira publicação em 1921, no periódico alemão Annalen der
Naturphilosophie, tendo como título Logisch-Philosophische Abhandlung. Edição essa que
continha muitos erros. A primeira edição revista pelo autor em 1922 foi a inglesa com o texto
em alemão e a tradução inglesa face a face (Cf. SANTOS, 2008, p. 9).
Já o título latino foi sugerido por Moore. Para Wittgenstein a única razão a qual
justificaria o título latino seria um livro repleto de contrassensos, pois então mereceria um
título que também fosse um contrassenso (Cf. SANTOS, 2008, p. 9).
Wittgenstein diz a Ramsey que nem todos os que lessem sua obra, compreenderia suas
ideias. Em 1913 TLP foi mais bem explorado por Russel, e em 1914 por Moore, isto
contribuiu para uma melhor compreensão para os que se interessassem a partir de então. Pois
houve uma melhor adequação da filosofia de Wittgenstein. O TLP trata os problemas da
filosofia e mostra que a razão destes problemas consiste na lógica de nossa linguagem que é
compreendida de maneira equivocada.
No Tractatus vê-se uma preocupação com a Proposição 19, aonde Wittgenstein escreve
acerca da essência da proposição e a essência do mundo. Na interpretação de Santos (2008):

19

O termo alemão Satz significa tanto ―sentença‖ quanto ―proposição‖, tendo sido utilizado de diversas
maneiras, para indicar o que as sentenças expressam, os portadores dos valores verdadeiro e falso e os objetos de
atitudes proposicionais. [...] a FORMA PROPOSICIONAL GERAL é a seguinte: ―As coisas estão assim‖ (TLP
4.5). No Tractatus, distinguem-se o signo proposicional (Satzzeichen) e proposição (Satz): o primeiro é um
―SIGNO‖, uma instância perceptível de inscrição gráfica ou de proferimento; a segunda é um ―símbolo‖, um tipo
comum a todos os signos proposicionais que possuem o mesmo sentido (TLP 3.31-3.32). No Tractatus, 3.1,
enuncia-se que uma sequência de signos só constitui uma proposição dotada de significado, capaz de afigurar
verdadeira ou falsamente a realidade, se exprime um pensamento (Gedanke). Já na passagem 4, afirma-se que
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[...]. A argumentação é o método filosófico por excelência, de modo que um
texto que não se reveste de uma forma abertamente argumentativa permite
ao intérprete uma liberdade de movimentos diretamente proporcional ao
risco de deformação que passa a correr. [...]. (SANTOS, 2008, p. 11).

Há poucos textos filosóficos que tecem relações entre lógica e filosofia tão profunda
como o Tractatus. Com os aforismos essas relações se unem em inúmeros níveis e direções, a
saber: a caracterização filosófica do estatuto da lógica, a caracterização lógica do estatuto da
filosofia, o estabelecimento da estrutura essencial do mundo.
Nesse universo da proposição entre as várias modalidades de discurso, há aquele que
enuncia correta ou incorretamente, o que as coisas são ou não são. Esse discurso que se pode
chamar de enunciativo ou proposicional, que convêm estritamente os predicados ‗verdadeiro‘
e ‗falso‘, ou seja, ‗verdadeiro‘ se as coisas são o que realmente são; e é ‗falso‘ se as coisas são
o que realmente não são ou se as coisas não são o que realmente são.
Segundo Santos (2008) sob o pressuposto de que o discurso enunciativo tem uma
forma essencial, cuja presença num encadeamento de símbolos seria condição necessária e
suficiente para instituí-lo como um discurso verdadeiro ou falso.
Para Santos:

[...], a consequência imediata da conjunção desses pressupostos é que a
reflexão sobre as condições mais essenciais (lógicas) a que se supõe estar
submetida toda e qualquer representação enunciativa da realidade, na medida
em que identifique, entre essas condições, algumas concernentes aos objetos
passíveis de tal representação, se revelará capaz de fundar não apenas teses
relativas à linguagem e ao pensamento, mas também teses relativas à
estrutura essencial do que, na própria realidade, pode ser pensado e
representado pelo discurso. [...]. (SANTOS, 2008, p. 16).

uma proposição com sentido é um pensamento. A inconsistência é, entretanto, meramente terminológica. Uma
sentença expressa um pensamento, não em virtude de estar correlacionada com uma entidade abstrata ou mental,
mas por manter uma relação projetiva com a realidade. Um pensamento é simplesmente uma sentença-em-uso,
um signo proposicional em sua relação projetiva com a realidade (TLP 3.1 e segs., 3.32 e segs., 3.5,4). A relação
entre um signo proposicional e uma proposição é análoga à relação entre uma nota de um dólar e um dólar. A
nota não nomeia um dólar, mas mostrar a nota é mostrar um dólar. Subsiste aqui, entretanto, uma outra tensão,
considerando-se que o Tractatus se compromete com uma espécie de mentalismo não declarado. O MÉTODO
DE PROJEÇÃO supõe que o sentido seja pensado na proposição, isto é, que o uso do signo proposicional se faça
acompanhar de um processo de pensar, mas especificamente de um PENSAMENTO, um fato psíquico, que não
mantém com a sentença proferida uma relação de identidade, mas de isomorfismo. (GLOCK, Hans-Johann.
Dicionário Wittgenstein. ed. Rio de Janeiro: Editora Zahar, 1998. p. 287).
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Ainda na compreensão de Santos vemos que a aptidão natural das proposições à
verdade e à falsidade implica numa tese em que a adoção inflexível, constituirá ponto de
honra para Frege20, Russell e o Wittgenstein do Tractatus, ou seja, a tese da independência do
sentido de uma proposição com respeito à sua verdade ou falsidade efetivas. Para tanto, dizer
que uma proposição pode, num primeiro momento, ser verdadeira ou falsa é dizer que ela
pode ser em princípio, verdadeira ou falsa (Cf. SANTOS, 2008, p. 20).
No Tractatus podemos observar que tudo o que pode ser pensado pode ser dito. Assim
sendo, os limites da linguagem são os limites do mundo. Por isso, então, a concepção de que
os problemas metafísicos decorrem da tentativa de dizer o que não pode ser dito.
No entanto, podemos nos perguntar ―qual é a estrutura da linguagem?‖ Wittgenstein
dividiu todas as sentenças em complexas e atômicas 21, afirmando que as primeiras eram
construídas a partir das segundas mediante regras de formação que podiam ser interpretadas
detalhadamente em termos da lógica de Russell. Veremos mais adiante detalhes da definição
que Wittgenstein dá acerca do signo sentença.
Wittgenstein aborda no Tractatus o que Frege tem como concepção de proposição.
Considera nas proposições tão somente o que faz delas símbolos de verdade e falsidade. Isto
é, o que as torna suscetíveis de verdade ou falsidade é uma conexão representativa com a
realidade. Pois entre os vários aspectos do conteúdo semântico total de uma proposição,
correspondentes aos vários usos a que ela se pode prestar, interessam à lógica unicamente
aqueles relevantes do ponto de vista de seu uso estritamente representativo. O que a
proposição representa é algo que, sendo efetivamente real, a faz verdadeira, não o sendo, a faz
falsa.
Para Frege a proposição é um símbolo complexo. Partes da proposição referem-se a
elementos da realidade e o que ela enuncia é a realidade ou não de certa combinação desses
elementos. Assim sendo, cada proposição é feita de verdadeira ou falsa por uma porção da
realidade pela existência ou inexistência na realidade de tal combinação – um fato.
20

Friedrich Ludwig Gottlob Frege (Wismar, 8 de novembro de 1848 — Bad Kleinen, 26 de julho de 1925) foi
um matemático, lógico e filósofo alemão.
21

Elementarsatz. A gramática tradicional considerava como simples as sentenças estruturadas em sujeito e
predicado, tais como ―Mary é loura‖. No atomismo lógico, em contraposição, utilizou-se a lógica moderna para
mostrar que tais proposições são ―moleculares‖, isto é, funções de verdade de proposições mais simples, da
mesma forma que ―p . q‖ e ―p Ͻ q‖ são funções de verdade de ―p‖ e ―q‖. As proposições ―atômicas‖ ou
―elementares‖ são as proposições ―mais simples‖, em que podem ser analisadas todas as demais proposições,
mas que não admitem, elas próprias, uma análise em que se obtenham proposições mais simples (RUL 8.12; NL
95-7; NM 111). (GLOCK, Hans-Johann. Dicionário Wittgenstein. ed. Rio de Janeiro: Editora Zahar, 1998. p.
291).
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No TLP a visão é de que o gesto constitui uma proposição, ou seja, a linguagem
funciona de uma mesma maneira. Nessa obra Wittgenstein estava primordialmente
interessado no uso cognitivo da linguagem. Pois, buscava uma maneira de retirar ou evitar os
equívocos cometidos na linguagem.
O único método do primeiro Wittgenstein era a análise lógica que de certa forma
herdou das influências de Russel. Outro fator preponderante é que no TLP Wittgenstein
filosofava sozinho, e os resultados eram escritos em forma de monólogos, pois quando se lê o
Tractatus tem-se a sensação de que suas proposições devem ser aceitas sem questionamentos.
Ao passo que as Investigações surgiram de discussões e aulas nas quais utilizava o método
socrático. Advindas, posteriormente, das anotações feitas por seus alunos.
Em consequência disso as IF têm a forma de diálogo. Mas para ele só se pode ver as
IF corretamente quando se faz contraste com o TLP, conforme dito por ele mesmo no
Prefácio das Investigações: ―[...] pareceu-me dever publicar juntos aqueles velhos
pensamentos e os novos, pois estes apenas poderiam ser verdadeiramente compreendidos por
sua oposição ao meu velho modo de pensar, tendo-o como pano de fundo‖.
(WITTGENSTEIN 1984, p. 8) 22. Nessa fala de Wittgenstein podemos observar a referência
que ele faz das suas duas obras, mostrando, assim a evolução em sua maneira de pensar. Pois
tendo o conhecimento do TLP será possível captar o espírito das duas obras.
Para Glock ―a ambição de Wittgenstein não era desenvolver os aspectos da nova
lógica, fornecer-lhes novas provas ou ferramentas; pretendia, isso sim, elucidar suas
consequências filosófica‖ (GLOCK, 1998, p. 25).
Ainda que Wittgenstein tenha se apoderado de elementos importantes dos sistemas
lógicos de Frege e Russell e com isso aceitado também a concepção de russeliana de que a
filosofia é idêntica à análise lógica, a sua explicação da lógica e da filosofia foi
completamente inovadora (Cf. GLOCK, 1998, p. 25).
Sendo o Tractatus a única obra publica por Wittgenstein em vida, se tornou um dos
grandes clássicos da filosofia, pois estabeleceu um debate em torno da natureza da lógica, que
teve inicio no século XIX entre o empirismo, o psicologismo e o platonismo. Pois para
Wittgenstein a filosofia ou a lógica ocupam-se do pensamento que representamos a realidade.
―[...] Os pensamentos não são entidade mentais ou abstratas, mas sim proposições, sentenças

22

Aqui Wittgenstein faz referência às obras o Tractatus e as Investigações Filosóficas mostrando a evolução em
sua maneira de pensar.
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que foram projetadas sobre a realidade, podendo, portanto, ser completamente expressas na
linguagem‖ (GLOCK, 1998, p. 26). A concepção de Wittgenstein acerca da filosofia é que ela
traça limites para o pensamento, estabelecendo os limites da expressão linguística do
pensamento.
Segundo Glock ―Wittgenstein adota a exigência fregiana de que o sentido de uma
proposição deve ser determinado, e também o programa atomista russelliano da análise das
proposições em termos de seus elementos simples‖ (GLOCK, 1998, p. 26).
Daí advém o cerne de sua teoria quase transcendental da representação simbólica, ou
seja, a teoria pictórica 23. Portanto, a teoria diz que a forma lógica essencial da linguagem é
idêntica à forma metafísica essencial da realidade. O mundo é a totalidade dos fatos. A
representação de um estado de coisas é um modelo ou figuração. Essa teoria sustentava que a
sentença/proposição é o modelo dos fatos.
Para tanto figurar um fato é representá-lo, tal qual uma pintura ou fotografia. Daí,
então, falar-se em teoria pictórica onde esta era vista como suporte material para a
transmissão dos sentidos, pois o que dá vida ao signo seria o pensamento, e pensar o signo
seria aplicá-lo ao mundo. Assim, desta perspectiva do Tractatus, uma proposição com sentido
é aquela que representa um fato do mundo.
Ainda, segundo Wittgenstein, uma proposição pode ser decomposta em outras
proposições até se chegar a proposições que não possam ser mais analisáveis, as chamadas
proposições elementares ou atômicas. O sentido da primeira (proposição complexa) é
assegurado pela correspondência destas últimas com os fatos do mundo, independentemente
destes ocorrerem. Não interessava ao filósofo naquele momento da elaboração do TLP como
se dava a aplicação da lógica ao mundo empírico, esta seria uma questão para os cientistas das
mais diversas áreas do conhecimento.

23

O termo alemão Bild é ambíguo, podendo designar tanto pinturas quanto modelos abstratos. ―Herdei de dois
lados esse conceito da figura: primeiro da figura desenhada, e, depois, do modelo de um matemático, que já é um
conceito geral. Pois um matemático fala em afiguração (Abbildung) em situações em que um pintor já não
utilizaria a expressão‖ (WWC 185). Hertz havia afirmado que a ciência constrói modelos da realidade, de tal
modo que as possíveis variações no modelo refletem, de forma exata, as diferentes possibilidades do sistema
físico em questão (Mechanics I). Wittgenstein transformou as breves observações de Hertz acerca da
representação científica em uma explicação detalhada sobre as precondições da representação simbólica em
geral. ―Figuramos os fatos‖ (TLP 2.1). A essência da linguagem – a FORMA PROPOSICIONAL GERAL – é
afigurar como as coisas estão. Todas as proposições dotadas de significado são funções de verdade de
proposições elementares; todas as relações lógicas devem-se a uma composição vero-funcional. Ao explicar as
proposições elementares, a teoria pictórica explica a base da representação e da lógica. (GLOCK, Hans-Johann.
Dicionário Wittgenstein. ed. Rio de Janeiro: Editora Zahar, 1998, p. 350).
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Sendo assim, a estrutura da linguagem revela a lógica e que a função essencial da
linguagem é representar ou descrever o mundo. Dessa forma encontram-se três temas
principais: 1) a Lógica; 2) a Linguagem; 3) o Mundo. Deixa claro que a sua ordem de
investigação é a Natureza da lógica até a Natureza da Linguagem e a partir de então passa
para a Natureza do Mundo, assim como podemos constatar no comentário de Fann (1992):

Nós só podemos chegar a uma análise correta mediante ao que poderia
chamar-se a investigação lógica dos próprios fenômenos, é dizer, em certo
sentido a posteriori, e não conjeturando sobre possibilidades a priori.
(FANN, 1992, p. 62, Tradução nossa).

Como apontado por Fann (1992) o método apriorístico do Tractatus é submetido à
crítica e recomenda o método a posteriori de investigar os fenômenos reais da linguagem.
Wittgenstein no TLP deixa claro que a função da linguagem era representar ou afigurar fatos.
As combinações dos elementos linguísticos se correspondem às combinações dos elementos
da realidade. As proposições eram constituídas a partir de proposições elementares que
consistiam em nomes que se referiam a objetos simples. Ou seja, o significado da palavra
consistia naquilo que ela nomeava.
No primeiro Wittgenstein observa-se uma busca por uma linguagem matematicamente
calculável (TLP), aonde pudesse essa linguagem dar suporte à correção de erros no discurso
filosófico. Para Wittgenstein não há erros na linguagem, mas sim na maneira como ela é
utilizada pelo falante. O objetivo desse primeiro momento do pensamento de Wittgenstein
apresentado no TLP é compreender a relação entre linguagem e realidade através de uma
concepção lógica.
De fato, no final da década de vinte, Wittgenstein não via mais o sentido de uma
proposição linguística como resultado da relação isomórfica entre seus constituintes e os
constituintes do fato representado ou o afigurado (abbildet), mas como o conjunto de usos que
fazemos dela. No TLP pretende-se um isomorfismo entre a linguagem e o real. Pois a função
da linguagem limitar-se-ia ao fato de que só é possível pensar e expressar fatos logicamente
possíveis. Isto demonstra o radicalismo do Tractatus, pois podemos, através da linguagem,
expressar somente fatos possíveis ou reais, fatos do mundo, ou seja, podemos através dela
expressar apenas conteúdos objetivos. Deste modo o TLP termina com a seguinte afirmação:
―Sobre aquilo de que não se deve falar, deve-se calar‖. (WITTGENSTEIN, 1994, p. 281).
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Nesse sentido, já pensando na concepção em que as IF foram elaboradas, podemos
observar uma flagrante divergência de sua primeira forma de entender a linguagem, segundo a
qual, ela seria produto de uma construção lógica, tornando-se um instrumento para a correção
de eventuais erros e enganos da linguagem cotidiana. A linguagem como fenômeno que não
se funda em nada que lhe seja exterior é um dos pontos centrais da perspectiva das IF, aqui
Wittgenstein abandona a ideia de um cálculo a ser feito para alcançar uma essência lógica
definitiva e única da linguagem cotidiana.
Vemos no próximo tópico a abordagem de Wittgenstein em que faz o esclarecimento
da aparentemente enigmática identificação feita entre significado e uso. Que o significado não
pode ser entendido como o uso arbitrário de expressões, porque se assim fosse, cairíamos em
uma situação de ―catástrofe semântica‖ que esvaziaria a própria noção de significado. O
significado é o uso correto de expressões, i.e., seu uso de acordo com regras. Com isso vemos
que as regras que determinam o uso das expressões não funcionam isoladamente, costumando
articular-se entre si de maneiras variadas, constituindo assim diferentes sistemas de regras jogos de linguagem - que determinam os modos de uso ou aplicação das expressões.
Wittgenstein percebe que a partir do ―uso‖ que se faz de uma determinada palavra,
pode-se então estabelecer sua regra e essa palavra será compreendida, podendo haver a
variação de contexto para cada palavra. Sendo assim ele começa a perceber que a sua teoria
do TLP já não consegue mais responder às questões pertinentes a realidade de forma
afigurada, ou seja, uma representação da realidade como apresentada na teoria pictórica.
Com isto, no tópico a seguir temos uma visão da linguagem nos seus determinados
usos no cotidiano. Dando origem a sua segunda obra intitulada IF.

1.2.2 O SEGUNDO WITTGENSTEIN: INVESTIGAÇÕES FILOSÓFICAS

Depois da publicação do Tractatus Wittgenstein abandonou radicalmente os
pensamentos de uma filosofia sob a perspectiva logicista, enraizada nessa sua primeira fase de
pensamento filosófico. Segundo Lopes (2011), em seu comentário a seguir deixa claro essa
mudança que ocorre entre as obras Tractatus e Investigações, vejamos:

Para o segundo Wittgenstein, os problemas filosóficos não devem ser
resolvidos, mas dissolvidos, mostrando que eles decorrem do mau uso da
linguagem. De acordo com a primeira fase do seu pensamento é preciso
formular questões (um problema qualquer) a partir de uma linguagem formal
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(lógica). Por meio da análise lógica da linguagem é extraída da linguagem a
sua melhor representação formal. Para Wittgenstein, a filosofia é uma
atividade crítica (Tractatus), uma atividade crítica da linguagem. (LOPES,
2011, p. 48).

Ainda sobre os apontamentos feitos por Lopes (2011), isto não quer dizer que
Wittgenstein esteja colocando de lado o Tractatus como algo que não tem mais utilidade,
porém, o vê como algo que não consegue ser capaz de elucidar todos os problemas da
linguagem. Para esse segundo Wittgenstein a linguagem funciona em seus usos, assim sendo,
não podendo indagar-se sobre os significados das palavras, mas sobre suas funções práticas.
Sendo múltiplas e variadas as linguagens.
Nas Investigações Wittgenstein não só critica os pressupostos básicos de sua primeira
obra, bem como discute as considerações que o levaram a produzi-los. Pois um dos
pressupostos do Tractatus é que toda proposição tem um sentido determinado ou definido que
pode ser claramente estabelecido. Como se pode observar em Fann (1992):

Podemos dizer que o sentido de uma proposição pode deixar este ou aquele
aberto, mas a proposição deve, no entanto, ter um sentido definido. Um
sentido indefinido não seria em absoluto nenhum tipo de sentido; isto é
como dizer: uma fronteira indefinida não é fronteira em absoluto. Quem
alguém pense: Se eu digo: ―Tranquei perfeitamente o homem no quarto – só
está uma porta aberta‖ – em tal caso não o trancou; seu estar trancado é um
engano. Alguém se sente inclinado a dizer: ―Você não fez nada‖ (ter uma
cerca com uma abertura é como não ter nenhuma). Mas é certo? (FANN,
1992, p. 78, Tradução nossa).

Vemos na citação acima que para Wittgenstein toda proposição deveria ter um sentido
definido, e esta era a visão do Tractatus, que Wittgenstein herdou de Frege. Sua primeira
visão de linguagem requeria que toda proposição tivesse um sentido definido. Mas isso
impedia de se ter uma visão clara. Na linguagem real, muitas proposições são vagas, inexatas
e indefinidas, mas servem perfeitamente para os propósitos as quais se destinam. A seguir,
segundo Fann (1992), vejamos como Wittgenstein se desfaz das ideias preconcebidas:

Que encontramos ao desfazermos das ideias preconcebidas? Segundo
Wittgenstein, encontramos que os fatos da linguagem não se conformam a
nosso requisito a priori. ―Quando mais estreitamente examinamos a
linguagem real, mais agudo se faz o conflito entre ela e nossos requisitos‖
(P. I. § 107). (FANN, 1992, p. 79, Tradução nossa).
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Então podemos observar que Wittgenstein no Tractatus deixa claro que a função da
linguagem era representar ou figurar fatos. As combinações dos elementos linguísticos se
correspondem a combinações dos elementos da realidade. As proposições eram constituídas a
partir de proposições elementares que consistiam em nomes que se referem a objetos simples.
Ou seja, o significado da palavra consistia naquilo que ela nomeava.
Diante de uma aparente confusão mental, ou seja, a dificuldade de se entender que o
significado da palavra não somente consistia naquilo que ela nomeava, Krempel (2013) nos
apresenta uma solução encontrada por Wittgenstein, que é a produção de as IF como uma
espécie de cura para a doença do entendimento. Resumindo assim, como uma atividade
terapêutica. Os males filosóficos só poderiam ser curados pela nova filosofia terapêutica (Cf.
KREMPEL, 2013, p. 78).
Pois na concepção de Wittgenstein a filosofia é uma batalha contra o enfeitiçamento
do nosso entendimento através de nossa linguagem. Sendo que ao tentar descobrir a essência
da linguagem, cai-se neste enfeitiçamento. Cabendo ao filósofo não querer saber a essência da
linguagem, mas abrir os olhos para ver e desvendar como ela funciona.
Krempel (2013) nos aponta a sugestão que Wittgenstein dá para se ter clareza com o
uso de certos conceitos, vejamos:

Não há dúvida de que as ideias de elucidação conceitual e de terapia
filosófica encontram mais respaldo textual do que a leitura doutrinal. Isso
porque Wittgenstein sugere muitas vezes que devemos ter clareza sobre o
uso de certos conceitos, e pensa que os problemas filosóficos são resultado
de confusões gramaticais. Ele também sugere que a filosofia é como uma
doença do pensamento, que precisa ser tratada, tal como em uma terapia.
Embora os comentadores divirjam sobre a importância que é dada a cada
aspecto (elucidação ou terapia), em geral concordam com a recusa de uma
leitura doutrinal. Eles tendem a interpretar as observações metafilosóficas de
Wittgenstein como uma explicitação objetiva de sua prática filosófica, e por
isso tendem a não lhe atribuir nenhuma doutrina ou tese filosófica.
(KREMPEL, 2013, p. 78).

Aqui encontramos a tarefa dessa terapia que não se trata de resolver os
pseudoproblemas da filosofia, mas sim dissolvê-los, mostrando assim que eles são ―apenas
castelos de areia que destruímos, e liberamos o fundamento da linguagem sobre a qual
repousavam‖ (WITTGENSTEIN, 1984, p. 55, §118).
Também Costa (1982), nos apresenta uma concepção de filosofia como atividade
terapêutica em Wittgenstein, vejamos:
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Era certo dizer que nossas considerações não poderiam ser científicas (...). E
não devemos construir nenhuma espécie de teoria. Não deve haver nada de
hipotético em nossas considerações. Toda elucidação deve desaparecer e ser
substituída apenas por descrição.‖ Essa descrição recebe a sua luz, isto é, a
sua finalidade, dos problemas filosóficos. (COSTA, 1982, p. 6).

Com isso vemos que não devemos construir nenhuma espécie de teoria, bem como não
deve haver nada de hipotético em nossas considerações. Sendo assim, toda elucidação deve
desaparecer para ser substituída pela descrição.
Dentro da concepção de não criação de novas teorias, levando-nos a um
enfeitiçamento do pensamento, Bruni (1984), nos mostra como Wittgenstein encara esse
―enfeitiçamento‖ do pensamento, vejamos:
[...]. Para Wittgenstein, na verdade, essas questões são ―fascinantes‖ e seu
―enfeitiçamento‖ decorre das investidas feitas pelo homem contra as
limitações da linguagem. Porém não cabe mais continuar essa luta inglória.
A filosofia deve ensinar ao homem apenas como ―ver‖ as questões; ela não
pode explicar, inferir ou deduzir coisa alguma, mas somente ―pôr à vista‖ as
perplexidades resultantes do esquecimento das razões pelas quais se utilizam
certos conceitos. Em suma, a filosofia é uma permanente ―luta contra o
enfeitiçamento da linguagem‖. (BRUNI, 1984, p. xiv)

Como nos apontou Bruni (1984), Wittgenstein nas Investigações rejeita a visão
aparentemente inócua. Ou seja, nem todas as palavras se referem a objetos. O significado de
uma palavra não é um objeto de qualquer espécie, mas antes seu uso em conformidade com
regras gramaticais. Para tanto, a definição ostensiva não fornece uma conexão entre
linguagem e realidade.
Dentro desse contexto de mudança na forma de pensar as proposições, Wittgenstein
nas IF constata que as doutrinas de sua primeira obra se baseiam em uma imagem particular
da essência da linguagem humana. Segundo ele, o domínio da linguagem não constitui
somente o aprendizado dos nomes dos objetos.
Essa mudança deve-se em grande parte ao período em que se dedicou ao ensino de
crianças nas aldeias, levando-o a elaboração de um dicionário para que essas crianças
pudessem compreender ainda melhor a sua forma pedagógica. Essa contribuição repercutiu
para sua visão pragmática da linguagem. Sua experiência pedagógica mostra os efeitos sobre
sua última filosofia, tanto nas aulas como em seus escritos.
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Dessa experiência Wittgenstein estabeleceu uma conexão entre o conceito de
aprendizado com o conceito de significado. Essa conexão é um aspecto de grande importância
para sua nova maneira de ver a linguagem. Com isso ele mostra, segundo Fann (1992), novas
concepções da linguagem, como podemos observar a seguir:

[...]. O estudo dos jogos linguísticos é o estudo das formas primitivas da
linguagem ou linguagens primitivas... Quando consideramos forma de
linguagem tão simples, desaparece a confusão mental que parece envolver
nosso uso ordinário da linguagem... Vemos que podemos construir as formas
complicadas partindo das primitivas mediante a adição gradual de novas
formas. (FANN, 1992, p. 70, Tradução nossa).

Portanto, Fann (1992) nos diz que para Wittgenstein é impossível obter significado de
uma palavra sem uma devida e determinada contextualização, ou seja, o significado dela se dá
no seu uso na linguagem. Wittgenstein compara ainda as palavras de uma linguagem com o
conteúdo de uma caixa de ferramentas. Porque uma palavra se caracteriza por seu uso, sendo
igual a um instrumento por sua função. Todos os instrumentos servem para modificarem algo.
Assim, as orações podem ser entendidas como instrumentos e ferramentas iguais às
palavras. Compreender uma oração é estar preparado para um de seus usos. Compreender
algo não implica em analisar a proposição em unidades mínimas de significado representadas
por proposições elementares e, estas, por palavras denotativas de objetos simples, e, realizar a
sua projeção sobre os fatos. Não há ―átomos‖ do pensamento e nem do sentido. O sentido de
uma palavra depende da atividade em que está envolvida, do contexto em que está inserida,
em suma, depende de hábitos e costumes aprendidos (e ensinados), ideia que mais tarde será
formalizada através da expressão forma de vida.
Dessa maneira, Wittgenstein ao citar Santo Agostinho no início das IF (1984) no §1
fala de um modo de encarar e expressar a estrutura da língua de forma totalmente primitiva.
Essa forma primitiva é utilizada pela criança quando está aprendendo a falar. Pois o ensino da
linguagem não é nenhuma explicação, mas um ―adestramento‖ (Abrichtung/training)
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[...] A única observação contingente de Wittgenstein é que não nascemos com tal capacidade, mas a
adquirimos por ―treinamento‖ (Abrichtung) ou ―exercício‖. Faz além disso, uma afirmação pedagógica que faz
lembrar sua observação de que até mesmo a dúvida pressupõe o reconhecimento de alguma autoridade: os
educadores deveriam ter em mente que o treinamento fornece o fundamento para a explicação, bem como para a
observância de regras ou para o procedimento ou cálculo [...]. O treinamento não pressupõe a compreensão, mas
somente padrões de reação por parte de quem é treinado. Uma criança olhará na direção que apontamos, ao
passo que um gato olhará para o dedo que aponta [...]. (GLOCK, Hans-Johann. Dicionário Wittgenstein. ed. Rio
de Janeiro: Editora Zahar, 1998. p. 151).
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crianças são educadas para executarem essas atividades, e também são educadas às palavras
ao executá-las, e para reagir assim às palavras dos outros (WITTGENSTEIN, 1984, §1).
Com isso, podemos observar que para Wittgenstein, o aprendizado das regras não
costuma resultar de explicações verbais explícitas acerca do uso das expressões. Ele é
derivado diretamente da participação da criança na práxis comunal da linguagem. E suas
regras são em geral aprendidas por meio de um ―adestramento‖, ou seja, por meio de um
treinamento semelhante de tal maneira que ao usar um signo como a seta ele torna-se
responsável por uma reação de tal forma espontânea, que o fato dela apontar para algo parece
fazer parte de sua ou de nossa própria natureza. (WITTGENSTEIN, 1984, §454).
A criança aprende a linguagem em seu desenvolvimento por ser treinada em seu uso.
Por mais que possa causar estranhamento Wittgenstein usa a palavra ―adestramento‖ de um
modo estritamente análogo àquele pelo qual falamos que um animal é treinado para fazer
certas coisas.
Diante de toda a questão apresentada, vemos que o centro de interesse de Wittgenstein
é a linguagem e a filosofia como um todo. Nas Investigações ele está preocupado com o mau
uso da linguagem, e ao analisar a linguagem mais como um jogo (IF) do que como um
―cálculo‖ – (TLP), ele demonstra de certa forma uma preocupação com as práticas humanas.
Podemos observar que nas Investigações, ele critica a definição ostensiva25 e a
linguagem essencialista-referencialista (visão agostiniana de linguagem) remetendo-nos a um
tipo de ensino limitado à transmissão de conhecimentos pautados no dogmatismo de nossas
ideias e, ao mesmo tempo, propõe uma discussão da linguagem a partir de sua multiplicidade,
ou seja, aquilo que ele vai denominar a partir de então, jogos de linguagem.
Com essa nova maneira de perceber a linguagem, Wittgenstein vê que as doutrinas do
Tractatus se baseavam numa imagem particular da essência da linguagem humana. Com isso,
25

Uma definição ostensiva é a explicação do significado de uma palavra por meio de enunciados como ―Isto é
um elefante‖ ou ―Esta cor é o ‗vermelho‘.‖ Inclui tipicamente três elementos: uma expressão demonstrativa,
―Isto é...‖, ―O nome disto é ‗... ‘‖; um gesto dêitico ☞ (apontar); e uma amostra, o objeto para o qual se aponta.
A expressão foi utilizada primeiramente em Logic, de Johnson (1921), mas a ideia é em si muito mais antiga. Há
uma ilustre concepção, que Wittgenstein denomina VISÃO AGOSTINIANA DE LINGUAGEM, segundo a qual
a linguagem possui uma estrutura hierárquica. Algumas expressões são ―definíveis‖, isto é, podem ser explicadas
por meio de definições lexicais. Entretanto, tais definições apenas vinculam o termo definido a outras palavras,
os termos definidores. Parece ser necessário, portanto, que haja termos ―indefiníveis‖, expressões simples que
sejam os elementos terminais de definições lexicais e que se conectem com objetos na realidade por meio de
algum tipo de indicação ostensiva (BB1). Essa visão ganha destaque em Locke (Ensaio sobre o entendimento
humano III. 4), para quem os objetos são mentais – ―ideias simples‖ –, e uma visão semelhante pode ser
detectada em Russell, para quem os NOMES próprios lógicos são sucedâneos de entidades individuais com os
quais mantemos uma relação de familiaridade. (GLOCK, Hans-Johann. Dicionário Wittgenstein. ed. Rio de
Janeiro: Editora Zahar, 1998. p. 122).
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podemos perceber, então, que a maior parte das Investigações está norteada contra a
concepção agostiniana de linguagem, a saber, as palavras individuais em uma linguagem
nomeiam objetos, o objeto que representa a palavra é seu significado.
Essa crítica que Wittgenstein faz da obra de Agostinho nos parece não ser de redução
da aplicabilidade da teoria, mas sim que ela não dá conta de todos os contextos da linguagem
para explicar como se efetiva a comunicação entre os envolvidos no diálogo.
Wittgenstein diz que a teoria agostiniana funciona bem em uma linguagem primitiva,
porém aqui não há como afirmarmos qual o significado exato da palavra ―primitiva‖, se se
refere a uma forma primitiva de comunicação ou a uma linguagem primitiva no que se tange
talvez a uma linguagem pobre em seu vocabulário.
No entanto, dentro dessa visão particular da concepção agostiniana, Wittgenstein a
partir da constatação que as doutrinas do TLP se baseiam em uma imagem particular da
essência da linguagem humana. Percebe que o domínio da linguagem não constitui somente o
aprendizado dos nomes dos objetos. Com isso vemos em Fann (1992) a relação que
Wittgenstein faz entre palavra e significado, que será resultante na construção das IF:

[...]. Isto é pelo que Wittgenstein sugere que, em vez de comparar as relações
entre a palavra e o significado à relação existente entre o dinheiro e a vaca
que você pode comprar com ele, deveríamos compará-lo à relação existente
entre o dinheiro e seu uso. (FANN, 1992, p. 90, Tradução nossa).

Vemos mais uma vez Wittgenstein voltado para a definição ostensiva. Ele observa que
a essa definição explica o uso – o significado – da palavra quando seu papel global na
linguagem está claro. Portanto, tendo tais argumentos como embasamento, Wittgenstein foi o
primeiro filósofo a sugerir que em vez de se perguntar ‗o que é significado?‘, deve-se então
perguntar primeiramente ‗que é uma explicação de significado?‘. Isso evita buscar o
significado, mas sim a finalidade; o uso. Pois, sendo assim, o uso só pode ser entendido em
seu contexto – tanto linguístico como social. Aqui podemos ver a reafirmação da teoria das IF
que é proposta por Wittgenstein.
Sendo assim, o significado de uma palavra é seu uso na linguagem. Pois para
Wittgenstein uma palavra se caracteriza por seu uso, sendo igual a um instrumento por sua
função. Assim sendo, todos os instrumentos servem para modificarem algo. Conclui-se então
que as orações devem ser entendidas como instrumentos e ferramentas, iguais às palavras. Ou
seja, compreender uma oração é estar preparado para um de seus usos.
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Diante de exposto, podemos observar essa mudança na visão de linguagem que sofre
como resultado da produção das IF. A ruptura mais explícita dessa mudança entre o primeiro
e o segundo Wittgenstein, está exatamente na sua concepção de linguagem.
Essa mudança do primeiro Wittgenstein para o segundo podemos ver explicitamente
no abandono de uma linguagem lógica isomórfica para uma linguagem que se constrói a partir
de seu uso, ou seja, dentro de seus jogos de linguagem adequados com suas regras.
Ao escrever as IF Wittgenstein demonstra a vontade de ‗consertar‘ possíveis enganos
expostos no TLP, para tal, já na abertura das Investigações faz referência ao modo como
Agostinho teria aprendido sua língua materna quando criança. Utilizando como referência a
obra Confissões de Santo Agostinho (397-398) Wittgenstein nos dá essa demonstração no § 1
das Investigações, como segue:

Se os adultos nomeassem algum objeto e, ao fazê-lo, se voltassem para ele,
eu percebia isto e compreendia que o objeto fora designado pelos sons que
eles pronunciavam, pois eles queriam indicá-lo. Mas deduzi isto dos seus
gestos, a linguagem natural de todos os povos, e da linguagem que, por meio
da mímica e dos jogos com os olhos, por meio dos movimentos dos
membros e do som da voz, indica as sensações da alma, quando esta deseja
algo, ou se detém, ou recusa ou foge. Assim, aprendi pouco a pouco a
compreender quais coisas eram designadas pelas palavras que eu ouvia
pronunciar repetidamente nos seus lugares determinados em frases
diferentes. E quando habituara minha boca a esses signos, dava expressão
aos meus desejos. (WITTGENSTEIN, 1984, § 1).

Podemos observar que já no início das Investigações Wittgenstein começa a ver a
linguagem como ―uso‖ e não mais somente como uma forma lógica de representar o mundo,
fazendo essa mudança em relação à sua primeira obra TLP.
Sendo assim, podemos ressaltar que compreender uma oração é estar preparado para
um de seus usos. E compreender algo não implica em analisar a proposição em unidades
mínimas de significado representadas por proposições elementares e, estas, por palavras
denotativas de objetos simples, e, realizar a sua projeção sobre os fatos. O sentido de uma
palavra depende da atividade em que está envolvida, do contexto em que está inserida, em
suma, depende de hábitos e costumes aprendidos (e ensinados), ideia que mais tarde será
formalizada através da expressão ‗forma de vida‘.
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1.2.3 A CONCEPÇÃO DE USO NO SEGUNDO WITTGENSTEIN
Marcondes (2005) diz que Wittgenstein ―[...] considerou o significado 26 de uma
palavra como o seu uso em um determinado contexto (IF, §43, 432) e introduziu a noção de
jogo de linguagem (IF §7). Segundo Wittgenstein o significado não deve ser entendido como
algo de fixo e determinado, como uma propriedade imanente à palavra, mas sim como a
função que as expressões linguísticas exercem em um contexto específico e com objetivos
específicos [...]‖ (MARCONDES, 2005, p. 12).
Os jogos são jogados de acordo com regras que podem ser mais ou menos explícitas,
mais ou menos formais. São regras de uso, regras pragmáticas (IF, §54, 82-8, 567),
constitutivas dos jogos, que tornam possíveis os atos realizados por aqueles que jogam.
Analisar o significado das palavras consiste em situá-las nos jogos em que são empregadas e
em perguntarmos o que os participantes nos jogos fazem com elas. Ou seja, consiste em
mapearmos as regras segundo as quais jogam e realizam lances válidos nesses jogos. Assim,
como no jogo de xadrez, o que importa são as funções que as palavras podem exercer nos
jogos de linguagem.
Wittgenstein estabelece que jogos de linguagem também ocorrem nos processos de
denominação das pedras e da repetição da palavra pronunciada (IF §7). Uma pessoa anuncia
as palavras e outra pessoa age de acordo com elas. O mesmo acontece quando o professor
aponta para a pedra. Bem como, quando o aluno repete a palavra que o professor pronuncia,
pois todos são processos de linguagem semelhantes. Chama também de jogos de linguagem o
26

(Bedeutung) Este conceito ocupa um lugar central na obra de Wittgenstein, por conta de sua firme convicção
quanto à ideia de que os problemas filosóficos estão enraizados na linguagem. O segundo Wittgenstein invoca e
elucida a noção usual de significado linguístico (ver USO). A discussão que promove no período inicial de sua
trajetória constitui uma reflexão metafísica acerca da natureza da representação simbólica, desenvolvida a partir
de uma adaptação da dicotomia técnica entre ―sentido‖ e ―significado‖, proposta por Frege. Este não se ocupou
de todos os aspectos do significado das expressões; não voltou sua atenção, por exemplo, para o seu ―impacto
expressivo‖, para as associações mentais que evocam, concentrando-se somente nos aspectos que têm influência
sobre a validade dos argumentos em que ocorrem, em seu ―conteúdo‖ lógico. Em sua forma amadurecida, o
sistema que propôs estabeleceu uma distinção entre dois aspectos do conteúdo: o sentido (Sinn) e o significado
(Bedeutung). Em uma linguagem ideal, toda sentença expressa um sentido, o pensamento (aquilo que constitui o
conteúdo de um juízo), e se refere a um significado ou referente, um valor de verdade, o Verdadeiro ou o Falso.
Expressa um pensamento apresentando um valor de verdade como o valor de uma função para um argumento.
Cada elemento de significação em uma sentença expressa, por sua vez, um sentido e possui um referente. Os
nomes próprios expressam um sentido e se referem a um objeto, as palavras-conceito expressam um sentido e se
referem a um conceito. Essa distinção explica tanto como uma expressão pode ser não referencial sem ser por
isso destituída de sentido, quanto a natureza não trivial de enunciados de IDENTIDADE, como ―A estrela da
manhã é a estrela da tarde‖: embora as duas expressões refiram-se ao mesmo objeto, seus sentidos ou ―modos de
apresentação‖ diferem (―Sense‖ 25-36; Laws I §2; Correspondence 63; Notation §§2-8). (GLOCK, HansJohann. Dicionário Wittgenstein. ed. Rio de Janeiro: Editora Zahar, 1998. p. 331).
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conjunto da linguagem e das atividades com as quais está interligada. No § 7 podemos observar
a definição que Wittgenstein dá para o emprego dos termos jogos de linguagem:

Podemos também imaginar que todo o processo do uso das palavras em (2) é
um daqueles jogos por meio dos quais as crianças aprendem sua língua
materna. Chamarei esses jogos de ―jogos de linguagem‖, e falarei muitas
vezes de uma linguagem primitiva como de um jogo de linguagem.
(WITTGENSTEIN, 1984, § 7).

Assim, Wittgenstein compara a linguagem a um jogo de xadrez, em que é necessário
se conhecer cada peça em particular para aplicar a regra do jogo. Para compreender uma peça
deve-se compreender o jogo em seu conjunto; as regras que o definem é então a função da
peça no jogo. Desse modo é que uma palavra tem o seu lugar em um jogo da linguagem, pois
o significado de uma determinada palavra numa linguagem vem definido pelas regras
gramaticais que são usadas na linguagem. Por isso faz o uso do jogo de xadrez para clarificar
a definição de jogo de linguagem e seus usos, conforme segue:
Quando se mostra a alguém a figura do rei no jogo de xadrez e se diz: ―Esse
é o rei do xadrez‖, não se elucida por meio disso o uso dessa figura, a menos
que esse alguém já conheça as regras do jogo, até esta última determinação:
a forma de uma figura de rei. Pode-se pensar que já aprendera as regras do
jogo, sem que se lhe tenha mostrado uma figura real. A forma da figura do
jogo corresponde aqui ao tom, ou à configuração de uma palavra.
(WITTGENSTEIN, 1984, § 31).

Assim como no jogo de xadrez com suas peças e movimentos possíveis de cada peça
em particular o significado de uma palavra é seu lugar em um jogo de linguagem. Pois para
compreender o que é uma peça de xadrez é necessário compreender o que é um jogo em seu
conjunto, pois são as regras que definem o papel da peça no jogo. O mesmo ocorre no
contexto discursivo, ao saber exatamente o papel que cada signo desempenha na fala, bem
como, os possíveis movimentos que estão à sua disposição na linguagem, como nos aponta
Fann (1992):

[...]. Usar uma oração é deste modo análogo a fazer uma jogada de xadrez
seguindo as regras. ―... uma jogada de xadrez não consiste simplesmente em
mover uma peça de um modo determinado sobre o tabuleiro...‖ (FANN,
1992, p. 91, Tradução nossa).
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Portanto, não basta apenas conhecer as peças isoladamente do jogo é necessário saber
os possíveis movimentos. Sendo assim, para se esclarecer a natureza social da linguagem, há
que se perguntar: que quer dizer que alguém segue uma regra? É uma atividade envolvida em
toda atividade importante que os seres humanos empreendem. Pode-se perceber que alguém
segue uma regra quando se está havendo uma interação na fala dos participantes do diálogo.
Em vez de mostrar algo comum a tudo que se denomina linguagem, Wittgenstein diz
que todos esses fenômenos não têm nada em comum que faça usar a mesma palavra para
tudo, pois estão relacionados entre si de diversas formas. Desta relação dá-se o nome de
linguagem. Fann (1992), nos direciona ao entendimento da relação que deve existir no jogo,
ou seja, algo que seja semelhante na linguagem, vejamos:

Consideremos, por exemplo, os processos que chamamos jogos. Refiro-me
aos jogos de salão, jogos de cartas, jogos de bolas, jogos olímpicos, etc. Que
é comum a todos eles? Não diga: ‗deve haver algo comum, ou do contrário,
não seriam chamados ‗jogos‘; porém olhe e veja se de fato há algo comum a
todos eles. Se os olha, não verá nada em comum, senão simplesmente
semelhanças, relações, e, além disso, se encontrará com toda uma gama
destas. Reflitamo-los: Não pense, olhe! Olhe, por exemplo, os jogos de salão
com suas relações multiformes. Agora passe aos jogos de cartas; aqui
encontrará muitas correspondências com o primeiro grupo, mas várias
características comuns desaparecem, enquanto que aparecem outras novas.
Se passamos aos jogos de bola, se mantém várias características comuns,
mas se perdem outras... Do mesmo modo podemos considerar os muitos,
muitíssimos tipos distintos de jogos; e ver como afloram certas semelhanças,
enquanto outras desaparecem. (FANN, 1992, p. 100, Tradução nossa).

Vê-se uma complicada malha de semelhanças superpondo-se e entrecruzando-se, às
vezes, são semelhanças de conjunto e outras de detalhe. Assim pode-se comparar a uma
‗família‘. Os jogos formam uma família, onde eles não têm nada em comum além de formar
uma família, que são suas semelhanças. Embora haja tais semelhanças, Fann (1992) nos
indaga sobre a atitude de Wittgenstein frente à questão de qual é a natureza, tarefa e métodos
da filosofia:

No entanto, o agudo contraste entre a primeira e a última perspectiva da
linguagem não deve impedir-nos de ver o objetivo de sua ―crítica da
linguagem‖. Sua grande preocupação em ambos os períodos foi este
problema crucial: Qual é a natureza, tarefa e métodos da filosofia? (FANN,
1992, p. 103, Tradução nossa).
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Como se pode observar na citação acima, Wittgenstein não está interessado em
linguagem por linguagem; mas na específica função da filosofia tradicional. Em ambas as
obras a função de Wittgenstein é questionar as perguntas, traçar os limites do sentido, indicar
o que se pode e o que não se pode dizer.
Nas Investigações ele trata a compreensão da essência da linguagem, sua função e suas
estruturas, mas quando Wittgenstein fala de essência nas Investigações não tem o mesmo
sentido que no Tractatus.
No Tractatus Wittgenstein acreditava ter descoberto a essência da linguagem, bem
como revelado o limite da linguagem. Já nas Investigações não mais falava da linguagem,
mas de diferentes usos da linguagem, ou então, denominado por ele mesmo de jogos de
linguagem.
Nas Investigações Wittgenstein constrói vários jogos de linguagem ao criticar algumas
expressões metafísicas. Para ele os jogos de linguagem claros e simples não são estudos
preparatórios para uma regulação futura da linguagem. São estabelecidos como objetos de
comparação para que possam iluminar a linguagem.
Pois para ele os problemas filosóficos surgem principalmente acerca de interpretação
errônea das formas de linguagem, sendo então problemas linguísticos, ou seja, puramente
conceituais.
As questões filosóficas são atormentadoras e surgem das formas de linguagem.
Wittgenstein compara estas tormentas como algum tipo de enfermidade mental. Por isso ele
combate contra o enfeitiçamento da linguagem, como podemos observar no § 255 das
Investigações:

A descrição metafórica dos problemas filosóficos em termos psicológicos
como ―câimbra mental‖, ―tormento mental‖, etc., não é acidental. Por uma
parte, é uma expressão de sua preocupação pessoal por tais problemas. Por
outra parte, é uma caracterização acertada de seus próprios métodos e
objetivos na filosofia. ―O tratamento filosófico de uma questão é como o
tratamento de uma enfermidade‖ (P. I. § 255) (FANN, 1992, p. 108,
Tradução nossa).

Com isto, Wittgenstein defende então que não existe uma terapia apropriada para
todas essas enfermidades mentais. Pois não existe um método filosófico, mas vários métodos.
Dessa forma também existem diferentes terapias. Sendo a terapia a ser usada dependerá
exclusivamente a enfermidade, bem como da pessoa que a sofra.
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Para Wittgenstein o principal erro difundido pelos filósofos, incluindo a sua primeira
maneira de pensar – Tractatus – é que ao ver a linguagem, se olha para uma forma de palavras
e não para o uso que se faz dessa forma. ―Permanecemos inconscientes da prodigiosa
diversidade dos jogos de linguagem ordinária, devido ao que a vestimenta de nossa linguagem
o faz todo parecido‖ (P. I., p. 224 apud FANN, 1992, p. 110, Tradução nossa).
Eis aqui um ponto importante nas Investigações, relativo ao uso das palavras; o qual
faz distinção entre gramática superficial e gramática profunda. Sendo que gramática
superficial é o que de imediato se grava do uso de uma palavra. À parte do uso que pode
incorporar-se através do ouvido. Ao passo que a gramática profunda é a aplicação das
palavras.
Nesse contexto Wittgenstein desenvolve seu pensamento nas Investigações na forma
de crítica à tradição filosófica ocidental da linguagem. Embora seu problema central
permaneça o mesmo nas duas obras em destaque. Vê-se que a oposição da segunda com a
primeira é fundamentalmente explícita.
No Tractatus a radicalização da função designativa sustenta a posição de se deixar
guiar pelo ideal de uma linguagem perfeita, sendo então ela capaz de reproduzir com a mais
absoluta exatidão a estrutura ontológica do mundo. Pois a linguagem deveria ser a imagem
original do real (teoria pictórica).
Para Wittgenstein a linguagem humana é uma atividade complexa, caracterizada por
duas dimensões, sendo elas: 1) externamente manifestam-se os atos corpóreos de produção de
sons; 2) estes atos são acompanhados no interior do espírito, por atos que lhes conferem
significação. Estes atos espirituais são estritamente privados.
Nas Investigações manifesta-se um ataque a uma concepção individualista do
conhecimento e da linguagem e também irrompe contra o dualismo e antropológico. Segundo
Oliveira (2001) vê-se também nessa mesma obra que Wittgenstein luta contra a teoria
objetivista da linguagem. Pois para ele não existe um mundo em si independente da
linguagem, cujo deveria ser copiado por ela. Só existe o mundo na linguagem.
Wittgenstein ainda nas Investigações abandona o ideal de exatidão completamente
desligado das situações concretas do uso da linguagem, encontrado no Tractatus. Para ele isso
não passa de um mito filosófico. Pois é impossível determinar a significação das palavras sem
considerar o contexto social em que elas são utilizadas. Por isso a ideia de linguagem perfeita
é tida nas Investigações como algo impossível.
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No Tractatus a linguagem deve ser uma cópia fiel dos fatos no mundo. Não é copiável
pela linguagem, porém é dada juntamente com ela. Já nas Investigações a linguagem é uma
atividade humana. Há uma identidade entre linguagem e ação. Dada em contextos diversos e
sendo possível entendê-la somente dentro de cada contexto perfeitamente, ou seja, ao qual
está inserida.
A linguagem é uma determinada forma de vida com suas particularidades e hábitos.
Pois é sempre uma parte, um constitutivo de determinada forma de vida, na qual está
integrada.
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2. A CONCEPÇÃO DE JOGOS DE LINGUAGEM NA OBRA INVESTIGAÇÕES
FILOSÓFICAS

Em sua primeira fase Wittgenstein acreditava na possibilidade de uma metalinguística
lógica capaz de purificar a língua cotidiana. Dados aos diversos equívocos acerca dos jogos de
linguagem e suas funções na linguagem ordinária, concebe uma nova estrutura da língua a
partir das Investigações Filosóficas.
Trataremos a linguagem, sua estrutura e as comparações advindas de Wittgenstein
sobre os jogos e seus usos para observar uma reformulação do pensamento do filósofo em
relação à linguagem, visto que ele dá maior ênfase à linguagem cotidiana a partir das IF que
sobrepõe sua primeira visão de linguagem lógica. Ou seja, uma linguagem pura que pudesse
eliminar os equívocos ocasionais da linguagem cotidiana.
Segundo Wittgenstein (1984) a linguagem funciona em seus usos, não cabendo,
portanto, indagar sobre os significados das palavras, mas sobre suas funções práticas. Não há
para ele uma única função comum das expressões da linguagem, nem mesmo algo que possa
ser considerado como o jogo de linguagem.
Existe um mundo em si que nos é dado independentemente da linguagem, mas que a
linguagem tem a função de exprimir. Até então, Wittgenstein queria uma linguagem artificial
(TLP), pois se a tivesse ela seria a medida de qualquer linguagem.
Wittgenstein inicia sua obra IF citando Santo Agostinho no §1, num primeiro
momento esta passagem pode ser compreendida à luz de uma crítica à referência de
linguagem em Agostinho, a saber, a ostensão ou definição ostensiva da linguagem.
Segundo Hintikka & Hintikka essa mudança da linguagem básica se deu por volta de
1929, e que essa mudança contém as sementes do desenvolvimento posterior de Wittgenstein.
Podendo ser vista claramente, a mudança, na reflexão acerca do aprendizado e do ensino da
linguagem. A ideia de ostensão já o perseguia desde a concepção do Tractatus, advinda do
‗ato de mostrar‘, podendo servir como único modo necessário à definição dos dados sensíveis
(ou outros objetos da experiência imediata) ou, pelo contrário, à sua inserção no discurso.
(HINTIKKA; HINTIKKA, 1994, p. 235).
Para Wittgenstein as definições ostensivas compreendem todas as definições nãoverbais. Por isso, a crítica feita por ele é a de que, para que haja entendimento na relação do
apontar pelo professor, o aluno já deva conhecer a condição lógica da entidade definida.
Dentro dessa concepção, Hintikka & Hintikka, nos diz que:
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[...] quando se aponta para dois pedaços quadrados de papel vermelho e se
pronuncia uma palavra (num contexto definidor), está se definindo um
particular (este par de objetos), um material (papel), uma forma (quadrada),
uma cor (vermelha), ou uma quantidade (dois)? (HINTIKKA; HINTIKKA,
1994, p. 236).

Para Wittgenstein a definição ostensiva desempenhava um papel de fundamental
importância na compreensão da linguagem. Imagem essa que ele mesmo critica nas IF,
quando se se vale somente da definição ostensiva como recurso único para a compreensão da
linguagem cotidiana.
Na introdução às IF Wittgenstein faz referência a Agostinho, na sua maneira de
conceber a definição ostensiva como único método capaz de compreender a linguagem,
reduzindo essa compreensão ao som do signo. Vejamos:

Se os adultos nomeassem algum objeto e, ao fazê-lo, se voltassem para ele,
eu percebia isto e compreendia que o objeto fora designado pelos sons que
eles pronunciavam, pois eles queriam indicá-lo. Mas deduzi isto dos seus
gestos, a linguagem natural de todos os povos, e da linguagem que, por meio
da mímica e dos jogos com os olhos, por meio dos movimentos dos
membros e do som da voz, indica as sensações da alma, quando esta deseja
algo, ou se detém, ou recusa ou foge. Assim, aprendi pouco a pouco a
compreender quais coisas eram designadas pelas palavras que eu ouvia
pronunciar repetidamente nos seus lugares determinados em frases
diferentes. E quando habituara minha boca a esses signos, dava expressão
aos meus desejos. (WITTGENSTEIN, 1984, § 1).

Nesta citação percebemos uma determinada imagem da essência da linguagem
humana, baseada na definição ostensiva que Agostinho tinha ao perceber a linguagem.
Maneira como o processo de manifestação da linguagem em um adulto fosse baseado na
mostra do objeto correspondente ao signo falado. Nesta imagem da linguagem encontram-se
as raízes da idéia, ou seja, cada palavra tem sua significação agregada à palavra. É o objeto
que a palavra substitui.
Porém, podemos observar que Wittgenstein não critica essa definição em sua
totalidade como obsoleta. Na verdade ele está criticando a maneira absoluta como é
compreendida a definição ostensiva, ou seja, como se ela fosse única e a dar a explicação do
funcionamento da linguagem. Wittgenstein diz que Agostinho descreve um sistema de
comunicação, porém esse sistema não é tudo aquilo que se chama de linguagem.
(WITTGENSTEIN, 1984, p. 10, § 3).
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Pois se ficarmos somente com a definição ostensiva encontramos problemas como os
apontados em O Livro Azul, conforme Wittgenstein explicita a seguir:
As questões ―O que é o comprimento?‖, ―O que é o sentido?‖, ―O que é o
número um?‖ etc., causam-nos um constrangimento mental. Sentimos que
para lhes dar respostas deveríamos apontar para algo e contudo sentimos que
não podemos apontar para nada. (Enfrentamos uma das grandes fontes da
desorientação filosófica: um substantivo faz-nos procurar uma coisa que lhe
corresponda.). (WITTGENSTEIN, 2008, p. 21).

Wittgenstein então sugere que se faça em primeiro lugar a pergunta pelo que é
explicação do sentido. Pois para compreender o sentido de sentido haveria a necessidade de se
compreender a explicação do sentido. Sendo que seja o que for que a explicação de sentido
explique, isso será o sentido.
Isto leva Wittgenstein a dizer que o que se chama geralmente de explicações de
sentido de uma palavra pode, muito grosseiramente, ser dividido em definições verbais e
ostensivas. (Cf. WITTGENSTEIN, 2008, p. 22).
Segundo Hintikka & Hintikka, ainda para Wittgenstein a definição ostensiva bem
sucedida poderia dar ao receptor a regra para o uso da palavra a ser definida, ou pelo menos
uma parte importante dessa regra. (HINTIKKA; HINTIKKA, 1994, p. 238)
Não é sobre a diferença entre espécies de palavras que Santo Agostinho está se
referindo. Pois quem descreve o aprendizado da linguagem num primeiro momento talvez
pense em substantivos tais como: mesa, cadeira, pão, nomes de pessoas e aí sim em nomes de
certas atividades e qualidades e nas demais espécies de palavras.

Pense agora no seguinte emprego da linguagem: mando alguém fazer
compras. Dou-lhe um pedaço de papel, no qual estão os signos: ―cinco
maçãs vermelhas‖. Ele leva o papel ao negociante; este abre o caixote sobre
o qual encontra-se o signo ―maçãs‖, depois, procura numa tabela a palavra
―vermelho‖ e encontra frente a esta um modelo da cor; a seguir, enuncia a
série dos numerais – suponho que a saiba de cor – até a palavra ―cinco‖ e a
cada numeral tira do caixote uma maçã da cor do modelo. – Assim, e de
modo semelhante, opera-se com palavras. – ―Mas como ele sabe onde e
como procurar a palavra ‗vermelho‘, e o que vai fazer com a palavra
‗cinco‘?‖ – Ora, suponho que ele aja como eu descrevi. As explicações têm
em algum lugar um fim. – Mas qual é a significação da palavra ―cinco‖? –
De tal significação nada foi falado aqui; apenas, de como a palavra ―cinco‖ é
usada. (WITTGENSTEIN, 1984, § 1).
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Podemos observar um conceito filosófico de significação que pode ser reduzido a uma
representação primitiva de como funciona a linguagem. Aqui não fica claro nos escritos de
Wittgenstein se ele está se referindo a uma linguagem primitiva ou um modo de
aprendizagem da linguagem que seja primitivo.

Pensemos numa linguagem para a qual a descrição dada por Santo
Agostinho seja correta: a linguagem deve servir para o entendimento de um
construtor A com um ajudante B. A executa a construção de um edifício com
pedras apropriadas; estão à mão cubos, colunas, lajotas e vigas. B passa-lhe
as pedras, e na seqüência em que A precisa delas. Para esta finalidade,
servem-se de uma linguagem constituída das palavras ―cubos‖, ―colunas‖,
―lajotas‖, ―vigas‖. A grita essas palavras; - B traz as pedras que aprendeu a
trazer ao ouvir esse chamado. – Conceba isso como linguagem totalmente
primitiva. (WITTGENSTEIN, 1984, § 2).

Mais uma vez pode-se observar que Agostinho descreve esse sistema de comunicação
ostensivo, preocupado com o som produzido ao dizer a palavra, no entanto, esse sistema não
consegue atingir ou até mesmo definir tudo o que se chama de linguagem. E para
Wittgenstein isso deve ser dito em alguns casos em que se levanta a questão: ―Essa
apresentação é útil ou não‖? Chegando a conclusão de que é útil, mas apenas para esse
domínio estritamente delimitado, não para o todo que se pretendia apresentar.
É como se alguém explicasse: ―Jogar consiste em empurrar coisas, segundo
certas regras, numa superfície...‖ – e nós lhe respondêssemos: ―você parece
pensar nos jogos de tabuleiro, mas nem todos os jogos são assim. Você pode
retificar sua explicação, limitando-a expressamente a esses jogos‖.
(WITTGENSTEIN, 1984, § 3).

Para Wittgenstein esse modo de encarar a estrutura da língua, ou seja, a forma de
expressá-la é totalmente primitiva. Essas formas primitivas a criança utiliza quando está
aprendendo a falar. Pois o ensino da linguagem não é nenhuma explicação, mas um
adestramento. As crianças são adestradas para executar essas atividades, para essas palavras
ao executá-las, e para reagir assim às palavras dos outros.

Uma parte importante desse treinamento consistirá no fato de que quem
ensina mostra os objetos, chama a atenção da criança para eles,
pronunciando então uma palavra, por exemplo, a palavra ―lajota‖, exibindo
essa forma. (Não quero chamar isto de ―elucidação ostensiva‖ ou
―definição‖, pois na verdade a criança ainda não pode perguntar sobre a
denominação. Quero chamar de ―ensino ostensivo das palavras‖. – Digo que
formará uma parte importante do treinamento, porque isso ocorre entre os
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homens; e não se poderia apresentar de outro modo.) Esse ensino ostensivo
das palavras, pode-se dizer, estabelece uma ligação associativa entre a
palavra e a coisa: mas o significa isso? Ora, pois pode significar coisas
diferentes; no entanto, pensa-se logo no fato de que, quando a criança ouve a
palavra, a imagem da coisa surge perante seu espírito. Mas se isso acontece –
é essa a finalidade da palavra? – Sim, pode ser a finalidade. – Eu posso
imaginar um tal emprego de palavras (série de sons). (Pronunciar uma
palavra é como tocar uma tecla no piano da representação.) Mas na
linguagem no § 2, não é finalidade das palavras despertar representações.
(Pode-se certamente achar que isso é útil para a finalidade verdadeira.)
(WITTGENSTEIN, 1984, § 6).

Pois o uso dessas palavras absolutamente dependentes do contexto pragmático em um
conjunto de diversas atividades como: descrever, indicar, ler, explicar – que envolvem essas
palavras devem ser entendidas como um conjunto de sucessão rápida de impressões de
sensações e não simplesmente representar sensações.

Podemos também imaginar que todo o processo do uso das palavras em (2) é
um daqueles jogos por meio dos quais as crianças aprendem sua língua
materna. Chamarei esses jogos de ―jogos de linguagem‖, e falarei muitas
vezes de uma linguagem primitiva como de um jogo de linguagem.
(WITTGENSTEIN, 1984, § 7).

Wittgenstein também chama de jogos de linguagem os processos de denominação das
pedras e da repetição da palavra pronunciada. Uma pessoa anuncia as palavras e outra pessoa
age de acordo com elas. O mesmo acontece quando o professor aponta para a pedra. Bem
como quando o aluno repete a palavra que o professor pronuncia, pois todos são processos de
linguagem semelhantes. Chama também de jogos de linguagem o conjunto da linguagem e
das atividades com as quais está interligada.

Consideremos uma extensão da linguagem (2). Fora as quatro palavras
―cubos‖, ―colunas‖, etc., conteria uma série de palavras que seria empregada
como o negociante no § 1 emprega os numerais (pode ser a série das letras
do alfabeto); além disso, duas palavras, que podem ser ―ali‖ e ―isto‖ (porque
isto já indica mais ou menos sua finalidade), e que são usadas em
combinação com um movimento indicativo da mão; e finalmente um número
de modelos de cores. A dá uma ordem da espécie: ―d-lajota-ali‖. Ao mesmo
tempo faz com que o auxiliar veja um modelo de cor, e, pela palavra ―ali‖,
indica um lugar dar construção. Da provisão de lajotas, B toma uma da cor
do modelo para cada letra do alfabeto até ―d‖ e a leva ao lugar que A
designa. – Noutra ocasião, A dá a ordem: ―isto-ali‖. Dizendo ―isto‖, aponta
para uma pedra. Etc. (WITTGENSTEIN, 1984, § 8)
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Vê-se que algumas palavras necessitam de auxiliares para se significarem, não
podendo ser isoladas, pois isto implicaria na sua significação e na compreensão. Dado ao fato
que se assimila as descrições do uso das palavras umas com as outras, este uso não pode se
tornar mais semelhante. Pois ele é totalmente dissemelhante.

Pense nas ferramentas em sua caixa apropriada: lá estão um martelo, uma
tenaz, uma serra, uma chave de fenda, um metro, um vidro de cola, cola,
pregos e parafusos. – Assim como são diferentes as funções desses objetos,
assim são diferentes as funções das palavras. (E há semelhanças aqui e ali.)
(WITTGENSTEIN, 1984, § 11).

O que confunde é a uniformidade da aparência das palavras, quando são ditas ou
quando elas estão presentes na escrita e na imprensa. Wittgenstein compara a cabina do
maquinista de uma locomotiva, pois nela estão alavancas de mão que se parecerem mais ou
menos. Porém, tem que se ter o cuidado, pois cada uma desempenha uma função própria
dentro do contexto.
Existem diferentes pontos de vista segundo os quais se podem repartir ferramentas em
espécies de ferramentas, ou então, figuras de xadrez em espécies de figuras.
Wittgenstein compara a linguagem ao jogo de xadrez, considerando que as peças não
representam coisa alguma fora do seu contexto. Cada peça do jogo só tem por significação a
totalidade dos lances a que se presta no jogo. As regras do jogo da linguagem no jogo de
xadrez são autônomas e arbitrárias. Os jogos são livres criações e saber jogar uma técnica
consecutiva a uma aprendizagem, ou seja, significar é saber usar uma regra.

Pode-se representar facilmente uma linguagem que consiste apenas de
comandos e informações durante uma batalha. – Ou uma linguagem que
consiste apenas de perguntas e de uma expressão de afirmação e de negação.
E muitas outras. – E representar uma linguagem significa representar-se uma
forma de vida. (WITTGENSTEIN, 1984, § 19).

Quando se usa o termo jogo é necessário salientar que o falar da linguagem é uma
parte de uma atividade ou de uma forma de vida, que estabelecem gramaticalmente modelos e
regras de se dirigir às coisas.

Diz-se muitas vezes: os animais não falam porque lhes faltam as capacidades
espirituais. E isso significa: ―eles não pensam, por isso não falam‖. Mas: eles
não falam mesmo. Ou melhor: eles não empregam a linguagem – se
abstrairmos as mais primitivas formas de linguagem. Comandar, perguntar,
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contar, tagarelar pertencem à história de nossa natureza assim como andar,
comer, beber, jogar. (WITTGENSTEIN, 1984, § 25).

O aprendizado da linguagem consiste no fato de se dar nomes aos objetos. É como
pregar uma etiqueta numa coisa. Pois toda significação está em relação interna com sua
explicação e sua compreensão.
Para Wittgenstein a linguagem não é o resultado do estabelecimento de qualquer
espécie de relação cognitiva entre um sujeito individual e autônomo e a sua experiência
interior e solitária. Essa relação supõe a pré-existência de uma linguagem no seio da qual essa
proposição possa adquirir sentido.
Quando se mostra a alguém a figura do rei no jogo de xadrez e se diz: ―Esse
é o rei do xadrez‖, não se elucida por meio disso o uso dessa figura, a menos
que esse alguém já conheça as regras do jogo, até esta última determinação:
a forma de uma figura de rei. Pode-se pensar que já aprendera as regras do
jogo, sem que se lhe tenha mostrado uma figura real. A forma da figura do
jogo corresponde aqui ao tom, ou à configuração de uma palavra.
(WITTGENSTEIN, 1984, § 31).

É possível imaginar que alguém aprenda um jogo sem aprender todas as regras nem
sua formulação. Talvez o aprendizado tenha se dado por simples observação de jogos de
tabuleiro bem simples e progrediu para os mais complicados.

E agora podemos dizer, creio: Santo Agostinho descreve o aprendizado da
linguagem humana como se a criança chegasse a um país estrangeiro e não
compreendesse a língua desse país; isto é, como se ele já tivesse uma
linguagem, só que não essa. Ou também: como se a criança já pudesse
pensar, e apenas não pudesse falar. E ―pensar‖ significaria aqui qualquer
coisa como: falar consigo mesmo. (WITTGENSTEIN, 1984, § 32).

Não é verdade que alguém deva dominar um jogo de linguagem para compreender
uma definição ostensiva, porém deve apenas saber para o que aponta aquele que elucida.
Sendo que, se aquele que elucida aponta para a forma de um objeto, ou então para a sua cor,
seu número. O que consiste nesse caso apontar para a forma ou a cor? Pois cada elucidação
poderá se constatar que se tinha algo diferente ao apontar. A significação de um nome
elucida-se muitas vezes apontando para o seu portador.
Pois se dirige muitas vezes a atenção para a cor, não fazendo os contornos da forma
com a mão; ou até mesmo não voltando o olhar para o contorno da coisa, procurando lembrar-
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se de onde já viu essa cor. Sendo que quando se dirige a atenção para a forma copiando-a,
piscando os olhos a fim de não ver a cor claramente.
Da mesma forma consiste um lance de xadrez no fato de que uma peça seja movida de
tal ou qual modo no tabuleiro e também não consiste nos sentimentos, bem como nos
pensamentos daquele que move e que acompanham o lance.
Há certamente aquilo que se pode chamar de ―vivências características‖ para
o apontar a forma. Por exemplo, o percorrer o contorno com o dedo, ou com
o olhar, ao apontar. – Mas isto não acontece em todos os casos nos quais
‗tenho em mente a forma‘, como tampouco ocorre qualquer outro processo
característico em todos esses casos. – Mas mesmo se um tal processo se
repetisse em todos os casos, dizermos: ―Ele apontou a forma e não a cor‖
dependeria das circunstancias, isto é, daquilo que acontecesse antes e depois
do apontar. (WITTGENSTEIN, 1984, § 35).

O uso das palavras é aprendido de forma diferente como, por exemplo: ―apontar esta
coisa‖ ou ―apontar aquela cor‖. Nesse caso há evidencias e maneiras de apontar
características.
Na relação entre nome e denominado entre muitas outras coisas, também consiste no
fato de que ao ouvir um nome evoca-se a imagem do denominado perante a ―alma‖. Consiste
também no fato de que o nome este escrito sobre o denominado, ou em que o nome é
pronunciado quando se aponta para o denominado.
Se digo a alguém, sem qualquer elucidação: ―O que vejo diante de mim é
composto‖, então esse alguém perguntar-se-me-á com razão: ―Que quer você
dizer com ‗composto‘? Isso pode significar todas as coisas possíveis!‖ A
pergunta ―O que você vê é composto?‖ certamente tem sentido, se já está
estabelecido de que espécie de ser composto – isto é, de que uso especial
dessa palavra – se trata. Se tivesse sido estabelecido que a imagem visual de
uma árvore deve chamar-se ―composta‖, quando se vê não apenas um
tronco, mas também ramos, então a pergunta ―A imagem visual dessa árvore
é simples ou composta?‖ teriam um sentido claro – um emprego claro. E a
resposta à segunda pergunta não é naturalmente ―Os ramos‖ (isto seria uma
resposta à pergunta gramatical: ―O que se chama aqui de ‗partes
constituintes simples?‘‖), mas sim, por exemplo, uma descrição dos
diferentes ramos. (WITTGENSTEIN, 1984, § 47).

A palavra ―composto‖ é usada de diversos modos aparentados uns com os outros. Pois
há diferentes possibilidades para um jogo de linguagem, deferentes casos para os quais um
signo denomina, no jogo, um quadrado desta daquela cor. O jogo é jogado segundo uma regra
determinada. A regra pode desempenhar o papel de auxilio no ensino do jogo.
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Aquilo que corresponde ao nome e sem o qual este não teria significação é, por
exemplo, um paradigma que é usado no jogo de linguagem em combinação com o nome.
―Quero chamar ‗nome‘ apenas aquilo que não pode estar na combinação ‗X
existe‘. – E assim não se pode dizer ‗o vermelho existe‘, porque, se o
vermelho não existisse, não se poderia falar absolutamente nada dele‖. –
Mais corretamente: Se ―X existe‖ deve significar tanto quanto ―X‖ tem
significação, - então não é uma fase que trata X, mas sim uma frase sobre o
nosso uso da linguagem, a saber o uso da palavra ―X‖. (WITTGENSTEIN,
1984, § 58).

Pois os nomes somente designam aquilo que é elemento da realidade. Pode-se
imaginar um jogo de linguagem onde são dadas ordens para alguém trazer ou movimentar
certas coisas compostas de várias partes.

Não posso caracterizar melhor essas semelhanças do que com a expressão
―semelhanças de família‖; pois assim se envolvem e se cruzam as diferentes
semelhanças que existem entre os membros de uma família: estrutura, traços
fisionômicos, cor dos olhos, o andar, o temperamento, etc., etc. – E digo: os
―jogos‖ forma uma família. (WITTGENSTEIN, 1984, § 67).

Os jogos formam uma família no sentido que todos têm algo em comum, porém a
disjunção de cada peça dessa família, cada membro, assim não haveria algo em comum e sim
peças particulares e cada uma com uma regra particular. Portanto, não podendo ser igual em
alguns traços e não podendo participar do mesmo jogo, da mesma regra.
Existe um parentesco entre os jogos de linguagem. Algo que é comum entre eles. Nos
jogos de tabuleiro há semelhanças, bem como nos jogos de cartas e bola. Existe uma rede
complicada de semelhanças, que se envolvem e se cruzam mutuamente, pois todos têm algo
em comum.
―Mas então o emprego da palavra não está regulamentado; o ‗jogo‘ que
jogamos com ela não está regulamentado‖. Ele não está inteiramente
limitado por regras; mas também não há nenhuma regra no tênis que
prescreva até que altura é permitido lançar a bola nem com quanta força;
mas o tênis é um jogo e também tem regras. (WITTGENSTEIN, 1984, § 68).

Não deve haver hipóteses nas descrições. Toda explicação deve desaparecer e ser
substituída apenas por descrição. Para Wittgenstein o papel da filosofia é uma luta contra o
enfeitiçamento do entendimento pelos meios da linguagem. A linguagem é algo único.
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Salienta que a filosofia não deve tocar no uso efetivo da linguagem, mas sim em último caso
apenas descrevê-lo. Pois a filosofia deixa tudo como está. Também chama de filosofia tudo o
que é possível antes de qualquer nova descoberta e invenção. Quando se fixa uma regra, uma
técnica para um jogo e quando se segue tais regras, há um aprisionamento nas próprias regras
estabelecidas.

Só podemos evitar a injustiça ou o vazio de nossas afirmações, na medida
em que apresentamos o modelo como aquilo que ele é, ou seja, como objeto
de comparação – por assim dizer, como critério -; e não como pré-juízo, ao
qual a realidade deva corresponder. (O dogmatismo, no qual tão facilmente
caímos ao filosofar). (WITTGENSTEIN, 1984, § 131).

Para Wittgenstein não se pode falar de alguma coisa, mas deve-se mostrar ‗a coisa‘
justamente para evitar a criação de realidades e cair no dogmatismo filosófico. Pois quando se
usa a linguagem, ela sempre tem que estar ligada a realidade. Na linguagem deve haver
clareza completa. Na filosofia não há um método, mas métodos, como que terapias diversas.
A regra ensina o que fazer em cada momento. Através da interpretação juntamente
com o interpretado. As interpretações não determinam sozinhas as significações. Seguir uma
regra, dar uma ordem, jogar uma partida de qualquer jogo, são hábitos, costumes. Pois quando
se compreende uma frase, isto quer dizer que se compreende uma linguagem. E quando se
compreende uma linguagem, isto quer dizer que se compreende uma técnica. Para
Wittgenstein: ―A linguagem é um labirinto de caminhos. Você entra por um lado e sabe onde
está; você chega por outro lado ao mesmo lugar e não sabe mais onde está‖
(WITTGENSTEIN, 1984, § 203).
Há a necessidade de se conhecer bem a regra de cada jogo, para não acabar caindo no
labirinto da linguagem. Para isso é necessário compreender o valor atribuído a cada palavra
quando se joga um jogo. Somente assim não cairá no enfeitiçamento da linguagem.
Sendo assim, a regra selada com uma significação determinada, traça o caminho a ser
seguido por todo o espaço. Seguir uma regra é o mesmo que seguir uma ordem. As pessoas
são treinadas para agirem assim. Portanto, o modo de agir que é comum a todos os homens é
o sistema de referência, por meio do qual se interpreta uma linguagem desconhecida.

Imaginemos que as pessoas naquele país executassem atividades humanas
habituais, e, ao fazê-lo, se utilizassem, ao que tudo indica, de uma linguagem
articulada. Se observarmos suas atividades, é compreensível que nos
pareçam ‗lógicas‘. Se tentamos, porém, aprender sua língua, vemos que é
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impossível. Pois entre elas não existe nenhuma conexão regular do que é
falado, dos sons, com as ações; contudo esses sons não são supérfluos; pois
se amordaçamos, por exemplo, uma dessas pessoas, este fato terá as mesmas
conseqüências que tem para nós: sem aqueles sons, suas ações se tornariam
confusas – se podemos dizer assim. (WITTGENSTEIN, 1984, § 207).

Não se pode dizer que essas pessoas possuem uma linguagem, ordem e comunicação,
pois para que haja uma linguagem é necessária uma regularidade. Há a necessidade de
relações dos sons produzidos com aquilo que é falado. Para as pessoas que falam outra língua,
sendo esses sons produzidos referentes ao que é falado, esse país só poderá compreender o
que eles falam através de exemplos correspondentes com as palavras. Para que haja um
acordo e compreensão através da linguagem e preciso um acordo sobre os juízos e também
sobre as definições.
Somente aquele que domina o emprego de uma linguagem possui a significação expressão linguística – dessa linguagem. Mesmo com a dissolução do sentido a palavra tem
sua exatidão (Cf. WITTGENSTEIN, 1984, § 329).
No próximo capítulo discorremos mais exatamente sobre os conceitos da
Sociolinguística. Abordamos a maneira como a linguagem é usada em todos os aspectos da
sociedade, incluindo as normas culturais, expectativas e contexto, bem como, seus efeitos
advindos do uso da linguagem na sociedade.
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3. AS INTERFACES DA LINGUÍSTICA

Neste Quarto Capítulo abordamos os conceitos da Linguística que é o estudo científico
da linguagem humana. Estuda a principal modalidade dos sistemas signos, as linguagens
naturais, que são a forma de comunicação mais altamente desenvolvida e de maior uso.
Trataremos a concepção de língua e linguagem. Percebemos a importância deste capítulo
como base para a Sociolinguística que tratamos próximo capítulo. Corroborando na
fundamentação teórica para a análise do corpus como já citado na metodologia da pesquisa.

3.1.1 A COMUNICAÇÃO HUMANA

Aborda-se a noção de linguagem que, embora seja comumente tomada como qualquer
processo de comunicação, é entendida como uma habilidade ou como uma capacidade própria
dos seres humanos de se comunicar por meio de línguas. Para elucidar o fato de a linguística
apresentar diferentes escolas teóricas que compreendem o fenômeno da linguagem de
maneiras distintas, apresenta-se um conjunto de características relacionadas à capacidade da
linguagem humana: uma técnica articulatória complexa; uma base neurobiológica composta
de centros nervosos que são utilizados na comunicação verbal; uma base cognitiva que rege as
relações entre o homem e o mundo biossocial; uma base sociocultural que atribui à linguagem
humana os aspectos variáveis que ela apresenta no tempo e no espaço; uma base comunicativa
que fornece os dados que regulamentam a interação entre os falantes.
Sendo assim, a linguagem verbal é a matéria do pensamento e o veículo da
comunicação social. Assim como não há sociedade sem linguagem, não há sociedade sem
comunicação. Tudo o que se produz como linguagem ocorre em sociedade, para ser
comunicado, e, como tal, constitui uma realidade material que se relaciona com o que lhe é
exterior, com o que existe independentemente da linguagem. Como realidade material –
organização de sons, palavras, frases – a linguagem é relativamente autônoma; como
expressão de emoções, ideias, propósitos, no entanto, ela é orientada pela visão de mundo,
pelas junções da realidade social, histórica e cultural de seu falante.
Ela é a representação do pensamento por meio de sinais que permitem a comunicação
e a interação entre as pessoas. Ela é relativamente autônoma: como expressão de emoções,
ideias, orientada pela visão de mundo, pelas injunções da realidade social, histórica e cultural
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de seu falante. As linguagens podem ser organizadas em dois grupos: a linguagem verbal e a
linguagem não verbal.

A linguagem verbal é a matéria do pensamento e o veiculo de

comunicação social.
A língua é um código de que se serve o homem para elaborar mensagens, para se
comunicar e interagir com outras pessoas. É um conjunto de unidades que se relacionam
organizadamente dentro de um todo. Ela pertence a todos os membros de uma sociedade e
como é um código socialmente aceito, um único indivíduo não é capaz de criá-la ou modificala. A fala, entretanto, é sempre individual e seu uso dependa da vontade do ser falante. Nem a
língua nem a fala são imutáveis. A língua evolui transformando-se historicamente.

[...]. Costuma-se dar o nome de linguagem a qualquer desses meios de
comunicação, mas, desde os tempos mais remotos, o termo se aplica àquela
aptidão humana para associar uma cadeia sonora (voz) produzida pelo
chamado aparelho fonador a um conteúdo significado e utilizar o resultado
dessa associação para a interação social uma vez que tal aptidão consiste
não apenas em produzir e enviar, mas ainda em receber e reagir à
comunicação. [...] (BORBA, 1991, p. 9).

O homem distingue-se dos demais animais por possui um poderoso dispositivo mental
que lhe permite organizar de forma bem complexa suas percepções de mundo e expressar seus
pensamentos com potencial criativo potencialmente ilimitado. Todo ser humano é dotado
desse dispositivo constituído por um complexo sistema de regras. O que existe, portanto, são
distintas programações linguísticas mentais. Um sistema não é superior ao outro. Os sistemas
linguísticos são apenas estruturados segundo lógicas diferentes.

A atividade de comunicação é uma constante em qualquer escala da vida
animal: todos os animais se comunicam de alguma forma e em algum
período de sua vida seja por necessidade de sobrevivência seja por
imperativos biológicos (ex: conservação da espécie) só possíveis através de
um mínimo de interação. A constância e a amplitude da atividade
comunicativa talvez esteja ligada aos meios de que a espécie dispõe para tal
fim. Algumas possuem códigos nitidamente delimitados. É na espécie
humana, entretanto, que a comunicação atinge o seu mais alto grau de
complexidade só compensada por igual eficiência (BORBA, 1991, p. 9).
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Dessa maneira podemos observar uma diferença entre esses processos de
comunicação. Os animais se valem de recursos próprios como movimentos, reação a cores,
odores, sendo os mais diversos tipos (modelos) comunicativos. Já a espécie humana se faz
complexa por utilizar também desses artifícios, e ainda mais, por utilizar da fala oral.
Assim, a linguagem é o mais eficaz instrumento natural de comunicação que o homem
tem à sua disposição. Essa comunicação não se efetiva somente na produção e envio do
código produzido, mas sim no momento em que essa mensagem é decodificada pelo receptor.
O processo de comunicação é composto por Simbolização (opera com elementos da
realidade), Articulação (há diversos níveis), Regularidade (significação permanente capaz de
se repetir idêntica a si mesma nas mesmas circunstâncias), Intencionalidade (implica sempre
um propósito claro e definido) e Produtividade (mecanismo capaz de produzir um número
praticamente infinito de mensagens).
Segundo Borba (1991), na Simbolização quando se há uma sequência fônica como,
por exemplo, gambá evoca a ideia de um determinado animal, bem como, a forma coragem
representa um traço do comportamento. Com isto, vemos que o processo de simbolização é
passagem necessária para o universo linguístico de toda e qualquer realidade interna e externa
(Cf. BORBA, 1991, p. 11). Podemos constatar claramente o exposto acima na citação a
seguir:

É por isso que se diz que a linguagem categoriza a realidade, isto é,
classifica-a em categorias na medida em que representa essa realidade.
Como toda comunicação se faz com base nesse processo de simbolização,
resulta que ele é totalmente arbitrário com relação ao que comunica: não há
nenhuma relação direta e necessária entre cadeia fônica e seu conteúdo
significativo (BORBA, 1991, p. 10).

À medida que se abre possibilidades variadas de ação e interação dá-se assim à
linguagem uma flexibilidade como código, ao lado oposto a isso tem o código de trânsito
cujas unidades são dotadas de conteúdo e relações fechadas e bem delimitadas.
Para Borba: ―todo ato de comunicação é analisável em diversos níveis com graus
variáveis de complexidade‖. [...] (BORBA, 1991, p. 10).
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Vejamos dois exemplos citados por Borba (1991) como fruto de análise das etapas da
articulação:
(1) ―Uma dor fina apertou seu coração pequeno.‖ (Conto Bras. Contemp., Cultrix,
1977, p. 271). Numa primeira etapa obtemos dois segmentos: -uma dor fina e –apertou seu
coração pequeno, cada um dos quais também passível de outras escalas de análise. Assim:
1º Uma dor fina → uma / dor fina → dor // fina
2º Apertou seu coração pequeno → apertou / seu coração pequeno → seu / coração
pequeno → coração // pequeno.
Um gráfico fará visualizar melhor este momento da análise:
Uma

dor

fina

apertou

seu

coração

pequeno
1
2

3
4

Até aqui a análise liberou unidades significativas que se combinam em várias escalas
para compor a mensagem. Cada uma dessas unidades, porém, pode sofrer nova segmentação.
Vejamos:
uma → u/ma → u/m/a
dor → /dor/ → d/o/r
fina → fi/na → f/i/n/a
apertou → a/per/tou/ → a/p/e/r/t/o/u
seu → /seu/ → s/e/u
coração → co/ra/ção → /k/o/r/a/s/ã/o
pequeno → pe/que/no → /p/e/k/e/n/o/ (27)

Com os exemplos citados pode-se observar segundo Borba (1991), que numa primeira
fase de análise há unidades significativas de natureza mórfica, e já numa segunda as unidades
são distintivas e de natureza fônica, com isto, costuma-se dizer que a primeira fase constitui a

27

Cada sinal gráfico representa uma classe de sons.
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primeira articulação e a segunda fase constitui a segunda articulação da linguagem, sendo
assim, duplamente articulada (Cf. BORBA, 1991, p. 11).
Ainda segundo Borba (1991): ―[...], a articulação é facilitada pelo caráter linear da
mensagem linguística. De fato, a possibilidade de segmentação se torna mais evidente quando
se percebe que as entidades (fônicas, mórficas) se sucedem na linha temporal‖ (BORBA,
1991, p. 12).
Na Regularidade a possibilidade de recorrência se deve ao fato de a linguagem se
manifestar por meios linguísticos, sendo por conjuntos organizados, internamente coerentes,
isto quer dizer que a linguagem comporta padrões que transcendem os aspectos
idiossincráticos dos atos de fala (Cf. BORBA, 1991, p. 12).
Da Intencionalidade se resulta a multimodalidade da linguagem, que quer dizer, os
seus vários modos de significar. Sendo assim a linguagem pode veicular qualquer conteúdo
significativo podendo até mesmo usa-la para falar dela mesma (Cf. BORBA, 1991, p. 13).
Segundo Borba (1991):

[...] o uso da linguagem não é controlado por atividades linguísticas prévias
dos usuários: qualquer falante, em qualquer momento e lugar, pode produzir
a mensagem que queira, independentemente de já tê-la ouvido antes ou não.
Da mesma forma, qualquer um pode entender (captar, decifrar) qualquer
mensagem. A única condição é que, no primeiro caso, o indivíduo domine
um sistema ou código linguístico e, no segundo, que a mensagem pertença
ao código que o ouvinte utiliza normalmente. Esse aspecto criativo da
linguagem pode ser facilmente comprovado pela observação do falar das
crianças. A criança não repete simplesmente as frases ouvidas: cria as suas
próprias frases a partir dos modelos aprendidos. Por outro lado, quando a
criança não entende o que o adulto fala, o problema deve estar
primeiramente em aspectos externos ao mecanismo linguístico: vocabulário,
pronúncia, velocidade vocal, extensão dos enunciados etc. (BORBA, 1991,
p. 13).

Esses traços apontados por Borba (1991) servem para caracterizar a linguagem
humana como um todo: ―Ainda considerada como um todo, a linguagem é uma atividade
funcional, quer dizer, é uma atividade voltada para um fim. Para bem compreender suas
funções, é preciso colocar-se em determinado ponto de vista‖ (BORBA, 1991, p. 14).
O ato de comunicação se compõe de três elementos básicos, a saber: quem fala, de se
fala e com quem se fala, e, desses elementos básicos decorrem três funções importantes: uma
centrada no conteúdo ou no assunto, denominada função referencial, a que procura traduzir ou
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incluir a atitude do falante naquilo que ele está transmitindo – função emotiva –, e a que
investe diretamente sobre o ouvinte – função conativa (Cf. BORBA, 1991, p. 15).
Portanto, ―a habilidade linguística constitui um aspecto muito importante da
capacidade cognitiva‖ (BORBA, 1991, p. 16). Embora, a aquisição da linguagem seja
complexa e contínua se faz de maneira uniforme na espécie humana. O mesmo não se pode
falar das habilidades de fazer ginástica, dançar, nadar, tocar instrumentos que podem variar ou
até mesmo faltar em grau nas pessoas.
Para o desenvolvimento da linguagem acontecer é necessário apenas condições
ambientais favoráveis. Pois, se a criança for exposta desde cedo a uma língua, em suas
condições normais ela aprenderá rapidamente.
Para que haja a linguagem é necessário termos o conceito estabelecido do que é o
signo, e saber que ele é constituído pelo significante e o significado. Diante disto há a
necessidade da utilização de dois elementos para que a comunicação se concretize, a saber, a
linguagem (sistema de sinais convencionais), sendo esses sinais de natureza verbal ou nãoverbal, bem como, a língua (sistema de signos convencionais – natureza gramatical) que são
usados pelos falantes de uma determinada comunidade. Sendo o signo um elemento
representativo ele forma um todo indissolúvel.

O signo linguístico transmite (ou veicula) uma informação servindo-se de
uma parte material e inteligível. A parte sensível é o significante e a parte
não sensível é o significado. A relação significante e significado é dita
arbitrária no sentido de que não há nenhum motivo intrínseco para associar
uma sequência fônica a um determinado conceito. Por exemplo, a sequência
macaco nada tem que ver com a ideia do animal que tal conjunto evoca.
Assim também as pessoas podem experimentar uma sensação de bem-estar
e beatitude sem saber que isso se chama felicidade (BORBA, 1991, p. 19).

Para Borba (1991), a arbitrariedade do signo linguístico está na medida em que cada
sistema adota como pertinentes ou determinadas características, as quais constituirão as
classes de significantes e significados. E também é sistemático, ou seja, não funciona
isoladamente. Qualquer palavra que compõe o dicionário tem um significado, porém, não tem
um valor de comunicação (Cf. BORBA, 1991, p. 19).
Segundo Borba (1991), ―há uma grande variedade de signos porque toda ação humana,
toda atividade do homem está invariavelmente ligada a um sistema deles‖ (BORBA, 1991, p.
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20). Pode-se observar contudo, que os animais também reagem a certos sinais, porém, é com
o homem que o uso dos signos alcança um grau de complexidade e apuro muito acima do
padrão estabelecido.
Os signos funcional dentro de um processo, a saber: (1) alguma coisa serve de signo
(veículo); (2) o signo se refere a alguma coisa (designatum) e (3) o signo atua sobre alguém
(interpretante). Aqui podemos observar como os signos se agrupam em duas grandes
categorias: naturais e artificiais.
Os signos podem ser avaliados de três formas, sendo: semântica (estudo do
significado), pragmática (contexto de uso na comunicação) e sintática (construção teórica).
Percebe-se que cada forma (elemento) tem sua importância na comunicação. A dimensão
sintática é importante na medida em que os signos não existem isolados. Já a semântica se
torna importante por tratar a relação dos signos com os objetos que eles denotam ou ainda
podem denotar. E a pragmática se torna importante ao tratar da relação dos signos com seus
intérpretes.
Abordando o mecanismo da comunicação, podemos ter urna breve conceituação, bem
como, as vantagens do emissor sobre o receptor no processo comunicativo, concluindo com
algumas considerações de natureza prática, importantes tanto para o remetente como para o
destinatário da mensagem.
Segundo Borba (1991), comunicar é tornar comum por meio de algum contato
(BORBA, 1991, p. 22). Comunicar pode-se entender o simples fato de transmitir alguma
coisa, ou seja, transmitir alguma informação.

[...]. Para isso se constroem mensagens, cujos elementos são tirados de um
sistema ou código. Como tornar comum significa compartilhar, é necessário,
para que a comunicação se efetue, que haja, de um lado, quem formule a
mensagem para enviar a notícia e, de outro, quem a receba e decifre, quer
dizer, de um lado está o emissor (E) e de outro, o receptor (R) (BORBA,
1991, p. 22).

Para tanto, vemos que o processo de construir as mensagens, receber, decifrar e
responder se tornam uma atividade sem começo ou fim, sendo assim uma atividade contínua
que sempre está em movimento. Podemos observar que ao produzir essa atividade a pessoa
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não está somente interessada em transmitir informações, receber ou decifrar mensagens, mas
sim quer saber até que ponto sua transmissão foi compreendida pelo receptor.
Para Borba (1991), ―[...], calcula-se que o homem passa 70% de sua vida envolvido
com o processo comunicativo já que as pessoas se comunicam consigo mesmas ou com outras
por vários motivos, de várias formas, em vários níveis, nos mais variados lugares e ocasiões‖
(BORBA, 1991, p. 23). Pois, comunicar não é somente uma atividade capital de participação
e integração social, mas também um fator de desenvolvimento individual.
Assim, parece ser mais fácil de compreender o motivo pelo qual o homem vive
cercado de signos e sempre está ligado a eles. Podendo ainda ir além à compreensão e ver que
a linguagem verbal constitui apenas um dos possíveis aparelhos que estão à nossa disposição,
que em algumas situações podemos dizer que é o mais eficiente, e ainda o mais difundido.
Pois, o homem é o único que possui a capacidade de usar signos.

Por aí se vê como o processo comunicativo não tem nem pode ter nada de
automático: é sempre um jogo de ação – reação tentando mudar ou alterar o
comportamento. Assim, para se comunicar, um professor não pode limitar-se
simplesmente a esgotar seu programa, como um diretor de TV não deve
apenas montar programas para os espectadores verem e nada mais, como a
função de um executivo não se resume em fazer reuniões ou a elas presidir.
As reações que se procura provocar ligam-se a um objetivo último: melhorar
as relações humanas. É interatuando que o homem penetra no homem,
vasculhando-o, trazendo-o à tona, transformando-o [...] (BORBA, 1991, p.
24).

Observa-se também que nem sempre os objetivos são alcançados, ou alvos são
inteiramente atingidos em sua plenitude. Ao passo, que, muitas vezes a mensagem atinge até
mais do que se esperava. Isto se dá porque os objetivos da comunicação são de dois tipos, a
saber: os consumatórios e os instrumentais.
Portanto, para que a comunicação se efetive é necessário que seu mecanismo funcione
adequadamente. Essa transmissão de informações se da por fases que são sucessivas e que
seus elementos são constituídos de um sistema que obedece a um esquema básico, ou seja,
emissor ← mensagem (canal) → receptor.
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3.1.2 O USO: DISCURSO
Para Borba (1991), ―considerada em si mesma, a linguagem humana é meramente uma
aptidão ou capacidade que se manifesta por meio de conjuntos organizados a que se chama
língua e de que as comunidades se servem para a interação social‖ (BORBA, 1991, p. 45).
Ao passo que a linguagem alcança um conjunto multiforme de fatores: físicos,
fisiológicos e psíquicos, a língua aparece como uma totalidade uniforme, na condição de um
sistema específico de signos com uma função social predominante, a saber: a comunicação.

[...]. Do ponto de vista psicológico, a língua é um tipo de comportamento
voluntário, diferente de outras atividades vocais reflexas como tossir ou
espirrar, ou de outros comportamentos igualmente voluntários como rir ou
chorar. Do ponto de vista social, caracteriza-se por um conjunto de hábitos
aprendidos e até difíceis de mudar. Como as crianças assimilam hábitos mais
fácil e rapidamente que os adultos, também aprendem sua língua e línguas
estrangeiras com mais facilidade que eles (BORBA, 1991, p. 45).

Por se tratar de uma convenção a língua precisa ser aprendida, pois adquirida por
tradição ela é resultante de um acordo entre os indivíduos. Motivo pelo qual ela é denominada
como um tipo de instituição social, por isso, ela é exterior ao indivíduo, cujo não pode cria-la
ou modifica-la em princípio.
Para Borba (1991), ―[...]. O uso individual, depende exclusivamente da vontade e da
inteligência do falante, é o discurso também chamado fala. Falar é utilizar a língua que é,
então, essencial por ser um esquema subjacente e comum a todo ato de fala‖ (BORBA, 1991,
p. 45).
Sendo assim, vemos que a fala é resultado da necessidade dos indivíduos em querer se
comunicar ou interagir socialmente. Como resultado de uma realização individual da língua,
ela torna-se flutuante e varia, porque muda de acordo com o indivíduo que fala, assim sendo,
também muda de situação para situação.
Ao levar em consideração que a língua não existe por si mesma, não se pode pensar
que ela seja a soma de todos os atos individuais de fala, ou seja, a soma de seus usos. Pois, os
atos de fala são pertencentes à língua, ela é subjacente a eles.

Como toda instituição social, a língua é conservadora e resiste às inovações,
apesar de transformar-se mais rapidamente do que as espécies animais e
vegetais: há setores da língua (por ex: o vocabulário) que se alteram até de
uma década para outra. Ela precisa manter-se idêntica a si mesma, em
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equilíbrio, para permitir a comunicação, mas não resiste à ação do tempo. A
língua se altera, porém, pela fala, pelo uso individual; transforma-se através
dos tempos porque os falantes introduzem inovações. Não que eles, por si,
sejam capazes de influir nela. Ao contrário, os usuários se submetem às leis
do sistema linguístico de que dispõem. Qualquer divergência de caráter
pessoal é considerada como erro e o indivíduo é compelido a ―corrigir-se‖.
[...] (BORBA, 1991, p. 46).

A língua pode ser comparada à sociedade, pois a sociedade não é desligada de sua
realidade, ou seja, a sociedade não é independente de seus membros. Assim, também, a língua
não é alheia a seus indivíduos.
Ainda que haja distinção entre língua e fala, não se pode concluir que o esquema e o
uso existam separadamente. Pois, a língua pressupõe a fala e a fala pressupõe a língua. Essa
relação entre ambas é imprescindível para que se efetive a comunicação no indivíduo, ou seja,
para que a fala se estabeleça.
De acordo com Borba (1991, p. 47), esquematicamente podemos apresentar os traços
básicos de cada uma, por exemplo:
Língua

Fala

sistemático → regularidade

assistemático → variedade

subjacente

concreto

potencial

real

supra-individual, coletivo

individual

A sociolinguística interacionista tem dado atenção especial ao uso da linguagem na
comunicação, investigando sua constituição, suas regras e convenções, os contextos em que se
realiza e as condições segundo as quais os indivíduos agem em determinadas situações de
fala.
Portanto, para Borba (1991), ―quando se fala em norma linguística, logo se pensa em
alguma coisa marcada por traços como correção, adequação ou elegância” (BORBA, 1991,
p. 48). Portanto, dessa maneira a norma vem acompanhada da necessidade de se impor em
determinadas circunstâncias.
Tendo por base esse conceito, ou seja, essa forma seletiva de usar a língua, a norma
passa a rejeitar os modos de falar que não forem considerados como corretos, adequados e
elegantes.
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[...]. Frequentemente esses juízos de valor são feitos a partir de critérios não
linguísticos e a norma, então, se fundamenta ou no falar das classes cultas,
escolarizadas e bem educadas ou, se a época é de prestígio da língua escrita,
no uso dos escritores tidos como bons manejadores das formas mais
refinadas de escrever. Desta última perspectiva é que surgem as chamadas
gramáticas normativas encarregadas de fixar e perpetuar o bom uso do
idioma: elas prescrevem regras ou normas de bem falar e de bem escrever.
(BORBA, 1991, p. 48).

Aqui vemos que se enquadra no tipo de gramática pedagógica porque esse tipo de uso
está ligado a uma tradição cultural, a qual, a escola tenta preservar.
No entanto, os linguistas se preocupam com a descrição e explicação de mecanismos
linguísticos quando se valem do conceito de norma, se atêm a critérios exclusivamente
linguísticos para defini-la.
Por exemplo, para o linguista dinamarquês Hjelmslev a língua é uma espécie de
esquema ou conjunto de relações abstratas, e, no entanto, por outro lado, vê o uso como
manifestação concreta desse esquema. Ele postula que a norma é uma entidade intermediária,
caracterizada por um conjunto de traços distintivos ou diferenciadores.
[...]. Por exemplo, fonemas como /l/ ou /r/ em português pertencem ao
esquema (= língua) pela maneira como eles se combinam ou se relacionam
com os demais fonemas independentemente de qualquer caracterização
fonética. Do ponto de vista da norma eles deixam marcar pelos traços
lateralidade e vibração respectivamente, pelos quais eles se distinguem
entre si e em relação aos demais (cf. lodo/rodo; lata/mata, nata...). [...]
(BORBA, 1991, p. 48).

Já quanto ao uso podemos observar que eles podem se realizar por um número
considerável de traços fonéticos muito variáveis e até não pertinentes. Exemplo:

[...], um /l/ pós-vocálico pode ser lateral mesmo, apical, velarizado; um /r/
pode ser vibrante, uvular, aspirado etc. já Coseriu, linguista romeno, vê a
língua como sistema funcional (portanto, próximo do conceito de norma de
Hjelmslev) e também coloca a norma como intermediária entre a língua e a
fala. Para ele, a norma é um conjunto de realizações constantes e repetidas,
de caráter sociocultural e dependente de vários fatores operantes na
comunidade idiomática. Há realizações que são normais embora não
pertencentes ao sistema da língua. [...]. (BORBA, 1991, p. 49).

Segundo Borba (1991), uma variante fonética não altera o sistema e ainda pode
caracterizar a fala de uma região. Como por exemplo, no Estado de São Paulo, é comum na
fala espontânea a não realização do /r/ ao final das formas infinitivas. Isso é observado mesmo
entre pessoas com grau razoável de escolaridade. (Cf. BORBA, 1991, p. 49).
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Para Borba (1991), vemos que a norma dentro dos graus de abstração é o primeiro a
ser alcançado:
―a norma é um primeiro grau de abstração. Sendo a língua um conjunto de
possibilidades, a norma aparece como um dado número de realizações dela
num dado momento e lugar. A norma precisa ser comprovada concretamente
– é aquela que seguimos por fazermos parte de um grupo. Comprova-se,
porém, o que se diz e não o que se deve dizer. A norma limita e comprime as
possibilidades oferecidas pelo sistema dentro do marco fixado pelas
realizações tradicionais. (BORBA, 1991, p. 49).

Sendo assim, dentro da variedade de exemplos da variação fonética, podemos observar
no território brasileiro, em algumas regiões do sul do país, a passagem de /e/ e /o/ átonos a [i]
e [u], sobretudo em posição postônica. Por exemplo: caneco, bolo, canivete, sede → [kaneku,
bolu, kaniveti, sedi].
Num segundo caso vemos que, é natural se dizer a elefanta, a governanta ou a corista,
a telefonista, porém, não se é possível dizer a estudanta, a cartomanta, o maquinisto, o
dentisto, o pianisto.
Já num terceiro grupo de exemplos podemos observar que na fala do português
brasileiro a norma é usar a preposição em para verbos em movimento que assinalam a direção,
ou então a forma ele para o objeto direto pronominal, em lugar de o. (Cf. BORBA, 1991, p.
49).
Dentro dos exemplos ainda temos um quarto, que mostra que certas oposições
vocabulares que só se realizam na norma (cf. água salgada / água doce (= não salgada); vinho
tinto / vinho branco (= não tinto ou não rosado)), assim sendo há certos setores do léxico que
são típicos de determinadas regiões. Por exemplo: o que se denomina abóbora, mandioca,
chuchu em São Paulo, é denominado de jerimum, macaxeira, caxixe no Norte e no Nordeste.
(Cf. BORBA, 1991, p. 49).
Dando sequências aos estudos linguísticos, trataremos no próximo capítulo sobre
alguns pressupostos da Sociolinguística, bem como, sua estrutura dentro da Linguística.
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3.2. SOCIOLINGUÍSTICA: ALGUNS PRESSUPOSTOS

A Sociolinguística é o ramo da linguística que estuda a relação entre a língua e a
sociedade. Ela difere a sociologia da língua em que o foco da Sociolinguística é o efeito da
sociedade sobre a língua, enquanto a língua de sociologia foca o efeito de língua sobre a
sociedade.
Nasceu em uma pequena cidade do Estado de Nova Jersey – Rutherford – a 4 de
dezembro de 1927. Aos 12 anos de idade William Labov mudou-se para Fort Lee. Esta região
fica dentro da área dialetal da cidade de Nova Iorque (Cf. SILVA, 2009, p. 19).
Sua abordagem linguística veio da observação do dialeto falado na cidade de Fort Lee
por ser semelhante ao falado em Nova Iorque. Ele sempre pronunciava os ‗r‘ finais nas
palavras sem que se precisasse pensar sobre eles, ou seja, de maneira automática. No entanto,
para os habitantes de Fort Lee não era habitual pronunciar os ‗r‘ finais sem que houvesse a
necessidade de pensar sobre eles. Por não ser automática a pronúncia, os ‗r‘ eram
pronunciados somente quando se davam conta de sua existência na palavra.
Segundo Silva (2009), Labov entrou em Havard em 1944, embora tenha dito que
nunca havia pensado em se tornar um linguista durante os anos que lá estudou, graduou-se em
Inglês e Filosofia. Nesse mesmo período fez um curso de Química Inorgânica. Deixou Havard
dizendo que já tinha em mente o que gostaria de escrever. Colocou em prática seus
conhecimentos da química e tornou-se um fabricante de tintas. Daí advém um forte interesse
pela pesquisa (Cf. SILVA, 2009, p. 21).

Do que eu havia aprendido sobre o pequeno, novo campo da linguística
parecia-me algo empolgante, consistindo, em sua maior parte, de pessoas
jovens com fortes opiniões, que passavam a maior parte do tempo discutindo
uns com os outros. Quando descobri que eles também estavam retirando a
maioria de seus dados de suas cabeças, pensei que poderia fazer melhor.
Faria um bom capital dos recursos que havia ganho na indústria.
Desenvolveria uma linguística empírica, baseada no que as pessoas
realmente falam, e testada por técnicas experimentais de laboratório
(LABOV, 1997, s/p apud SILVA, 2009, p. 22).

Em 1961 abandona a carreira de químico e volta à Universidade Columbia – Nova
Iorque. Nesse período ele tinha em mente algumas pesquisas sobre a língua inglesa. A sua
aproximação com a Linguística se deu com certo estranhamento, levando-o a propor uma
abordagem empírica sobre a mudança linguística (Cf. SILVA, 2009, p. 22).

67

No início da década de 1960, Labov iniciou sua abordagem empírica ao
estudo da língua, da forma como ela era, efetivamente, empregada pelos
membros da ordem social em suas interações cotidianas. Segundo Labov, na
ocasião de seu retorno à Universidade, após uma década de trabalho como
químico industrial, havia (e ainda há) duas direções principais na
Linguística. Uma que lida com as descrições das línguas como elas são na
atualidade (estudos sincrônicos) e outra que se ocupa de suas histórias, isto
é, como elas se desenvolveram até o estágio atual (estudos diacrônicos).
Labov percebeu que em ambas as direções havia alguns problemas a serem
resolvidos se a Linguística tivesse que ir ao encontro do que as pessoas
realmente enunciavam ao fazer uso da língua. (SILVA, 2009, p. 24).

Segundo Silva (2009), Labov os linguistas de sua época queriam descrever línguas
como o francês e o inglês, porém os métodos utilizados por eles privilegiavam alguns poucos
falantes dessas línguas e somente os altamente educados. Essas teorias asseguravam que cada
falante tinha um sistema diferente, no entanto, não progrediram nas descrições da língua
inglesa, bem como, da comunidade de fala em que essa língua era utilizada. (Cf. SILVA,
2009, p. 24).

Após revisões da literatura linguística, Labov percebeu que princípios
empíricos não tinham lugar nessa ciência: ―havia muitas barreiras
ideológicas ao estudo da língua do cotidiano (LABOV, 1991, p. xiii)‖. O
autor justifica sua declaração a partir da leitura de Saussure (1949, p. 24
[1957-1913]) que teria anunciado o princípio de que sistemas estruturais do
presente e mudanças históricas do passado tinham que ser estudados
separadamente e, apesar de Martinet (1995 [1908-1999]) e outros estudiosos
terem encontrado estrutura em mudanças passadas, pouco progresso havia
sido alcançado em localizar mudanças em estruturas do presente. (LABOV,
1997, s/p apud SILVA, 2009, p. 25).

Podemos observar outra barreira ideológica para a compreensão de Labov que era a
crença de que a mudança não poderia, em princípio, ser observada diretamente. Segundo
Labov os defensores dessa crença eram: Bloomfield (1887-1949) e Hockett (1916-2000). (Cf.
SILVA, 2009, p. 25).
Dentro dessa perspectiva de mudança estrutural na língua do cotidiano, observaremos
alguns pressupostos no tópico a seguir que trataremos a Variação Linguística. Veremos outros
teóricos que corroboram com a teoria da sociolinguística.

68

3.2.1 VARIAÇÃO LINGUÍSTICA
A língua está sujeita a muitas variações, ―variações linguísticas‖, as quais
sinteticamente podem ser: de época para época; de região para região; de grupo social para
grupo social; de situação para situação. Diante de tantas variantes não é possível dizer, em
termos absolutos, que existe uma forma mais correta, esse julgamento não são levados em
conta pelos linguistas, cuja função é estudar toda e qualquer expressão linguística como um
fato merecedor de descrição e explicação dentro de um quadro científico adequado. Os
linguistas consideram a língua um objeto de estudo que deve ser examinado empiricamente.
Segundo Bagno, o Ministério da Educação em 1997 publicou uma coleção de
documentos intitulados Parâmetros Curriculares Nacionais, que reunião propostas para
renovação do ensino nas escolas brasileiras. Isso trouxe mudança concepção de ensino de
Língua Portuguesa, conceitos até então pouco conhecidos na prática docente proveniente de
uma disciplina nova dentro dos estudos da linguagem, a Sociolinguística (Cf. BAGNO, 2010,
p. 27).
O impacto dessa nova concepção de ensino é, sem dúvida, muito positivo.
No entanto, como tudo o que é novo, ela precisa vencer pelo menos dois
grandes obstáculos: (1) a resistência das pessoas apegadas às concepções
antigas e às práticas convencionais de ensino, e (2) a falta de formação
adequada das professoras para lidar com todo um conjunto de teorias e
práticas que até então jamais tinham aparecido como objetos e objetivos do
ensino de português (BAGNO, 2010, p. 28).

Há pouca produção bibliográfica que aborda a variação linguística. E menos ainda os
que têm uma clara intenção de ser material didático elaborado para a prática de sala de aula. O
resultado disso ou fica em segundo plano ou é abordada de maneira insuficiente quando não
distorcida.
Para Bagno (2010), há outra razão para que a variação linguística se torne objeto e
objetivo do ensino de língua portuguesa é a profunda transformação do perfil socioeconômico
e cultural da população que frequenta as escolas públicas, seja para ensinar, seja para aprender
(Cf. BAGNO, 2010, p. 30).

Até meados da década de 1960, as escolas brasileiras eram em número
reduzido e se concentravam nas zonas urbanas, sendo muito raras as escolas
não só nas zonas rurais, mas até mesmo em cidades de menor porte. Nessas
escolas da zona urbana, ensinavam e aprendiam pessoas das classes médias e
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médias altas das cidades, ou seja, uma parcela bastante restrita da população
(BAGNO, 2010, p. 30).

Segundo Bagno (2010), foram graves as consequências sociais desse processo rápido,
crescente e desordenado da urbanização. Surgindo assim, enormes periferias pobres nas
grandes cidades, o desemprego, a violência urbana, a degradação física das cidades, a
poluição (Cf. BAGNO, 2010, p. 31).
Também como consequência desse processo foi a transformação do perfil social dos
alunos que passaram a ser atendidos pelas escolas públicas. Essas camadas sociais começaram
a exigir que seus filhos, nascidos e criados nas cidades, também tivessem acesso à
escolarização. Ocasionando assim, a democratização do ensino e como consequência disso, o
aumento do número de salas de aula em todo o Brasil.

Ao mesmo tempo em que a escola passava a acolher crianças vindas de
famílias pobres ou miseráveis, de mães e pais analfabetos ou
semianalfabetos, também começava a se modificar o perfil socioeconômico
e cultural das professoras e professores. [...] (BAGNO, 2010, p. 31).

Com o aumento das salas de aulas e o atendimento dessas crianças advindas das
classes sociais desprestigiadas, ocorreu uma deterioração das condições de trabalho. As salas
começaram a ficarem superlotadas, prédios mal construídos e sem conservação. Também
apresentando equipamento velho e material insuficiente, salários incompatíveis, tornando a
profissão docente nem um pouco atrativa para as camadas denominadas privilegiadas da
população urbana.
Segundo Bagno (2010), a maioria das pessoas que frequentava a escola antes de
democratização era falante das variedades linguísticas urbanas. Portanto, essas pessoas eram
muito influenciadas pela cultura da escrita e pelo policiamento linguístico praticado pela
escola e por outras instituições sociais. Sendo que nesse período, por aqueles que tinham o
hábito de comprar livros e ler livros, ou seja, uma minoria (Cf. BAGNO, 2010, p. 32).
Além disso, os professores que sabiam línguas estrangeiras, de maneira particular o
francês que era muito prestigiado na época, com isso tinham acesso à produção cultural e
intelectual de outros países. Era comum, portanto, que os professores cultivassem a escrita
com finalidades intelectuais, estéticas ou moralizantes, produzindo contos, poesias, textos de
inspiração religiosa.
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Para Bagno (2010), a partir dos anos 60, a grande massa de alunos das novas escolas
públicas falava e fala variedades linguísticas muito diferentes das variedades urbanas usadas
pelas classes prestigiadas, e mais diferentes ainda da norma padrão tradicional, modelo de
língua correta que o ensino tentava transmitir e preservar. (BAGNO, 2010, p. 32).

Os materiais didáticos que eram usados não eram preparados para atender as
necessidades educacionais dessa nova população, muito maior e
diversificada do ponto de vista sociolinguístico, sociocultural e
socioeconômico. A formação que os professores recebiam também não
preparava para lidar com essa nova e desafiadora realidade. (BAGNO, 2010,
p. 33).

Neste período a variação linguística não entrava nos planos de ensino, não era dada
atenção devida a ela. Simplesmente era colocada como ―erro‖ toda e qualquer expressão de
variação linguística. E de um momento para outro ela passou a se apresentar de forma muito
concreta e eloquente. (Cf. BAGNO, 2010, p. 33).
Ainda nesse contexto da Sociolinguística, podemos observar as contribuições de
Calvet (2009) em sua obra traduzida por Marcos Marcionilo, intitulada: Sociolinguística: uma
introdução crítica. Esta obra apresenta princípios básicos da teoria sociolinguística,
preocupado com a realidade linguística brasileira. A língua foi repetidamente conceituada
como um fato social e muitos autores tiveram o trabalho de definir tal fato social, dentro de
uma abordagem sincrônica e anacrônica.
Para Calvet (2009), a origem do conflito na concepção social da língua se dá entre
Saussure e Meillet: ―O linguista francês Antoine Meillet (1866-1936) insistiu em numerosos
textos no caráter social da língua, ou a definiu preferentemente como um fato social. E dava
um conteúdo bem preciso a essa característica‖. (CALVET, 2009, p. 13).
- ―os limites das diversas línguas tendem a coincidir com os dos grupos
sociais chamados nações; a ausência de unidade de língua é o sinal de um
Estado recente, como na Bélgica, ou artificialmente constituído, como na
Áustria‖; - ―a linguagem é eminentemente um fato social. Com efeito, ela
entra exatamente na definição proposta por Durkheim; uma língua existe
independentemente de cada um dos indivíduos que a falam e, mesmo que ela
não tenha nenhuma realidade exterior à soma desses indivíduos, ela é
contudo, por sua generalidade, exterior a eles‖; - ―as características de
exterioridade ao indivíduo e de coerção pelas quais Durkheim define o fato
social aparecem na linguagem como evidência última‖. (CALVET, 2009, p.
13).
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Saussure, Meillet 28 conceituavam a língua como parte social da linguagem. Não há,
portanto como ser negado o caráter social da língua. Não se pode, contudo esquecer do fator
social da língua complexo. Há, no entanto, pequenas diferenças entre a conceituação de língua
para Saussure e Meillet, para o primeiro a língua somente é social na comunidade, já Meillet
lhe dá um entendimento voltado para os ensinamentos de Durkheim 29 ligado ao fato social,
sendo, portanto ―antissaussuriano‖. E tais discursos vão se desenvolver paralelamente.
Nesse mesmo período, surgia uma nova abordagem social da língua com Paul
Lafargue (1894), genro de Marx.

Já em 1894, Paul Lafargue, genro de Marx, publicara um estudo sobre o
vocabulário francês ―antes e depois da Revolução‖, mostrando que a língua
mudara consideravelmente nesse período e vinculando essa mudança aos
fatos políticos. Havia, por certo, um certo mecanismo em sua visão: ―A
língua clássica caiu com a monarquia feudal; a língua romântica nascida na
tribuna das assembleias parlamentares durará enquanto durar o governo
parlamentar‖. Mas não se pode negar que temos aqui a primeira tentativa de
aplicar certa análise sociológica aos fatos da língua. (CALVET, 2009, p. 18).

Por esse motivo, há que se levar em conta o pensamento de Marx, que analisou a
língua antes e após a Revolução, ou seja, pode ser considerada como a primeira tentativa de
aplicar uma análise sociológica aos fatos da língua. Os mais diferentes estudiosos podiam, no
entanto, perceber algo em comum, a língua sempre foi instrumento de poder, e foi
progredindo tendo como base fatores sociais e econômicos.
Para Calvet (2009), Bakthtin (1895-1975), foi considerado um verdadeiro mestre
quanto aos estudos voltados à linguagem. Nessa citação Calvet destaca a grande importância
de Bakhtin ―[...]: enquanto alguns ensinavam a nova teoria linguística nas universidades, os
que a criticavam arriscavam-se a ir aplicar suas análises à situação linguística da Sibéria‖
(CALVET, 2009, p. 20).
Sendo assim, para que a nova teoria linguística pudesse evoluir, algumas questões
foram levantadas, por exemplo, as declarações de Stálin, de que a língua não é uma
superestrutura e que não tem caráter de classe, o que teve um peso mais político do que
28

Antoine Meillet, “L’Etat actuel des études de linguistique générale”, aula inaugural no Collège de France, 13
de fevereiro de 1906, retornando em Linguistique historique et linguistique générale, Paris Champion, 1921,
aqui citado na reedição de 1965, p. 17 apud CALVET, 2009, p. 16.
29

Émile Durkheim (1858 — 1917) é considerado um dos pais da Sociologia tendo sido o fundador da escola
francesa, posterior a Marx, que combinava a pesquisa empírica com a teoria sociológica. É amplamente
reconhecido como um dos melhores teóricos do conceito da coesão social.
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teórico. Seria necessário lançar sobre a língua um olhar sociológico marxista. (Cf. CALVET,
2009, p. 22).

A intervenção de Stálin, que teria desbloqueado a situação, era, já vimos,
muito mais política que linguística. Haverá, porém, um país no qual seu
texto será considerado uma base teórica para a pesquisa: a China. [...]. Por
fim, para concluir, ela destaca que se é pouco provável que a China pode
contribuir para o progresso da linguística teórica, da neurolinguística ou da
linguística histórica, ela obteve, por outro lado, notáveis resultados no que
diz respeito à padronização do putonghua (a língua oficial), à simplificação
dos caracteres e ao ensino das línguas das minorias. [...]. (CALVET, 2009, p.
23).

Na China Stálin foi um grande embasador no estudo da linguística, contudo, os
estudos na China trouxeram poucos argumentos contra a sociolinguística como teoria. O que
houve, foi um retardo do fator sociológico dentro da linguística.
Os grandes fundamentos da sociolinguística moderna foram publicados em inglês,
levando-se verdadeiramente em conta fatores sociais, tal como demonstrado em pesquisa com
crianças de classes mais e menos favorecidas ao serem solicitadas a fazer uma história em
quadrinhos. O que trouxe os conceitos de código restrito e código elaborado. Bernstein30 foi o
primeiro a tentar uma descrição da diferença linguística, levando-se em conta a diferença
social, todavia suas teses são hoje pouco utilizadas, ainda que se deva ressaltar que tal autor
teve demasiada importância quanto ao progresso da concepção social da língua.
William Bright teve a iniciativa de sintetizar tais contribuições, apesar de citar que os
estudos da sociolinguística dizem respeito às relações entre linguagem e sociedade, seu estudo
é muito mais que isso. Surgem então as dimensões do estudo da sociolinguística, sendo que os
três fatores principais: a identidade social do faltante, a identidade social do destinatário e o
contexto, que tomou por base a teoria da comunicação. (Cf. CALVET, 2009, p. 29).
Estes estudos de Bright têm valor histórico quanto ao nascimento da sociolinguística.
Juntamente, com a contribuição de Labov, ao publicar o estudo acerca da estratificação social
do /r/ nas grandes lojas de departamento nova-iorquinas, levando-se em conta a língua em seu

30

Basil Bernstein (1924 – 2000) nasceu em Londres, filho de uma família de imigrantes judeus. Em 1947 foi
estudar Ciências Sociais na London School of Economics, curso trocado depois pelo de Sociologia. Autor da
teoria sobre os impedimentos sociais no aprendizado e sobre o papel que a comunicação lingüística desempenha
em uma sociedade estruturada em classes, sua obra teve grande influência na reforma educacional de países
como Chile e México.
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contexto social. Finalmente a língua tem abordagem como fato social levada à sério. Assim,
várias posições definitivas são criadas nos anos 70.
Calvet(2009),

ao

abordar

a

diferença

entre

microssociolinguística

e

macrossociolinguística, destaca que tais conceitos podem variar de acordo com o foco que
lhes é dado. Pode-se, por exemplo, realizar um estudo com abordagem micro ou macro dentro
dos usos da língua de uma família. Pode-se analisar uma abordagem microssiciolinguística de
um diálogo entre um estudante negro americano e seu professor branco e ainda uma
abordagem macrossociolinguística de um mercado senegalês, e tais abordagens revelam as
relações entre as etnias em presença e do país em seu conjunto. Todo esse enfoque está ligado
ao conceito de redes de comunicação e interferências entre tais redes. (Cf. CALVET, 2009, p.
138).

Para ele, há fenômenos claramente ligados às línguas que dizem respeito ao
estudo das sociedades: o número de línguas, suas funções, o número de
falantes etc. Mas trata-se aqui da descrição do aspecto linguístico da
sociedade, que se poderia descrever sob outros aspectos: do ponto de vista da
religião, do direito, das artes populares etc. (CALVET, 2009, p. 141).

Ao serem abordados os conceitos de sociolinguística e sociologia da linguagem,
busca-se considerar a língua como fato social, sem deixar de considerar sua autonomia, ou
sem deixar de conservar a autonomia da linguística, deve-se notar que para compreender o
porquê da variação linguística, é preciso ir à raiz social dos fenômenos.
Com isso, vemos que, ―o objeto de estudo da linguística não é apenas a língua ou as
línguas, mas a comunidade social sob seu aspecto linguístico‖ (CALVET, 2009, p. 143).
Portanto, não como distinguir entre sociolinguística e linguística, menos ainda, a
sociolinguística da sociologia da linguagem.
No próximo tópico passamos a descrição da metodologia, bem como, efetivamente à
análise dos dados retirados do corpus.
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3.2.2 ANÁLISE DOS DADOS
Informante 1 – 14 anos / masculino / Ensino Fundamental
NEP – Oral
―E: conta pra mim... alguma coisa que aconteceu com você de interessante::... e que
marcou a sua vida...
I: ah::... tia... foi no dia em que eu tomei um tiro aqui oh::... na barriga... aqui oh...
fazia assim::... e não doía não::... olhei assim e vi aquele negócio sangrando... e falei... e fui
lá correndo... lá pra casa... ―aqui mãe... aqui mãe‖... ―não se mexe não menino... não se
mexe não::... isso aí é tiro::... perdido‖... ela falou... ―a polícia que deu... ‖ foi pá dá num
cara e pegou em mim::... aí eu comecei chorando::... ―mãe... vai doer...‖ aí eu pedindo água...
aí a minha mãe... ―não... não pode beber água não... se não... você vai dar choque... aí vai
morrer::... eu falei ―mãe... eu tô muito com sede...‖ aí minha mão começou ressecar::... ela...
‖vamu... vamu pro hospital... ‖ aí chegando lá::... me deu aquele injeção pá::... pá num
doer... é::... esqueci... é::...
E: anestesia?
I: anetesia... fui lá e tinha uma bala... ―aqui menino... quase você perdeu a sua vida...
quase ocê... num::... num fica andando‖... obrigado tio... fui lá e::... comecei chorando::...
deitei no colo dele::... abracei ele... pedi muito obrigado... aí foi lá... aí tinha mais coisa já...
que aconteceu com o meu irmão... comigo e com ele... quase perdi a minha vida por causa
dele...‖.
* familiaridade de vivências / assunto: ―foi no dia que eu tomei um tiro aqui oh... na
barriga... aqui oh‖.
* sensacionalismo: ―aqui menino... quase você perdeu a sua vida‖.
NEP – Escrita
―A estoria que mimaguou tanto na minhavida foi o tiro que eu Estava bricando de bola
lá no campa da minhacasa e ai eu fui em casa fala, com a minha mãe i eu pedir agua a Ela ela
não medeu falou se eu bebese eu iar morre‖.
- Na escrita o informante não estabeleceu uma maior proximidade com a narrativa
oral. Percebe-se também que ele apresenta uma dificuldade acentuada com a língua padrão.
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RO – Oral
―E: ... o que que você mais gosta em Campos dos Goytacazes? I: nada::... sô mais o
Rio... o Rio tem diversão todo dia... a gente vai lá pú... lá pú quiosquinho lá... do tio... do pai
de nosso colega lá... minha mãe me troxe pra Campos... eu comecei a chorá... tá doído...
cidade ruinha... sei como que alguém consegue... morá aqui... doído... (

) quase perdi a

minha vida aqui/aqui...‖
- Na parte oral do RO o informante apresenta uma linguagem coloquial desconexa.
Não aparece no texto oral uma opinião formada sobre o assunto proposto.
RO – Escrita
―Eu não gosto de campos desdo ter condo eu estava jogando bola com meu amigo e eu
como eu mudei para campos que aconteceu esa tragédia‖.
- Na parte escrita do RO o informante volta ao fato que ocorreu na descrição do NEP,
dizendo que marcou muito sua vida. Mais uma vez apresenta um distanciamento da pergunta
proposta. Linguagem escrita também se apresenta de maneira coloquial não levando em
consideração a língua padrão.
Resultado da análise: Percebemos que ao se distanciar da pergunta na resposta o
informante demonstra uma dificuldade na compreensão de suas ideias. De acordo com
Wittgenstein o informante está jogando um jogo com suas próprias regras, não levando em
consideração o que está estabelecido naquele contexto em que se emprega a linguagem.
Sendo assim, não fazendo pragmático da linguagem.
Informante 2 – 14 anos / masculino / Ensino Fundamental
NEP – Oral
―E: :... conta pra mim uma história que aconteceu com você e que marcou a sua vida...
I: teve um dia eu tava de bicicreta correndo... e tinha uma pedra a roda::... passou
assim na::... na pedra assim::... perdi o equilibru e::... cortei o pé... ainda assim minha mãe me
levou lá pro hospital... teve que lavar o machucado::... pe::... passou o remédiu lá dentru...
e::... custurô... aí fui eu levei pra casa... depois::... voltei pra lá... tirei os pontu... rive que
analisa... passou remédiu... até sará...
E: hum::... teve muito tempo isso?
I: faiz dois mese... já...‖
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- O informante apresenta familiaridade de vivências / assunto: ―teve um dia eu
tava de bicicreta correndo... e tinha uma pedra a roda::... passou assim na::... na pedra
assim::...‖
- sensacionalismo e intensificadores: ―passou o remédiu lá dentru... e::... custurô...‖
- O informante demonstra uma regularidade na informação. Não se preocupa com o
uso padrão da língua.
NEP – Escrita
―Um dia eu tava correndo de bicicleta e cai minha mãe teve que mi leva para o
hospital e tomo ponto e depois de alguns dias eu voltei lar para a retirados ponto e ficou tudo
bem‖.
- Pode-se perceber um distanciamento entre a fala ora (NEP) e escrita (NEP) do
informante. Embora também o informante apresenta uma linguagem coloquial mesmo na
escrita.
RO – Oral
―E: o que que você pensa sobre Campos dos Goytacazes?
I: eu gosto de morar aqui porque::... qui tem meus amigu... tem minha mãe...tem meus
colega... às vezes eu vou lá pa::... pa casa do meu pai... que mora em São João da Barra... fico
lá::... mais eu gosto mais daqui... porque tem meus amigu... tem minhas brincadera que eu
brincu aqui::... gosto de ficar aqui... melhor::...‖
- O informante apresenta fala desconexa, menos fluída. Distanciamento do assunto em
relação aos fatos apresentados.
RO – Escrita
―Eu gosto daqui por causa dos meus amigos das minhas brincadeiras e por causa da
minha mãe e gosto de visita o meu pai também em são joão da barra‖.
- O informante se mantem no RO (oral) conservando a regularidade entre fala oral e
escrita. Porém, há uma dificuldade clara na língua padrão.
Resultado da análise: Percebemos que o informante demonstra uma dificuldade na
comunicação oral e escrita ao tentar estabelecer conexão com os fatos relatados. Percebemos
ainda que diante da definição de jogos de linguagem é mais um caso que se apresenta de
dificuldade de estabelecer e compreender as regras comuns ao se comunicar. Vemos a
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necessidade de o informante estar inserido no jogo e compreender o contexto social da
linguagem da qual está se utilizando.
Informante 3 – 18 anos / masculino / Ensino Médio
NEP – Oral
―E: bom... é::.. você pode ((ruído)) me contar uma estória::... que tenha acontecido
com você::... e que marcou a sua vida?
I: é::... foi uma::... foi uma::... foi uma vez que eu fui no jogo do::... Fluminense...
que eu fui na semifinal da Liber/semifi/não... quartas de final da Libertadores... que assim...
o meu sonho era ir ao Maracanã é::... e eu assim... eu consegui ir nesse dia... e cheguei lá...
noventa mil pessoas... se arrepio só de lembrar... entendeu?... que o Fluminense precisava de
ganhar de dois gol de diferença... que/di... foi num jogo contra São Paulo e ele perdeu de um
a zero... e no caso... tinha que fazer três a um aqui... ou três/dois a zero... só que chegou
aqui... o Fluminense fez um gol... e tomou um gol... quando o Fluminense tomou um gol...
cê olhava pa torcida... todo mundo decepcionado::... falando que o time ia perde::... aí
acabou que o Fluminense virou... aí no final... no finalzinho::... aos quarenta e cinco...
cum/um minuto de acréscimo... u::... o Washington vai lá... e fez o gol... aí::... tem nem o
que discrevrê... tem nem o que fala... bichu... foi uma... a melhó experiência da minha vida...
a maió experiência que eu já tive... foi isso...‖
* familiaridade de vivências / assunto: ―é::... foi uma::... foi uma::... foi uma vez
que eu fui no jogo do::... Fluminense... que eu fui na semifinal da Liber/semifi/não... quartas
de final da Libertadores... que assim... o meu sonho era ir ao Maracanã é::... e eu assim... eu
consegui ir nesse dia... e cheguei lá... noventa mil pessoas... se arrepio só de lembrar...
entendeu?‖
- O informante mostrou na resposta que há uma familiaridade de vivência do fato, com
exemplo com um sensacionalismo ao dizer: ―e cheguei lá... noventa mil pessoas... se arrepio
só de lembrar...‖. bem como, uma falta de preocupação com o jogo da língua padrão (normas
gramaticais).
NEP – Escrita
―Bom minha experiência foi ter ido no jogo das quartas de final da libertadores,
fluminense e São Paulo, foi uma experiência muito boa, tinha mais de 90 mil pessoas, e assim
o jogo foi muito eletrizante porque o primeiro jogo no campo do São Paulo foi 1 á 0 pro São
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Paulo e o fluminense precisava de ganhar de 2 gols de diferença, ai o flu fez 1 gol, e ai o São
Paulo empatou, eu olhava para torcida você via todos decepicionados mas ai o flu empatou e
virou o jogo. Mas o flu precisava de mais um gol e o tempo passava rápido, mas aos 46
minutos do 2º tempo foi um escanteio para o flu, e o Thiago neves bateu o escanteio na
cabeça de Wachitom que marcou o gol. Isso foi a maior e melhor experiencia da minha vida.‖
- Podemos observar que o informante demonstra uma preocupa com a escrita,
diferentemente, como observamos na NEP – Oral. Embora, fica claro também em seu texto
escrito que há uma dificuldade em seguir as regras do jogo da língua padrão.
RO – Oral
―E: é::... é... agora ocê me diga o que você pensa sobre a cidade de Campos dos
Goytacazes...
I: cidade boa::... sempre morei aqui desde quando eu nasci... ((ruído)) gosto muito da
cidade... apesar do... /das coisas que acontece... assim::... atraso de ônibus... essas coisas
que acontecem... que agente não consegue chegar na escola... mais::... tudo bem... a cidade
tá em obra... tá um pouco bagunçado... mais::... muito boa... eu gosto muito daqui...‖
- Na parte oral do RO o informante apresenta uma linguagem coloquial menos fluída e
apresenta alguns cortes na fala, utilizando marcadores tais como: apesar do, assim, mais.
RO – Escrita
―Bom, campos, gosto muito de campos, apesar das coisas que acontece na cidade...
Moro aqui desde que nasci.‖
- Na parte escrita do RO o informante é mais sucinto na resposta e mantém uma
regularidade na escrita. Na escrita vemos ainda a não utilização de modalizadores como
demonstrado na parte oral.
Resultado da análise: Nesse informante percebemos que há uma diferença entre a
linguagem oral e escrita. Parece haver uma compreensão do jogo de linguagem, pois ao
analisarmos a linguagem oral percebemos que ele não se detém às questões formais da língua
padrão, ao passo que na escrita demonstra um cuidado com a utilização da língua, sendo mais
moderado.
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Informante 4 – 17 anos / feminino / Ensino Médio
NEP – Oral
―E: .. conta pra mim um fato de interessante... que te/ marcou sua vida...
I: meu pai foi me pegá::... aí ele::... me puxô para fora do carro... aí minha mãe me
tirou::... aí é/ele não conseguiu... me tirá pá fora do carro... aí... tentô me levá pa casa dele...
aí::... ((ruído)) minha mãe tentou me pegá... aí::... tem só isso ((risos))... tem só isso... /nem
eu sei expricar...‖
- O informante mostrou na resposta que há uma familiaridade de vivência do fato,
porém, traz algumas dificuldades no texto oral comprometendo a interpretação do ouvinte.
NEP – Escrita
―Quando eu era pequena meu pai tentou me pegar da minha mãe, minha mãe me
puxou de fora do carro. e quase atropelou minha mãe.‖
- Podemos observar que o informante demonstra uma preocupa com a escrita,
diferentemente, como observamos na NEP – Oral. Com isso deixa seu texto mais claro que na
parte oral.
RO – Oral
―E: cê gosta de Campos dos Goytacazes?
I: não... ((risos)) por quê?... porque tem muito poli/políticos corruptu... tem muita
violência... e dexa eu ver... muitu... muita gente passando fome... podia melhorar mais... a
prefeita tamém... é::... teria que fazê mais... investimentos em algumas coisas... tipo::...
casas... essas coisas... entendeu?... ((suspiro e riso))... tirá us povs da rua... tendeu?... i::...
melhorar mais... melhorar a população... melhorar muita coisa... muita coisa...‖
- Na parte oral do RO o informante apresenta uma linguagem coloquial menos fluída e
apresenta ideias controvertidas.
RO – Escrita
―Não, Por que Campos tem muitos politícos corruptos, violência, muitas crianças
passando fome na rua, Rosinha não vale nada podia melhorar a infrastutura, muita poluição,
etc...‖
- Na parte escrita do RO o informante é mais sucinto na resposta e mantém uma
regularidade na escrita. Embora ainda apresente um pouco de falta de propriedade do assunto.
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Resultado da análise: Vemos aqui mais um exemplo de dificuldade de estabelecer
uma comunicação fluída. O informante não se mantém no assunto, com ideias controversas
apresentando em alguns momentos falta de propriedade do assunto. Tendo isto como base
podemos dizer que é mais um exemplo de falta de conhecimento do contexto social da língua,
bem como, não saber os usos dos jogos possíveis na linguagem cotidiana.
Informante 5 – 33 anos / feminino / Ensino Superior
NEP – Oral
―E: ... você poderia nos contar um fato... que te marcou muito?
I: ((ruído)) um fato dos fatos que mais me marca/marcaram... foi o/a nascimento do
meu filho... como eu ti falei... é::eu tive uma gravidez... tranquila... embora... no dia da
cirurgia... eu tenha ficado muito agitada... o que quê aconteceu?...

eu::... eu fiquei tão

agitada/que com a aneste/na hora/ no momento da anestesia... ela... ela... demorou demais...
ela não pegava... quando a doutora veio cortar... não... espera um pouquinho... porque eu
ainda estou sentindo as minhas pernas... então... demorou bastante... eu fiquei muito ansiosa
no dia::... é... mais entre outros... teve o meu casamento tamém... foi algo muito desejado...
é como eu ti falei... a conquista tamém da minha casa... foi muito planejada... foi muito
desejada... até mesmo o meu próprio emprego... que foi muito difícil... eu trabalhava longe...
então... eu queria trabalhar aqui em Campos... perto da minha família né... marido... mãe...
então... quando eu passei pro concurso... também foi algo assim::... plena felicidade... eu
não esperava... os meus amigos me disseram... então... eu não vou dizer que foi só um fato...
foram vários né?... e esses foram... acho ((ruído)) que foram os melhores...‖
- Podemos observar a presença de intensificadores: mais, muito, demais, bastante.
Familiaridade de assunto: ―é como ti falei...‖. Dificuldade de priorizar o que mais marcou a
vida dela: ―mais entre... eu não vou dizer que foi só um fato... foram vários né?‖. Observamos
ainda que a fala é agramatical, comunicação fluída e espontânea.
NEP – Escrita
―Uma das coisas mais marcantes em minha vida foi o nascimento do meu filho. Foi
muito desejado e planejado.
Embora tenha tido uma gravidez tranquila, o dia do parto foi muito agitado. A
anestesia demorou a pegar e tive que avisar a médica.
Outro fato marcante, entre vários, foi meu casamento e a compra da minha casa.‖
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- Na escrita a informante se mostrou comedida não aparecendo o excesso de
intensificadores. As ideias foram mais claras, pode-se observar a preocupação com a norma
padrão da língua.
RO – Oral
―E: ... o quê você acha sobre o ensino de língua materna?
I: é::... falar sobre... é::/a área de educação... a língua portuguesa... é um pouco
complicado... por quê? é... como eu ti falei... é::... qualquer área... vai sempre existir o bom
profissional como o mau profissional... aquele que realmente não tá interessado na... seja
pelo motivo/por falta de... /por não ter afinidade... não gostar do serviço... por baixo salário...
embora eu não concorde porque eu acho que... quando você se propõe a fazer algo... você
tem que fazer o melhor possível... você se propôs a fazer... então... você tem que atender..
até por que... mas... eu acho que de uma forma geral... ela vem sendo trabalhada de uma boa
maneira assim... de uma forma boa... existem professores competentes... trabalham a parte
gramatical... a interpretação... trabalham o vocabulário de uma forma geral::... embora... eu
ache que... também tem ocorrido sim... com o passar dos anos é::... a linguagem... ela tem
se perdido um pouco...

muitas palavras...

hoje em dia...

não são utilizadas como

antigamente... então... ela/ela vem se perdendo um pouco... mas de uma forma geral... o
professor tenta trabalhar... /o professor de português...

ele tenta trabalhar assim...

a

interpretação... porque... a língua portuguesa... muitas vezes... o quê que acontece... o
aluno... ele lê... mas... ele não compreende o que ele tá lendo... então parte muito do
professor... ajudar... auxiliar... aí/até mesmo a ensinar... induzir a interpretação... porque
muitos apenas leem... soletram as letras... mas não sabem o que está lendo... existem/aí é o
que te falei... existem bons profissionais... que realmente trabalham sério... trabalham... e
outros não... a língua também... tem sido muito banalizada... agente vê... até isso... nas
músicas... então... isso influencia muito porque... agente escuta... a gente acaba falando
errado... como eu ti falei... uma coisa que eu sei que eu tenho que falar... ―eu a vi‖... mas de
tanto escutar... alunos... colegas é::... várias pessoas dizendo... ―eu vi ela‖... você acaba::...
assimilando aquilo... e... e... transmitindo... embora... eu saiba que não é... ―eu vi ela‖...
―eu a vi‖... a palavra ―você‖... que é que tem acontecido? é... /uma abreviação absurda...
―ocê‖... ―ocê‖... isso não existe... mas... é... infelizmente... do jeito que vem acontecendo...
você acaba assimilando e... principalmente... quem tá fora da área de português... ele ainda
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consegue se corrigir mais... ele é professor daquela área... professores que não são muitos...
da área de português... já fogem bem mais... então acaba... sem querer... falando errado...‖
- Há a presença de modalizadores / atenuadores / distanciamento: ―é um pouco
complicado... vai sempre existir o bom profissional como o mau profissional... por não ter
afinidade... não gostar do serviço... por baixo salário‖. Apresenta ainda um pouco de confusão
de ideias.
RO – Escrita
―É difícil falar sobre a área de educação, pois como qualquer outra, existem bons
profissionais e maus profissionais. De uma forma geral, os professores trabalham bem a parte
gramatical e a interpretação de textos. A lingua portuguesa está sendo banalizada e isso
dificulta. Percebemos pelas letras de música e pelo vocabulário dos jovens. Isso acaba
influenciando nos maus hábitos. Por exemplo: o correto é: eu a vi, mas acabamos muitas
vezes falando: eu vi ela‖.
- Texto bem elaborado, seguindo a língua padrão. Há diferenças na parte oral e escrita,
pois o informante na parte oral se vale somente da articulação do raciocínio, ao passo que na
escrita envolve uma preocupação maior com a gramaticalidade. Portanto a comunicação se
torna mais fluída na parte oral, pois a informante não está preocupada com a gramática.
Resultado da análise: Vemos um informante de nível superior que tem certo domínio
da língua padrão. As diferenças na linguagem oral e escrita desse informante demonstra que
ele sabe utilizar os jogos de linguagem dentro do contexto em que está inserido.
Informante 6 – 26 anos / feminino / Ensino Superior
NEP – Oral
―E: ...você poderia me... é::... contar uma estória que tenha acontecido com você... e
que tenha marcado a sua vida?
I: bom... na minha vida... várias estórias foram marcadas né?... mas::... além do meu
casamento que foi há pouco tempo... tem::... uma outra estória... que é mais pessoal... que
foi a minha entrada para a faculdade de Artes... visuais... que é::... é uma faculdade que eu
sempre quis fazer... que na época que eu comecei a fazer a faculdade de Letras... não tinha
em Campos... e estou agora no quarto período de Artes e::... estou apaixonada... e o fato
marcante... é::... realmente o início dessa minha carreira de professora de Artes...‖
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- Vemos uma comunicação espontânea. Percebe-se a apropriação do assunto.
Dificuldade em deixar claro o fato mais importante na narrativa.
NEP – Escrita
―Há muitos fatos marcantes em minha trajetória porém, a minha 1ª aula na faculdade
de Artes Visuais foi muito marcante, pois, era um sonho que estava sendo concretizado.‖
- Percebe-se uma regularidade na escrita estando atento à língua padrão. Texto mais
curto na parte escrita transmitindo o que é essencial na informação.
RO – Oral
―E: bom... como você acha que deveria ser o ensino de língua materna?
I: bom... eu acho que o ensino da língua materna... vai muito além da escola... acho
que desde a família... a gente deve ensinar a criança a se comportar... e após isso... o
Português... não deve ser falado só com regras::... tem uma didática que você não/que deve
levar além da escola... e::... contudo... levar a criança a entender... assimilar e... levar pra
outros crianças... o que aprende... que hoje em dia é tudo muito mecânico::... que você
aprende na escola e já tá falando errado... doutro lado... e não é assim... então levar de uma
forma diferente... o ensino... você levar a criança... a aprender... sem ela nem perceber que
tá aprendendo... aprendê brincano::... aprendê de uma forma criativa::... e eu acho que
assim/que [muitas vezes não acontece... né?... muitas veze não acontece... eu acho que assim
deveria ser o ensino... dentro da escola... com todos os professores... não logo/não só de
Língua Portuguesa...‖
- Falta de propriedade sobre o assunto, apresenta um distanciamento, deixando claro
na conclusão mudando o foco do assunto.
RO – Escrita
―Acho que a língua Portuguesa deve ser ensinada de uma forma prazeirosa e criativa.
Temos que transpor as paredes da escola e nos conscientizar que o ensino envolve a família,
os amigos e todo ambiente ao redor‖.
- A escrita se mostra mais próxima à língua padrão, estabelecendo conexão com a
pergunta feita. Diferente do que foi observado na parte oral, aqui o informante não foge do
assunto.
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Resultado da análise: Mais um exemplo de informante de nível superior que mantém
regularidade de raciocínio ao responder às questões apresentadas. Demonstra conhecimento
da língua padrão. Podemos observar que faz uso dos jogos de linguagem dentro dos contextos
em que se fazem necessário, ou seja, linguagem oral e escrita.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Ao finalizarmos essa pesquisa, destacamos a grande relevância de uma
contextualização, no primeiro capítulo, em relação à vida de Wittgenstein para que
pudéssemos entrar em questões acerca de sua filosofia mais especificamente, uma vez que
podemos observar o quanto está presente em seus escritos as experiências particulares de seu
meio social e cultural. Abordamos esse capítulo de forma a ser uma introdução ao pensamento
de Wittgenstein.
Ao nos depararmos com seu contexto histórico, observamos a grande importância da
primeira fase do pensamento de Wittgenstein, a saber: o Tractatus Logico-Philosophicus, na
construção de sua teoria nessa fase primária de seu pensamento. Vimos ainda, que o título da
sua primeira publicação foi em um periódico alemão Annalen der Naturphilosophie, tendo
como título Logisch-Philosophische Abhandlung.
Nesse primeiro momento da filosofia de Wittgenstein, há uma preocupação dele com a
proposição, aonde ele escreve acerca da essência da proposição e a essência do mundo. Diante
da sua preocupação em tratar os problemas da filosofia Wittgenstein mostra em sua obra
Tractatus que na verdade os problemas advêm da lógica de nossa linguagem que é
compreendida de maneira equivocada.
Observamos que há poucos textos filosóficos que fazem a relação entre lógica e
filosofia tão profunda como em sua primeira obra. Pois podemos pensar a partir do Tractatus
que tudo o que pode ser pensado pode ser dito. Com isso, o ponto de concentração na sua
busca era de retirar ou evitar os equívocos cometidos na linguagem.
Nessa primeira fase do pensamento de Wittgenstein seus escritos eram feitos em forma
de monólogos, pois ao lermos o Tractatus podemos ter a sensação de que suas proposições
devem ser aceitas sem questionamentos. Com isso, observamos que ele não tinha o interesse
de desenvolver os aspectos da nova lógica com novas provas ou ferramentas, mas sim
elucidar suas consequências filosóficas.
Essa concepção de Wittgenstein acerca da filosofia é que ela traça limites para o
pensamento, estabelecendo os limites da expressão linguística do pensamento. A partir desse
ponto vemos a teoria que diz que a forma lógica essencial da linguagem é idêntica à forma
metafísica essencial da realidade, denominada por ele de teoria pictórica. Ou seja, o mundo é
a totalidade dos fatos. A representação de um estado de coisas é um modelo ou figuração.
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No primeiro Wittgenstein há uma busca por uma linguagem matematicamente
calculável, aonde pudesse essa linguagem dar suporte à correção de erros no discurso
filosófico. A sua preocupação era compreender a relação entre linguagem e realidade através
de uma concepção lógica.
Por volta da década de vinte, Wittgenstein começa a não ver mais o sentido de uma
proposição linguística como resultado da relação isomórfica entre seus constituintes e os
constituintes do fato representado ou afigurado, mas sim como o conjunto de usos que
fazemos dela. Podemos observar a partir de então que o pensamento do primeiro Wittgenstein
sofrerá algumas mudanças e rupturas, culminando em uma nova maneira de conceber a
linguagem. Essas mudanças e rupturas são nomeadas como segundo Wittgenstein, ou seja,
segunda fase do pensamento do filósofo após questionar alguns pressupostos da sua primeira
obra, levando-o a escrever sua segunda obra intitulada de Investigações Filosóficas.
Vimos que Wittgenstein abandona sua primeira fase de pensamento, aonde acreditava
na ideia de um cálculo a ser feito para alcançar uma essência lógica definitiva e única da
linguagem. Com isso, fica claro que o significado já não pode mais ser entendido como o uso
arbitrário de expressões, porque se assim fosse, cairíamos em uma situação que esvaziaria a
própria noção de significado.
Wittgenstein percebe que a partir do uso que se faz uma determinada palavra, pode-se
então, estabelecer sua regra e essa palavra será compreendida, podendo assim, haver a
variação de contexto para cada palavra no seu determinado uso. Isso se dá quando
Wittgenstein vê que sua teoria do Tractatus já não consegue mais responder às questões
pertinentes à realidade de forma afigurada.
Para esse segundo Wittgenstein a linguagem funciona em seus usos, não podendo
indagar-se sobre os significados das palavras, nas sobre suas funções práticas. Diante desse
novo modo de pensar, ele encara as IF como uma espécie de cura para a doença do
enfeitiçamento do entendimento, ou seja, uma espécie de atividade terapêutica. Sendo assim,
os males filosóficos só poderiam ser curados pela nova filosofia terapêutica.
Para ele a filosofia é uma batalha contra esse enfeitiçamento do nosso entendimento
através de nossa linguagem. Isto ocorre ao tentarmos descobrir a essência da nossa linguagem.
Cabendo assim, ao filósofo, não querer saber a essência da linguagem, mas abrir os olhos para
ver e desvendar como ela funciona. Para que se desfaça esse equívoco, devemos perceber que
o significado de uma palavra não é um objeto de qualquer espécie, mas antes seu uso em
conformidade com regras gramaticais.
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Dentro dessa concepção das Investigações, encontramos a concepção de uso mais
exatamente aos jogos de linguagem que são estabelecidos por Wittgenstein, para que se possa
compreender o significado da palavra no seu uso no contexto à qual está atrelada. Assim
sendo, os jogos são jogados com regras que podem ser mais ou menos explícitas. São regras
de uso, regras pragmáticas.
Diante disso, podemos ver que analisar o significado das palavras é situa-las nos jogos
em que são empregadas e em perguntarmos o que os participantes desses jogos fazem com
elas. Ou seja, o que realmente importa são as funções que as palavras podem exercer nos
jogos de linguagem.
Assim, Wittgenstein sugere que façamos em primeiro lugar a pergunta pelo que é
explicação do sentido. Pois para compreender o sentido de sentido haveria a necessidade de se
compreender a explicação do sentido. Sendo que seja o que for que a explicação de sentido
explique, isso já será o sentido.
Observamos a partir de então que o uso das palavras depende do contexto pragmático
em um conjunto de diversas atividades, tais como: descrever, ler, explicar. A esse mecanismo
Wittgenstein chama de jogos de linguagem, ou seja, o conjunto da linguagem e das atividades
com as quais está interligada. E ao usar o termo jogo é necessário salientar que o falar da
linguagem é uma parte de uma atividade ou de uma forma de vida, que estabelecem
gramaticalmente modelos e regras de se dirigir às coisas.
Ainda dentro desse contexto de linguagem, abordamos os conceitos da Linguística que
traz o estudo científico da linguagem humana, que nos auxiliou na análise do corpus, para a
constatação

de

nossas

hipóteses

referenciais.

Valemo-nos

dos

pressupostos

da

Sociolinguística mais exatamente para que pudéssemos comprovar nossa hipótese de que o
sentido da palavra está atrelado ao contexto em que a palavra está sendo usada.
Vimos a noção de linguagem que, embora seja comumente tomada como qualquer
processo de comunicação, é entendida como uma habilidade ou como uma capacidade própria
dos seres humanos de se comunicar por meio de línguas. Assim sendo, a linguagem verbal é a
matéria do pensamento e o veículo da comunicação social. Pois como não há sociedade sem
linguagem, não há sociedade sem comunicação.
A linguagem é a representação do pensamento por meio de sinais que permitem a
comunicação e a interação entre as pessoas. Sendo então a língua um código de que se serve o
homem para elaborar mensagens, para se comunicar e interagir com os demais. Ela pertence a
todos os membros de uma sociedade e como é um código socialmente aceito, um único
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indivíduo não é capaz de criá-la ou modifica-la. A fala, entretanto, é sempre individual e seu
uso dependa da vontade do ser falante. Nem a língua nem a fala são imutáveis. A língua
evolui transformando-se historicamente.
Assim, vimos que o processo de construir as mensagens, receber, decifrar e responder
se tornam uma atividade sem começo ou fim. Ao produzir essa atividade a pessoa não está
somente interessada em transmitir informações, receber ou decifrar mensagens, mas sim quer
saber até que ponto sua transmissão foi compreendida pelo receptor.
Observamos que nem sempre os objetivos são alcançados em sua plenitude, ou alvos
atingidos. Em alguns casos podemos perceber que a mensagem atinge mais do que se
esperava. Portanto, para que a comunicação se efetive é necessário que seu mecanismo
funcione adequadamente.
Partindo para o resultado das análises observamos que houve uma estreita relação
entre os jogos de linguagem e a Sociolinguística, como foi proposta para a realização de nossa
pesquisa. Vemos que a maneira como Wittgenstein propõe a utilização dos jogos de
linguagem pode ser comparada à maneira como Labov estrutura a compreensão da linguagem
no contexto social. Embora ambos abordem conceitos próprios, tais como: jogos de
linguagem e contexto social, podemos dizer que tratam da mesma maneira o assunto.
Wittgenstein não utiliza o termo ―contexto social‖, porém, utiliza o termo ―uso
atrelado a um contexto‖. Labov compreende que a linguagem se dá no ―contexto social‖. No
entanto, se levarmos em consideração a aplicação que cada um faz da sua teoria podemos
chegar à conclusão que, embora, em períodos distintos da história, ambos tratam de maneira
aproximada o assunto da linguagem cotidiana.
Pode-se perceber diante das análises realizadas nessa pesquisa, os informantes de
modo geral parecem demonstrar pouco conhecimento da língua, sendo que em alguns
momentos da fala de cada um podemos observar que quando o falante não consegue
compreender o uso da palavra dentro do contexto que está estabelecido na pergunta, ele dá
respostas diversas sem se chegar a uma conclusão satisfatória da reposta.
Com isso vemos que em alguns momentos há uma fuga do contexto linguístico, e sem
se dar conta dessa situação. Percebemos ainda, que o grau de instrução é relevante nesse
aspecto linguístico, pois foram feitas análises em informantes do ensino fundamental, médio e
superior. Ao que parece que quanto menor o nível de instrução intelectual maior a dificuldade
de se organizar as ideias e perceber as regras que estão sendo utilizadas nesses jogos de
linguagem.
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Portanto, vê-se a dificuldade em alguns casos de se estabelecer uma comunicação
satisfatória. Uma vez que, há um choque de culturas e níveis de instrução intelectual diverso.
Acreditamos que essa pesquisa possa reforçar a ideia de que os postulados de Wittgenstein na
obra Investigações Filosóficas se evidenciam no uso da linguagem cotidiana. Sobretudo no
que diz respeito aos jogos de linguagem.
Ao nos depararmos com as falas dos informantes observamos que a aplicação dos
jogos de linguagem propostos por Wittgenstein se aplica à linguagem cotidiana. Vemos que a
comunicação só se efetiva quando os participantes da fala estão dentro de um jogo de
linguagem, ou seja, é necessário que ambos estejam jogando o mesmo jogo com as mesmas
regras.
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APÊNDICE – DADOS COLETADOS DO CORPUS “A LÍNGUA FALADA E
ESCRITA NA REGIÃO NORTE-NOROESTE FLUMINENSE”

1. INFORMANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL
Informante 1
Estudante
Escolaridade: 5º ano do Ensino Fundamental
Sexo: masculino
Idade: 14 anos
Cidade: Campos dos Goytacazes/RJ
Data da coleta: 01/06/2011
PARTE ORAL
Narrativa de experiência pessoal
E: conta pra mim... alguma coisa que aconteceu com você de interessante::... e que marcou a
sua vida...
I: ah::... tia... foi no dia em que eu tomei um tiro aqui oh::... na barriga... aqui oh... fazia
assim::... e não doía não::... olhei assim e vi aquele negócio sangrando... e falei... e fui lá
correndo... lá pra casa... ―aqui mãe... aqui mãe‖... ―não se mexe não menino... não se mexe
não::... isso aí é tiro::... perdido‖... ela falou... ―a polícia que deu... ‖ foi pá dá num cara e
pegou em mim::... aí eu comecei chorando::... ―mãe... vai doer...‖ aí eu pedindo água... aí a
minha mãe... ―não... não pode beber água não... se não... você vai dar choque... aí vai
morrer::... eu falei ―mãe... eu tô muito com sede...‖ aí minha mão começou ressecar::... ela...
‖vamu... vamu pro hospital... ‖ aí chegando lá::... me deu aquele injeção pá::... pá num
doer... é::... esqueci... é::...
E: anestesia?
I: anetesia... fui lá e tinha uma bala... ―aqui menino... quase você perdeu a sua vida... quase
ocê... num::... num fica andando‖... obrigado tio... fui lá e::... comecei chorando::... deitei
no colo dele::... abracei ele... pedi muito obrigado... aí foi lá... aí tinha mais coisa já... que
aconteceu com o meu irmão... comigo e com ele... quase perdi a minha vida por causa dele...
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Narrativa de experiência recontada
E: agora... conta pra mim... alguma coisa::... é... alguma coisa que aconteceu com algum::...
conhecido seu...
I: meu irmão... foi num dia que ele tava vindo da escolinha... lá perto de nossa casa... aí...
agente tava... aí::... tinha um saco de baleba... aí a gente corremos com a baleba e começamos
a jogar na rua... aí a gente tinha um portãozinho em frente assim oh::... aí a gente não sabia
que tinha cachorro não... aí ele foi lá e jogou a baleba assim oh::... aí foi lá panhá::... aí ele
panhô e não conseguiu panhá não... aí ele foi lá subiu no muro e olhou assim oh::... aí o
cachorro foi lá... e rancou um pedaço da boca dele aqui oh::... aí ( ) meu primo começou
puxando... e nada do cahorro soltá... nada do cahorro soltá... aí o cachorro soltô e viu isso
aqui tudo pocado... dele assim oh::... ele começou sangrando aqui... aí... aí eu fui lá
correndo chamá... fui lá e chamei o meu pai... ―pai... cachorro pegou ( )... aonde?‖... aí ele
foi lá e pegou o carro... fomo lá vê... aí os cara queria matá o cachorro... aí meu pai... ―não...
não... não mata não... foi por causa de uma balebá que ele veio‖... mas o cara... o dono lá...
queria matá também... o meu pai... ―não... não... não mata não‖... aí o meu irmão foi lá po
hospital... aí vai ter que operá de novo... pá tirá a cicatriz aqui... aí foi lá e aconteceu isso...
Descrição de local
E: qual o lugar que você mais gosta?
I: a escola... e/e::... o shopping... o shoppe... que tem muito flipper lá... carrinho de controle
remoto... aquele que ( ) assim... oh... hum... acelerando...
E: legal...
I: aí a gente::... fica brincando lá... eu e meus amigos... leva dinheiro a beça... meu pai dá...
leva a gente... daí agente vai lá e joga... fica jogando... fica brincando... depois a gente vai
embora... aí é assim...
Relato de procedimento
E: o que que você sabe fazer e poderia me ensinar?
I: ah... ensiná... a fazê pipa...
E: como que é...
I: pega um bambu... assim... reto... aí panha o grandão faz isso aqui... aí bota outra aqui em
baixo... aí quando tá aqui ( ) começa enrolar a linha neles... enrola nos dois... vou lá e
enrolo a linha aqui... aqui nas ponta da vareta... aí vai fica tudo certinho assim... oh...
prepara a linha aqui e vai botando... aí panha a cola assim oh::... panha o papel de seda...
bota em cima dela assim oh::... esticadinha... depois bota... quando tiver tudo murchinho
assim oh::... ocê vai lá e pega a colinha e bota... e vai botando... a ponta todinha... ocê vai...
e pega no fugão ( ) assim::... ocê liga ( ) não põe pa pegá fogu não...
E: hamham::...
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I: pá ela esticá todinha... estica... estica todinha e fica boa... a gente só faz direto... e solta
pipa... qui... sim... se não fizer assim... fica runho... a pipa fica rasgando... assim fica
esticadinho... a gente faz pipa a beça...
Relato de opinião
E: ... o que que você mais gosta em Campos dos Goytacazes?
I: nada::... sô mais o Rio... o Rio tem diversão todo dia... a gente vai lá pú... lá pú quiosquinho
lá... do tio... do pai de nosso colega lá... minha mãe me troxe pra Campos... eu comecei a
chorá... tá doído... cidade ruinha... sei como que alguém consegue... morá aqui... doído... (
) quase perdi a minha vida aqui/aqui...
PARTE ESCRITA
Narrativa de experiência pessoal
A estoria que mimaguou tanto na minhavida foi o tiro que eu Estava bricando de bola lá no
campa da minhacasa e ai eu fui em casa fala, com a minha mãe i eu pedir agua a Ela ela não
medeu falou se eu bebese eu iar morre
Narrativa de experiência recontada
Condo eu ir meuimão estava vindo da escolinen e a tia deu um saco de baleba para cada um a
ir agemte estava brincando abaleba do meu irmão cair dentro de um casa e air meu irmão foi
pega a ir o cachorro modeu o meu irmão e a ir agente pulhano a ir que ssutou
Descrição de local
O luga que eu masgostos e o chope poque eu gosto de joga friperama e do jogo de carro que e
manero
Relato de procedimento
para voce fazer uma pipa precisa de pampu e de cola papel de seda e unha fibra
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Relato de opinião
Eu não gosto de campos desdo ter condo eu estava jogando bola com meu amigo e eu como
eu mudei para campos que aconteceu esa trajedia
Informante 2
Estudante
Escolaridade: 5º ano do Ensino Fundamental
Sexo: masculino
Idade: 14 anos
Cidade: Campos dos Goytacazes/RJ
Data da coleta: 02/06/2011
PARTE ORAL
Narrativa de experiência pessoal
E: ... conta pra mim uma história que aconteceu com você e que marcou a sua vida...
I: teve um dia eu tava de bicicreta correndo... e tinha uma pedra a roda::... passou assim na::...
na pedra assim::... perdi o equilibru e::... cortei o pé... ainda assim minha mãe me levou lá pro
hospital... teve que lavar o machucado::... pe::... passou o remédiu lá dentru... e::... custurô...
aí fui eu levei pra casa... depois::... voltei pra lá... tirei os pontu... rive que analisa... passou
remédiu... até sará...
E: hum::... teve muito tempo isso?
I: faiz dois mese... já...
Narrativa de experiência recontada
E: agora me conta... alguma coisa que aconteceu com um conhecido seu...
I: teve um dia que meu primo respondi muintu a:/a mãe dele::... aí::... de tanto responder::.. aí
chegou:: aí... ela bateu muito nele... teve que leva::... ficô tudo roxo... aí::... minha mãe... levô
ele pro hospital da::... analisar o/a::... o braço dele tava roxu... tava vermelho... aí foi levou
ele::... aí medicô ele::... mais aí ficou tudo bom com ele... responde muito a mãe dele e a mãe
dele cabô batendo nele demais...
Descrição de local
E: descreve o lugar que você mais gosta... pra mim...
I: meu quartu... porque lá tem vídeo game::... quandu em dia de semana assim::... sábado
domingo eu fico jogando vídeo game o dia todo::... aí eu ficu no computador::... ficu na janela
olhandu::... ( ) o dia todo... lá::... tem os meus brinquedu lá::... o dia todo...
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Relato de procedimento
E: me ensina alguma coisa que você saiba fazer super bem?
I: macarrão::... primeru... eu botu/lavo ele::... botu ele pa cuzinhá pa amolecê... depois::... botu
ele pa escorre::... é::... botu ele na panela... botu tempero... depois botu estratu de tumate...
dexa::... esquentá o estratu tumate... depois cê bota o tempero... botô o tempero... cê mexi bota
o requejão o creme de leite espera um mucado... depois cê come... fica gostosu a beça...

Relato de opinião
E: o que que você pensa sobre Campos dos Goytacazes?
I: eu gosto de morar aqui porque::... qui tem meus amigu... tem minha mãe...tem meus
colega... às vezes eu vou lá pa::... pa casa do meu pai... que mora em São João da Barra... fico
lá::... mais eu gosto mais daqui... porque tem meus amigu... tem minhas brincadera que eu
brincu aqui::... gosto de ficar aqui... melhor::...

PARTE ESCRITA
Narrativa de experiência pessoal
Um dia eu tava correndo de bicicleta e cai minha mãe teve que mi leva para o hospital e tomo
ponto e depois de alguns dias eu voltei lar para a retirados ponto e ficou tudo bem
Narrativa de experiência recontada
De tanto ele responde a mãe a minha tinha bateu muito nele e minha mãe teve que leva ele
para o hospital e medicou e ficou tudo bem
Descrição de local
Eu gosto de fica no meu carto por que La eu fico jogando vídeo game o dia todo e no
computado
Relato de procedimento
Primeiro cozinha o macarrão bota ele pra escore bota ele na panela bota o tempero e o creme
de leite e o requeijão
Relato de opinião
Eu gosto daqui por causa dos meus amigos das minhas brincadeiras e por causa da minha mãe
e gosto de visita o meu pai também em são joão da barra.
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2. INFORMANTES DO ENSINO MÉDIO
Informante 3
Estudante
Escolaridade: 1º ano do Ensino Médio
Sexo: masculino
Idade: 18 anos
Cidade: Campos dos Goytacazes/RJ
Data da coleta: 08/06/2011
PARTE ORAL
Narrativa de experiência pessoal
E: bom... é::... você pode ((ruído)) me contar uma estória::... que tenha acontecido com
você::... e que marcou a sua vida?
I: é::... foi uma::... foi uma::... foi uma vez que eu fui no jogo do::... Fluminense... que eu
fui na semifinal da Liber/semifi/não... quartas de final da Libertadores... que assim... o meu
sonho era ir ao Maracanã é::... e eu assim... eu consegui ir nesse dia... e cheguei lá...
noventa mil pessoas... se arrepio só de lembrar... entendeu?... que o Fluminense precisava de
ganhar de dois gol de diferença... que/di... foi num jogo contra São Paulo e ele perdeu de um
a zero... e no caso... tinha que fazer três a um aqui... ou três/dois a zero... só que chegou
aqui... o Fluminense fez um gol... e tomou um gol... quando o Fluminense tomou um gol...
cê olhava pa torcida... todo mundo decepcionado::... falando que o time ia perde::... aí
acabou que o Fluminense virou... aí no final... no finalzinho::... aos quarenta e cinco...
cum/um minuto de acréscimo... u::... o Washington vai lá... e fez o gol... aí::... tem nem o
que discrevrê... tem nem o que fala... bichu... foi uma... a melhó experiência da minha vida...
a maió experiência que eu já tive... foi isso...
Narrativa de experiência recontada
E: bom... é::... agora me conte uma história... que tenha acontecido com um conhecido seu...
I: bom... foi um::... muito engraçado... ( ) um amigo meu que... encontrei/conheci no ano
passado... esse Assis que... veio do Piauí... ele veio estudar aqui no João Pessoa aí::...
peguei amizade com ele... e/tão eu reparei que... ele tem tipo uma falha no dente... assim
que::... maior um pouco... aí::... ((risos)) eu ( ) tipo curiosidade... í eu fui lá::... perguntei o
que::... o que houve... aí ele foi contá... que ele perdeu o dente num... ele foi num bingo
com os amigo dele lá no Piauí... que... aí tá num... era um bingo de uma cabra... ou um
negócio assim... só que eles começaram mexendo com a cabra... e aquela saiu correndo atrás
dele... aí ele saiu correndo ( ) atrás da cabra... com medo dela... botando a mão assim
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segurando ela... e olhando pra trás::... .só que... aí... quando ele virou... ele bateu de frente
com o menino... cabou batendo de rosto no minimo... bateu de rosto... aí cabou quebrando o
dente... nisso ele contou na sala assim::... ((risos)) pra todo mundo... todo mundo começou
dando risada... u pessoal zoa ele até hoje... pu causa dissu... ((risos))

Descrição de local
E: é::... você pode descrever o seu lugar preferido?
I: dentro do mar... com certeza... porque assim::... eu gosto de surfar com o bodyboard né?...
e::... praticamente todo final de semana eu vou pra praia... surfar com o meu irmão... meu
irmão também gosta de surfar... e::... assim... fico/entro lá seis horas... vai seis horas pra
praia... e::... sai/chega em casa... quatro horas... minha mãe pergunta... ―meu filho... não
vai comer não?...‖ não consigo/a gente come lá... chama o pessoal pa lanchá... vinte quatro
hora no mar... e no mar... é tudo... se pudesse ficá todo dia
E: no Farol?
I: é::... aqui na/aqui na região mermu... Farol... muito manero...
Relato de procedimento
E: bom... é::... agora ocê me ensine a fazer algo... que você saiba fazer bem...
I: bom... que::... eu acredito assim... que eu faça bem... que:: eu acredita em mim mesmo...
é::... surfar::... que... assim... adrenalina::... cê descê uma onda::... alta ((ruído))... ôca...
entra num tubo... cara... naum tem::... descrição... ((ruído)) e::... assim... naum é::... naum
é difícl cara... você deitar numa prancha... assim... é::... resumino... ((ruído)) é você deitar
numa prancha::... batê as perna... batê os braços... e descê a onda... ((ruído)) tem gente
que::... ( ) mais num é bem assim... tem que ter toda a técnica... postura... de você ficá em
cima da prancha... pa fazer manobra... cê tem que ter... a::.. a cantidade de batida certa da
perna... tem que tê noção da/da onda que você vai pegá... se você vai pa direita... pa
esquerda... tem que saber a posição dos braçu... naum é difícil... mas também não é/não é
fácil... tendeu?... .
E: muito bom... muito bom aprender [show de bola]...
Relato de opinião
E: é::... é... agora ocê me diga o que você pensa sobre a cidade de Campos dos Goytacazes...
I: cidade boa::... sempre morei aqui desde quando eu nasci... ((ruído)) gosto muito da
cidade... apesar do... /das coisas que acontece... assim::... atraso de ônibus... essas coisas
que acontecem... que agente não consegue chegar na escola... mais::... tudo bem... a cidade
tá em obra... tá um pouco bagunçado... mais::... muito boa... eu gosto muito daqui...
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PARTE ESCRITA
Narrativa de experiência pessoal
Bom minha experiência foi ter ido no jogo das quartas de final da libertadores,
fluminense e São Paulo, foi uma experiência muito boa, tinha mais de 90 mil pessoas, e assim
o jogo foi muito eletrizante porque o primeiro jogo no campo do São Paulo foi 1 á 0 pro São
Paulo e o fluminense precisava de ganhar de 2 gols de diferença, ai o flu fez 1 gol, e ai o São
Paulo empatou, eu olhava para torcida você via todos decepicionados mas ai o flu empatou e
virou o jogo. Mas o flu precisava de mais um gol e o tempo passava rápido, mas aos 46
minutos do 2º tempo foi um escanteio para o flu, e o Thiago neves bateu o escanteio na
cabeça de Wachitom que marcou o gol. Isso foi a maior e melhor experiencia da minha vida.
Narrativa de experiência recontada
Eu conheci um amigo no ano passado, que, ele veio lá do Piauí. E assim eu peguei uma
amizade com ele e percebi que ele tinha uma falha no dente e sempre tive curiosidade de
saber como aconteceu isso com ele. Ai um dia ele contou, que, ele foi num bingo la no Piauí,
e que Tava sendo sorteado um bode, e ele com os amigos começaram a mecher com o bode e
ai o bode saiu correndo atrás deles, Ai com medo ele correu olhando para o bode só que na
hora em que ele foi virar, olhar para frente ele deu de cara com um amigo, e por isso que ele
perdeu o dente.
Descrição de local
Mar. O mar para mim é dudo, porque eu sou surfista de body Boardy, e assim todo final de
semana eu vou para praia com meu irmão.
Relato de procedimento
Assim, surfar não é dificio. Mas também não é faicio, porque tem gente que fala: a surfar é só
bater as pernas e descer na onda. Mas não é bem assim. Existe muitas técnicas para se descer
uma onda.
Relato de opinião
Bom, campos, gosto muito de campos, apesar das coisas que acontece na cidade...
Moro aqui desde que nasci.
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Informante 4
Estudante
Escolaridade: 1º ano do Ensino Médio
Sexo: feminino
Idade: 17 anos
Cidade: Campos dos Goytacazes/RJ
Data da coleta: 12/07/2011
PARTE ORAL
Narrativa de experiência pessoal
E: conta pra mim um fato de interessante... que te/ marcou sua vida...
I: meu pai foi me pegá::... aí ele::... me puxô para fora do carro... aí minha mãe me tirou::...
aí é/ele não conseguiu... me tirá pá fora do carro... aí... tentô me levá pa casa dele... aí::...
((ruído)) minha mãe tentou me pegá... aí::... tem só isso ((risos))... tem só isso... /nem eu sei
expricar...
Narrativa de experiência recontada
E: conta pra mim::... algo que aconteceu com alguém...
I: meu primu... lá de Maceió... tava fazendo coisa errada e... meu tiu tá tentando tirá ele::...
disso... mas... não está conseguindo... aí::... tá se aborrecendo... tendeu?... tá/fica com
pressão baixa... essas coisas... aí a/até ligou lá pra casa... pra falar... tendeu?... ele tá cum...
problema de saúde... pu causa disso... pu causa do filho dele... só...
Descrição de local
E: discreve pra mim... o lugar que você mais gosta...
I: meu quartu::... porque ele é coloridû::... i/i::... tem/tem... no caso... o computador::... só
isso...
Relato de procedimento
E: mi ensina a fazer uma coisa... que você saiba fazer muito bem...
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I: ensinar a fazê brigadeiro... aí ocê tem que::... ((risos)) tá::... é::... duas... coloca na
panela... uma lata de leite condenado... duas colheres di::... chocolate... uma colé de
mantega... aí dá uma mexida... bota no fogo baixo... até::... soltá da panela... aí quando tivé
bem::... solto da panela... você dirliga e coloca no prato... aí é::... espe/espera esfriá... e
começa a modelá e... coloca o granulado... por cima...
Relato de opinião
E: cê gosta de Campos dos Goytacazes?
I: não... ((risos)) por quê?... porque tem muito poli/políticos corruptu... tem muita
violência... e dexa eu ver... muitu... muita gente passando fome... podia melhorar mais... a
prefeita tamém... é::... teria que fazê mais... investimentos em algumas coisas... tipo::...
casas... essas coisas... entendeu?... ((suspiro e riso))... tirá us povs da rua... tendeu?... i::...
melhorar mais... melhorar a população... melhorar muita coisa... muita coisa...
PARTE ESCRITA
Narrativa de experiência pessoal
Quando eu era pequena meu pai tentou me pegar da minha mãe, minha mãe me puxou de fora
do carro. e quase atropelou minha mãe.
Narrativa de experiência recontada
Meu primo se envolveu com coisa errada e meu tio está se aborrecendo muito. Quando ele
responde ele fica muito nervoso.
Descrição de local
Meu local preferido é meu quarto, por que ele é rosa e tem meu computador.

Relato de procedimento
Numa panela você coloca o leite condesado, duas colheres de chocolate e a manteiga, daí
você mexe tudo no fogo baixo até ficar mole e sair do fundo da panela, desliga o fogo e
coloca no prato deixa esfriar e começe a fazer bolinhas. e se sirva.
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Relato de opinião
Não, Por que Campos tem muitos politícos corruptos, violência, muitas crianças passando
fome na rua, Rosinha não vale nada podia melhorar a infrastutura, muita poluição, etc...

3. INFORMANTES DO ENSINO SUPERIOR
Informante 5
Professora
Escolaridade: Superior Completo
Sexo: feminino
Idade: 33 anos
Cidade: Campos dos Goytacazes/RJ
Data da coleta: 16/06/2011
PARTE ORAL
Narrativa de experiência pessoal
E: ... você poderia nos contar um fato... que te marcou muito?
I: ((ruído)) um fato dos fatos que mais me marca/marcaram... foi o/a nascimento do meu
filho... como eu ti falei... é::eu tive uma gravidez... tranquila... embora... no dia da cirurgia...
eu tenha ficado muito agitada... o que quê aconteceu?... eu::... eu fiquei tão agitada/que com a
aneste/na hora/ no momento da anestesia... ela... ela... demorou demais... ela não pegava...
quando a doutora veio cortar... não... espera um pouquinho... porque eu ainda estou
sentindo as minhas pernas... então... demorou bastante... eu fiquei muito ansiosa no dia::...
é... mais entre outros... teve o meu casamento tamém... foi algo muito desejado... é como eu
ti falei... a conquista tamém da minha casa... foi muito planejada... foi muito desejada... até
mesmo o meu próprio emprego... que foi muito difícil... eu trabalhava longe... então... eu
queria trabalhar aqui em Campos... perto da minha família né... marido... mãe... então...
quando eu passei pro concurso... também foi algo assim::... plena felicidade... eu não
esperava... os meus amigos me disseram... então... eu não vou dizer que foi só um fato...
foram vários né?... e esses foram... acho ((ruído)) que foram os melhores...
Narrativa de experiência recontada
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E: agora... você poderia contar pra gente... algo marcante... que tenha acontecido... com
alguém que você conheça?
I: é... recentemente... aconteceu um fato com o meu filho... ele::... tava na escola... ele
estuda no mesmo período que eu trabalho... então... eu o deixo na escola e venho pra
minha... quando foi por volta de umas três horas... a professora me liga... ―Amanda... dá pra
você dar uma chegadinha aqui... aconteceu um pequeno probleminha com o Vinícius...‖ eu já
fiquei transtornada... falei... ―não foi piquinininho‖... pedir pra comparecer à escola... já foi
algo... além... quando eu cheguei na/a escola... ele estava assim... com os lábios...
enormes... e tinha perdido um dente... quer dizer... ele correu... caiu na quina da porta/na
bateu... e perdeu um dentinho... então::... foi um dia assim... muito estressante... corri
demais... eu corri demais... no carro... e quando cheguei lá... eu fiquei tão apavorada... que
eu peguei o carro... e fomos ao dentista... rapidamente... vamos... é::... é::... quando chegou
lá... infelizmente... a doutora falou... ―olha... tem que tirar o dente... não tem outro jeito...
embora seja dente de leite... graças a Deus... vai vir o permanente... então... não vai ter tanta
complicação... futuramente‖...

Descrição de local
E: descreva pra gente... o local que você mais gosta de ficar...
I: o local que eu mais gosto de ficar é a minha casa... sem dúvida... até porque... como eu te
falei anteriormente... ela foi muito desejada... então... ela tem as minhas características... ela
tem basicamente... tudo que eu sempre quis... tudo porque eu escolhi... meu marido nunca
interferiu... então/quer dizer... ela é a minha cara... não é a carinha dele e nem a carinha do
meu filho né... mais a minha::... é::eu sempre quis minha salinha verde... as paredes
verde/verde bem clarinho... bem suave pra dar uma paz... a::/a minha cozinha branca... o
quarto do meu filho... como ele tem cinco anos... ele gosta de determinados super-heróis...
então eu coloquei o Homem-Aranha... o Ben10... coloquei a caminha do Hot Wheels como
ele queria... então::... é um quarto todo arrumadinho... cheio de brinquedos::... é a carinha
da criança... enfim... ela tem um tamanho razoável... três quartos... e... e... como somos em
três... ela atende perfeitamente... ela tem o tamanho adequado... eu gosto muito de estar lá...
Relato de procedimento
E: você pode nos ensinar... alguma coisa que você saiba fazer bem?...
I: bem... eu vou fugir da área::... da Educação... uma das coisas que eu mais gosto de fazer é
marcar... é o chamado... bordar né?... então... é algo assim... que me relaxa muito né?...
primeiro... ocê tem que ter afinidade... ocê tem que gostar... se você não gostar/tem que ter
paciência... porque é um trabalho demorado... a pessoa tem que ter afinidade... se não... não
vai adiantar... o quê que eu faço?... existe hoje... é::... hoje é bem mais fácil... porque você
tem já o tecido... que ele vem com os furinhos... milimetrados... certinho::... antes... não
existia esse tecido... quando eu aprendi... quando tinha os meus doze anos... agente... fazia
essa marca... naquele tecido de... saco de açúcar... então... ele era todo tortinho... não
tinha... né... uma::/padrão... agora... já é bem mais fácil porque vem os furinhos... o que é
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que faço?... Eu pego o tecido... dobro (de dobrar) ao meio... pra iniciar... /começar do
meio... porque se eu fizer nas extremidades... pode ser que ao chegar/eu começo... quando eu
chegar lá no final... pode faltar o tecido... ou sobrar... então... eu parto do meio... tento
medir também... as revistas agora são fáceis por quê? ela... hoje em dia... ela já ti diz... o
tamanho do tecido... te diz a cor da linha... totalmente diferente né?... então eu começo ali...
sempre com a linha dobrada e... quando vê os furinhos... eu faço um ‖x‖ a cada
quadradinho... vou seguindo as resenhas... cada cor na revista é representada por um
desenhozinho no quadradinho... uma bolinha... uma florzinha.. .um coraçãozinho... então
você vai seguindo... e fazendo um ―x‖... até você completar o desenho...
Relato de opinião
E: o quê você acha sobre o ensino de língua materna?
I: é::... falar sobre... é::/a área de educação... a língua portuguesa... é um pouco
complicado... por quê? é... como eu ti falei... é::... qualquer área... vai sempre existir o bom
profissional como o mau profissional... aquele que realmente não tá interessado na... seja
pelo motivo/por falta de... /por não ter afinidade... não gostar do serviço... por baixo salário...
embora eu não concorde porque eu acho que... quando você se propõe a fazer algo... você
tem que fazer o melhor possível... você se propôs a fazer... então... você tem que atender..
até por que... mas... eu acho que de uma forma geral... ela vem sendo trabalhada de uma boa
maneira assim... de uma forma boa... existem professores competentes... trabalham a parte
gramatical... a interpretação... trabalham o vocabulário de uma forma geral::... embora... eu
ache que... também tem ocorrido sim... com o passar dos anos é::... a linguagem... ela tem
se perdido um pouco... muitas palavras... hoje em dia... não são utilizadas como
antigamente... então... ela/ela vem se perdendo um pouco... mas de uma forma geral... o
professor tenta trabalhar... /o professor de português... ele tenta trabalhar assim... a
interpretação... porque... a língua portuguesa... muitas vezes... o quê que acontece... o
aluno... ele lê... mas... ele não compreende o que ele tá lendo... então parte muito do
professor... ajudar... auxiliar... aí/até mesmo a ensinar... induzir a interpretação... porque
muitos apenas leem... soletram as letras... mas não sabem o que está lendo... existem/aí é o
que te falei... existem bons profissionais... que realmente trabalham sério... trabalham... e
outros não... a língua também... tem sido muito banalizada... agente vê... até isso... nas
músicas... então... isso influencia muito porque... agente escuta... a gente acaba falando
errado... como eu ti falei... uma coisa que eu sei que eu tenho que falar... ―eu a vi‖... mas de
tanto escutar... alunos... colegas é::... várias pessoas dizendo... ―eu vi ela‖... você acaba::...
assimilando aquilo... e... e... transmitindo... embora... eu saiba que não é... ―eu vi ela‖...
―eu a vi‖... a palavra ―você‖... que é que tem acontecido? é... /uma abreviação absurda...
―ocê‖... ―ocê‖... isso não existe... mas... é... infelizmente... do jeito que vem acontecendo...
você acaba assimilando e... principalmente... quem tá fora da área de português... ele ainda
consegue se corrigir mais... ele é professor daquela área... professores que não são muitos...
da área de português... já fogem bem mais... então acaba... sem querer... falando errado...
PARTE ESCRITA
Narrativa de experiência pessoal
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Uma das coisas mais marcantes em minha vida foi o nascimento do meu filho. Foi muito
desejado e planejado.
Embora tenha tido uma gravidez tranquila, o dia do parto foi muito agitado. A anestesia
demorou a pegar e tive que avisar a médica.
Outro fato marcante, entre vários, foi meu casamento e a compra da minha casa.
Narrativa de experiência recontada
Um dos dias mais complicados foi quando meu filho perdeu o dente superior.
Eu estava trabalhando e a professora ligou perguntando se eu poderia comparecer à escola,
pois havia ocorrido um pequeno acidente com o meu filho.
Fui correndo feito louca. Quando cheguei, meu filho estava com a boca cheia de sangue e
chorando muito. Eu o agarrei e o levei para a dentista. Lá ela me avisou que iria extrair o
dente, pois o abalo havia sido grande.
Descrição de local
O local que mais gosto é a minha casa. Ela foi muito desejada e tem todas as minhas
características, enfim, tem tudo que preciso.
Minha sala é verde, uma cor clara que reflete paz. O quarto do meu filho tem vários super
heróis e muitos brinquedos.
A casa tem um tamanho bom e atende nossa necessidade.
Relato de procedimento
Uma das coisas que mais gosto de fazer é bordar. Tem que gostar e ter paciência.
Primeiro pego o tecido, que já vem com furos milimetrados, reparto ao meio e que começo a
bordar com linha dobrada. Faço um X a cada quadrinho.
Utilizo revistas para bordar, que já vem mostrando até as cores e desenhos.

Relato de opinião
É difícil falar sobre a área de educação, pois como qualquer outra, existem bons profissionais
e maus profissionais.
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De uma forma geral, os professores trabalham bem a parte gramatical e a interpretação de
textos.
A lingua portuguesa está sendo banalizada e isso dificulta. Percebemos pelas letras de música
e pelo vocabulário dos jovens. Isso acaba influenciando nos maus hábitos. Por exemplo: o
correto é: eu a vi, mas acabamos muitas vezes falando: eu vi ela.

Informante 6
Professora
Escolaridade: Ensino Superior
Sexo: feminino
Idade: 26 anos
Cidade: Campos dos Goytacazes/RJ
Data da coleta: 07/06/2011
PARTE ORAL
Narrativa de experiência pessoal
E: ...você poderia me... é::... contar uma estória que tenha acontecido com você... e que
tenha marcado a sua vida?
I: bom... na minha vida... várias estórias foram marcadas né?... mas::... além do meu
casamento que foi há pouco tempo... tem::... uma outra estória... que é mais pessoal... que
foi a minha entrada para a faculdade de Artes... visuais... que é::... é uma faculdade que eu
sempre quis fazer... que na época que eu comecei a fazer a faculdade de Letras... não tinha
em Campos... e estou agora no quarto período de Artes e::... estou apaixonada... e o fato
marcante... é::... realmente o início dessa minha carreira de professora de Artes...
Narrativa de experiência recontada
E: ... agora me conte... uma estória que tenha acontecido::com um conhecido seu...
I: ah sim... eu tenho uma estória bem::... interessante::... é::... de uma mulher... que ela se
separou... e::... depois de muitos anos de casada... e ficou muito tempo solteira::... e::...
ela::... sofreu muito com o ex-marido dela... com os filhos dela... batalhou muito... e::...
que por fim... agora ela é casada... com o::... sogro... do filho dela::... e a história da minha
mãe... e ela é casada com o sogro do meu irmão... que também era divorciado... e ela
também... então agora eles vivem felizes... e agora querem casar na igreja católica
direitinho... e é uma estória realmente feliz... da minha mãe... acabou...
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Descrição de local
E: bom::... é::... você pode descrever... o seu lugar preferido?
I: claro... sem dúvida nenhuma o meu lugar preferido é a minha casa... é um lugar de
refúgio... é um lugar que eu sinto acolhida... pela minha família... pelo meu marido... e::...
realmente é o melhor lugar... pra muitas pessoas... mas pra mim... é especialmente... é um
lugar pro/pra onde eu posso ir... pra onde eu posso encontrar amigos...
Relato de procedimento
E: bom::... tô tremendo... é me ensine a fazer algo... que você saiba... fazer bem
I: bom... modéstia parte... o que eu acho que eu sei fazer bem são os trabalhos manuais...
que também... puxam muito da criatividade da pessoa... da sensibilidade... e::... a arte
envolve muito mais que os trabalhos manuais... há um envolvimento com o ser... com o seu
interior... eu acho que o que sei fazer realmente... é artesanato... é trabalhar o íntimo da
pessoa... se você quiser eu posso ensinar a fazer um artesanato assim... que daqui a pouco
agente aprende::...
Relato de opinião
E: bom... como você acha que deveria ser o ensino de língua materna?
I: bom... eu acho que o ensino da língua materna... vai muito além da escola... acho que
desde a família... a gente deve ensinar a criança a se comportar... e após isso... o Português...
não deve ser falado só com regras::... tem uma didática que você não/que deve levar além da
escola... e::... contudo... levar a criança a entender... assimilar e... levar pra outros crianças...
o que aprende... que hoje em dia é tudo muito mecânico::... que você aprende na escola e já
tá falando errado... doutro lado... e não é assim... então levar de uma forma diferente... o
ensino... você levar a criança... a aprender... sem ela nem perceber que tá aprendendo...
aprendê brincano::... aprendê de uma forma criativa::... e eu acho que assim/que [muitas
vezes não acontece... né?]... muitas veze não acontece... eu acho que assim deveria ser o
ensino... dentro da escola... com todos os professores... não logo/não só de Língua
Portuguesa...

PARTE ESCRITA
Narrativa de experiência pessoal
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Há muitos fatos marcantes em minha trajetória porém, a minha 1ª aula na faculdade de
Artes Visuais foi muito marcante, pois, era um sonho que estava sendo concretizado.
Narrativa de experiência recontada
Em uma família totalmente carente de amor e de respeito entre marido e mulher, viveu
uma mãe que sempre quis viver uma vida melhor e dar aos seus filhos tudo o que ela um dia
sonhou para si.
Até que um dia tudo começou a mudar e esta mulher foi a luta e conquistou seus
ideais. Hoje esta mulher casou novamente com o sogro de seu filho e os dois vivem felizes.
Obs. Esta mulher se chama Delila e é minha mãe.
Descrição de local
A minha casa é o meu lugar preferido onde eu me sinto acolhida e rodiada de abraços
amigos.
Relato de procedimento
Sem ―falsa modesta‖ sou uma boa artesã e levo a criatividade por todos os caminhos.
Acho que é fácil aprender arte quando deixamos a sensibilidade falar mais alto.
Relato de opinião
Acho que a língua Portuguesa deve ser ensinada de uma forma prazeirosa e criativa.
Temos que transpor as paredes da escola e nos conscientizar que o ensino envolve a
família, os amigos e todo ambiente ao redor.

