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Resumo:  
Este trabalho pretende indicar como marcas de singularidade podem ser representadas através 
dos processos metafóricos e metonímicos (LEMOS, 1998, 1997, 1992) aos quais todo falante 
está subsumido e, pelas “figuras do Outro” (DUFOUR, 2000)  que atuam no ato 
interpretativo,  diante da efetivação por uma professora, de uma proposta de produção de 
texto sugerida na segunda unidade do livro didático de português3 “Projeto Pitanguá: 
português4, 3ª série” (MODERNA, 2005).  Os enunciados da professora ao efetivar a proposta 
de produção trazem marcas fragmentárias de seu universo simbólico. Deste modo, o 
professor, neste trabalho, é visto como um “representante do funcionamento linguístico-
discursivo” (CALIL, 2004), contrariando a concepção dos PCNs que o coloca como um 
sujeito com autonomia suficiente para agir sobre a língua.  
Palavras chaves: Processos metafóricos e metonímicos; figuras do Outro; Singularidade 
 
Abstract:  
This paper aims to show how singularity marks can be represented through the metaphoric 
and metonymic processes (LEMOS, 1998, 1997, 1992) to which every speaker and is 
subsumed by the "figures of the Other" (Dufour, 2000) that operate in the interpretive act , 
before the realization of a teacher, a proposal to produce text suggested in the second unit of 
the textbook of Portuguese "Project Pitanguá: Portuguese, 3rd grade" (MODERNA, 2005). 
The utterances of the teacher to carry out the proposal to bring production of its brands 
fragmentary symbolic universe. Thus, the teacher, this work is seen as a "representative of the 
functioning linguistic-discursive" (CALIL, 2004), contrary to the design of the PCNs that 
poses as a guy with enough autonomy to act on the tongue. 
Key words: Metaphoric and metonymic processes; figures of the Other; Singularity 
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Introdução 

 

Este trabalho é parte integrante de uma pesquisa realizada entre 2007 e 2009 no 

Programa de Pós-Graduação em Educação, do Centro de Educação da Universidade Federal 

de Alagoas e pretende indicar como marcas de singularidade podem ser representadas através 

dos processos metafóricos e metonímicos (LEMOS, 1998, 1997, 1992) aos quais todo falante 

está subsumido e, pelas “figuras do Outro” (DUFOUR, 2005, 2000) que atuam no ato 

interpretativo,  diante da efetivação, por uma professora, de uma proposta de produção de 

texto sugerida na segunda unidade do livro didático de português (doravante LDP) “Projeto 

Pitanguá: portuguêsi, 3ª série” (MODERNA, 2005).  

Partimos da hipótese que os enunciados da professora ao efetivar propostas de 

produção inseridas em um LDP podem trazer marcas fragmentárias de seu universo simbólico 

sem que ela tenha a intenção de fazê-lo. Deste modo, o professor, neste trabalho, é visto como 

um “representante do funcionamento linguístico-discursivo atrelado à efetivação do seu dizer” 

(CALIL, 2004).  

Ao tomarmos como unidade de análise os operadores metafóricos e metonímicos e as 

“figuras do Outro” estamos assumindo que essas relações somente ocorrem através de uma 

ordem imaginária, marcadas pela interdependência singular e imprevisível entre sujeito e 

língua. 

  Seguindo a orientação teórica fundamentadora deste trabalho, há a 

interdependência singular entre sujeito e língua, marcada pelas “figuras do Outro” 

(DUFOUR, 2000) e pela presença de elementos do universo simbólico (DUFOUR, 

2005) da professora, que comparecem na efetivação da proposta e escapam tanto do 

proposto pelo LDP, quanto daquilo que ela acredita estar seguindo. 

  De acordo com Dufour (2005), o universo simbólico refere-se à capacidade 

fundamental de falar do homem, distinguindo-o dos outros animais e tornando-o capaz de 

identificar a si próprio como sujeito falante ao dirigir-se a seus semelhantes a partir dessa 

referência, enviando-lhes sinais que supostamente representam alguma coisa. Nessa 

perspectiva, o sujeito não está dado pelas interações sociais, mas pelas representações em que 

o sujeito está, desde sempre, assentado na rede de significantes que o antecede. Essa rede de 

significantes constitui o universo simbólico da cada sujeito, pois, de maneira diferenciada,  

atrelada à subjetividade do aluno e do professor. 
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Caminhos metodológicos 

 

  Esperava-se fazer um comparativo entre o que os documentos oficiais como os 

PCNs (BRASIL, 1997), o Guia do Livro Didático (Idem, 2006) e programas de 

formação de professores, como o Pro-letramento (Idem, 2006), apontam a respeito das 

práticas de textualização e de que maneira o oferecido pelo professor como modelo ou 

proposta para a produção de texto em sala de aula refletia nos manuscritos de seus 

alunos. Entretanto, durante a coleta de dados, fomos observando elementos que surgiam 

de maneira imprevisível na “fala” da professora ao fazer a “leitura” da proposta sugerida 

no livro didático. Então foi iniciada uma viagem que conduziu a análise por outro 

caminho. Os próprios dados fizeram tal exigência. Na verdade, a pesquisa navegou “por 

mares nunca dantes navegados”, ou pensados, inicialmente. 

  Ressaltamos que a essência do projeto não foi abandonada: práticas de 

textualização efetivadas a partir de propostas de produção de textos inseridas em um 

livro didático de português, mas o caminho não era, agora, os manuscritos dos alunos e 

sim aquilo que era proferido pela professora durante a “leitura” das propostas. Essa nova 

direção exigiu outro referencial teórico para embasar as análises do corpus.  

  Nesse percurso constatamos que por mais que os documentos oficiais 

propagassem o uso pragmático do livro didático de português pelo professor na 

efetivação das propostas de produção de textos, os operadores que constituem toda e 

qualquer ação enunciativa, quais sejam os operadores metafórico e metonímico, 

retomados por Lemos (1998), a partir das reflexões de Saussure, Jakobson e Lacan, se 

apresentavam no discurso da professora.  

O processo metafórico tem na metáfora sua “expressão mais condensada” e remete ao 

efeito produzido pela relação que estabelece entre o termo manifesto e o latente, qual seja, o 

de produzir um terceiro termo, cujo sentido não coincide com nenhum dos dois, sobrepondo-

se a eles. O mecanismo metafórico implica na substituição de um elemento por outro, 

substituições que são operadas por similaridade fonética, semântica ou sintática 

(JAKOBSON, 1975). 

 Essa possibilidade é dada no alcance em que a cadeia, concomitantemente se abre 

para um novo termo e guarda a presença do termo substituído. Assim, processo metafórico 

implica o metonímico, ou seja, o elemento ausente tem sua presença inscrita na cadeia. O 

oposto também é legítimo, isto é, cada elemento preserva em si a posição que ocupa na 

cadeia, porquanto é parte que representa o todo (LEMOS, 1992). 



IV Colóquio Internacional Educação e Contemporaneidade  ISSN 1982-3657 

 

4 

 

  Com isso, mostramos através das análises, como os movimentos produzidos por 

tais operadores se articulam no fluxo do discurso do professor, apontando o modo 

singular como o sujeito enunciador sofre os efeitos dessa articulação e como essa 

relação é marcada por aquilo que Dufour nomeia de “figuras do Outro” (DUFOUR, 

2000). 

  Assim, o trabalho exigia a presença desse referencial, solicitando um diálogo 

entre educação e linguística. Não a linguística que entende a língua como Todo, mas que 

comporta, segundo Milner (1987), o não-todo. Como não-todo entendemos o equívoco, 

o inesperado que pode surgir na proferição da professora sem ela ter percebido ou 

somente tenha essa percepção depois de o ter feito.  

A coleta de dados foi realizada em uma escola da rede pública de Maceió, em uma 3ª 

série do Ensino Fundamental no período de fevereiro a agosto de 2007.   

Optamos metodologicamente por efetuar filmagens do uso que a professora fazia do 

LDP particularmente na orientação dada aos alunos na efetivação de propostas de atividades 

de produção de textos.  Entendendo que a situação real de sala de aula e os objetivos didáticos 

da escola e da professora não nos possibilitaria realizar filmagens apenas das propostas de 

produção de textos inseridas no LDP, propostas outras, que não constavam no LDP adotado 

também foram filmadas. 

Concentramos nossa coleta de dados sobre o momento em que a professora propôs a 

seus alunos a produção de textos, baseada, na maior parte das vezes, no sugerido pelo Livro 

Didático de Português “Projeto Pitanguá, 3ª serie” (doravante LDPPP) (MODERNA, 2005). 

Nosso recorte recairá sobre sua proferição, realizada durante a apresentação da consigna. 

A opção metodológica em realizar as filmagens, não significou afirmar haver 

evidência no proferido pela professora, colocando sua empiria em lugar de destaque. 

Entendemos, contudo, que a pesquisa foi beneficiada pela análise do material audiovisual 

(CALIL, 2004), distinguindo-se de uma metodologia em que se tem acesso apenas aos 

registros feitos pelo pesquisador ou pelo material da professora, como a caderneta, semanários 

ou planos de aula. Esse procedimento metodológico nos permitiu um exame mais apurado dos 

dados, principalmente por se tratar de uma pesquisa que pretendia considerar a ocorrência de 

aspectos singulares durante a proferição de uma professora enquanto orientava seus alunos a 

realizar propostas de produção de texto. 

Também foram feitos registros em nosso diário de campo daquilo que consideramos 

ser pertinente à pesquisa. Alem disso, efetuamos a coleta de todos os textos que circularam na 

classe produzidos pelos alunos durante a realização da coleta de dadosii.  
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 Durante o período da coleta foram realizadas quinze propostas de produção de textos, 

sendo uma coletiva e as outras com os alunos organizados em duplas. Duas propostas não 

foram orientadas pela professora da turma: uma reescrita coletiva de uma lenda, “A vitória-

régia”, e a produção em dupla de uma historia inventada, “O lobisomem”.  Das quinze 

propostas efetivadas, sete foram sugeridas pelo LDPPP (MODERNA, 2005), as demais foram 

organizadas pela professora. Desse número, temos as filmagens de seis propostas em nosso 

banco de dados, das quais tomamos nosso corpus formado por duas filmagens e suas 

respectivas transcrições. As propostas estão inseridas no LDPPP às páginas 58 e 109 e 

respectivamente tratam de uma “receita do mundo das bruxas” e a “escrita de um resumo do 

conto Sopa de pedras”. 

A metodologia adotada favoreceu a tomada de decisão para a mudança. Faz-se 

necessário dizer que não houve desistência da análise dos manuscritos dos alunos. 

Apenas um adiamento, pois entendemos que o proferido pela professora poderá refletir 

nos textos produzidos pelos alunos e que esses manuscritos têm muito a nos dizer sobre 

essa interposição feita pela professora. 

PCNs e mediação (in)direta   

Os Parâmetros Curriculares Nacionais – PCNs (BRASIL, 1997), de acordo com o 

Ministério da Educação e Cultura (MEC), constituem um esforço na tentativa de encontrar 

formas de garantir, de fato, a aprendizagem da leitura e da escrita, reestruturando o ensino de 

língua portuguesa.  Reestruturação necessária para impulsionar uma democratização social e 

cultural mais efetiva, atribuindo à escola a função e a responsabilidade de garantir para os 

alunos o acesso aos saberes linguísticos indispensáveis para o exercício da cidadania, 

incluindo entre outros aspectos, torná-los capazes de produzir textos eficazes nas mais 

diversas situações.  

O tratamento dado à linguagem pelos PCNs (BRASIL, 1997), traz como fundamentos 

teóricos as formulações bakhtinianas e, os aspectos apontados para a produção de textos são 

sustentados teoricamente em fundamentos pragmáticos, sociais e discursivos; nas operações 

processuais (planejamento, revisão e reelaboração de textos); em aspectos que envolvem a 

diversidade de gêneros e tipos de texto. Estes pontos, apresentados pelo professor ao aluno 

através da mediação, garantiriam boas condições para a formação deste enquanto produtor de 

texto.  

Como variáveis consideradas para o ensino e a aprendizagem de língua portuguesa 

vinculados à escola, os PCNs expressam o sujeito, o objeto do conhecimento e o ensino. 
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Respectivamente o aluno, a língua portuguesa e a organização da mediação entre a primeira e 

a segunda variável. Essa organização necessitará ser feita, então, pelo professor que deverá 

“planejar, implementar e dirigir as atividades didáticas, com o objetivo de desencadear, apoiar 

e orientar o esforço de ação e reflexão do aluno” (BRASIL, 1997, p. 29). 

O professor ao procurar “desencadear” o “esforço de ação e reflexão do aluno” deverá 

“montar”, com as atividades propostas em sala de aula, uma ponte entre o sujeito do 

conhecimento e as características do objeto do conhecimento, favorecendo as trocas sociais 

que dizem respeito a esse objeto. Nesse sentido, segundo o documento, tanto aquilo que o 

professor oferece como modelo quanto sua intervenção pedagógica tem valor determinante no 

processo de aprendizagem.  

Assim, para a produção de textos escritos, compete aos professores de língua 

portuguesa propor situações que incentivem a produção dessa modalidade e que se considere 

a situação de produção em que se encontram os interlocutores, a intencionalidade dos 

produtores e, mediando todos esses aspectos, o leitor específico.  

Outro papel fundamental designado pelos PCNs (BRASIL, 1997) para o professor é o 

de modelo para os alunos, ensinando, além dos conteúdos, o valor que a língua tem para ele. 

Dito de outra maneira, o professor, ao evidenciar ser um usuário da escrita de fato e 

demonstrar gostar verdadeiramente de escrever,  funcionará como um molde para seus alunos 

no processo de aquisição dessa modalidade de linguagem. 

O professor, para os PCNs é apresentado como organizador das situações didáticas de 

modo a situarem-se no âmbito da reflexão sobre a língua em situações de produção como 

caminho de passagem para a “tomada de consciência e aperfeiçoamento do controle sobre a 

produção linguística por parte do aluno” (BRASIL, 1997, p. 39).   

No documento estabelece-se imaginariamente a configuração de que o professor tem 

pleno domínio sobre a língua e que seria capaz, através da mediação, de exercer um domínio 

tal que  o levaria a uma atuação direta sobre a capacidade de reflexão do aluno.  O domínio 

sobre a língua impossibilitaria que nas propostas inseridas no LDP e escolhidas pelo professor 

para serem trabalhadas em sala de aula houvesse a presença de algum “desvio” daquilo que 

foi planejado, pressupondo tomar o professor como um sujeito preso de tal maneira ao LD 

que dele não consegue escapar, nem mesmo através da linguagem. Enfim, podemos dizer um 

sujeito ecolálico.  

Ao colocar o professor como responsável pela tomada de consciência dos alunos sobre 

a produção linguística, se (im)põe a determinação de tomá-lo como já tendo alcançado essa 

consciência. Portanto, uma reiteração da concepção de sujeito centrado. O sujeito que domina 
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a língua e, portanto, seria capaz de “ensinar o caminho das pedras” para os alunos.  Nesse 

sentido, os enunciados da professora quando da efetivação de propostas seriam “engessados”, 

fechados apenas ao ofertado pelo LDP. 

O domínio sobre a língua, para os PCNs, (BRASIL, 1997) não ocorre apenas por parte 

do professor, mas também por parte dos alunosiii e trazem uma concepção de sujeito que 

visualiza uma tentativa de homogeneizar a prática docente invalidando a maneira particular 

como o professor pode interpretar atividades propostas pelo LDP. Essa homogeneização 

compreende o professor como um sujeito com a capacidade de dominar a língua que ele “usa” 

e ainda levar os alunos a se “apropriarem” dessa língua. 

Tanto professor quanto alunos são tomados como sujeitos com autonomia suficiente 

para agir sobre a língua, tendo pleno domínio daquilo que dizem ou escrevem, contendo, 

acomodando ou guardando os vários aspectos que envolvem a língua e, dela fazendo uso 

quando necessário. Há aí uma desconsideração de que a relação com a língua está associada a 

uma multiplicidade de fatores que se combinam e interagem de formas distintas para cada 

sujeito e em cada situação. Essa homogeneização insinua um sujeito individual, racionalista, 

dono de suas vontades o que implica também uma concepção de língua tomada em sua 

totalidade em uma tentativa de garantir por via direta a relação sujeito/linguagem. 

Essa mediação simples e aparentemente direta, se é que podemos falar em mediação 

direta, contudo, traz um alto grau de complexidade, envolvendo aspectos que vão desde os 

mais imediatos como aqueles pautados, ainda que parcialmente, pela escolha dos conteúdos 

que serão trabalhados e pelo planejamento que o professor faz de sua aulas, até os mais 

aprimorados que podem ocorrer no momento da mediação. Entre os últimos, podemos 

destacar o caráter singular com que o professor consolida a proposta.  

Esse caráter singular pode ser prontamente ilustrado pelas diferenças entre a proposta 

inserida no LDP e a “interpretação” dessa mesma proposta pelo professor que, enquanto 

sujeito falante, não é um agente inteiramente livre para escolher as palavras que profere, tanto 

porque utiliza certo repertório lexical previamente estipulado a partir do que ele e os alunos 

possuem em comum e que dentro desse repertório, seleciona e combina certas entidades 

linguísticas em outras com maior grau de complexidade, como defende Jakobson (1975), 

quanto porque está subsumido aos operadores fundamentais da linguagem, quais sejam os 

articuladores metafórico e metonímico, apontados por esse linguista como sendo os modos de 

combinação e seleção e retomados por Lemos (1998, 1997, 1992) em seus estudos sobre 

aquisição da linguagem. De acordo com Lemos, retomando Milner: 
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[...] metáfora e metonímia dão às relações paradigmáticas e sintagmáticas 
um papel de leis de composição interna da linguagem, na medida em que 
trazem à luz o efeito dessas relações, ou seja, da composição de dois termos 
se produz um terceiro. Na base dessa afirmação parece estar o conceito de 
metáfora como figura em que a relação entre o termo manifesto e o termo 
latente (ou substituído) produz um sentido que não coincide com nenhum 
dos dois e os ultrapassa. (LEMOS, 1998, p.159) 

 

Jakobson (1975) estabelece níveis de liberdade para o falante e considera que o falante 

não está sujeito ao funcionamento da língua em qualquer ponto da cadeia. Entretanto, esse 

assujeitamento existe. Há vários níveis para essa sujeição e mesmo no nível dos enunciados, 

essa liberdade oscila entre a submissão aos enunciados estereotipados e entre a liberdade das 

regras coercitivas da sintaxe, possibilitando a composição de enunciados totalmente novos.  

 

A Proposta e a professora 

 

Apresentaremos nesta seção como a proposta é apresentada pelo livro didático adotado 

e como a professora a efetiva destacando elementos que surgem fragmentariamente quando de 

sua proferição. 

Na página 58 do LDP “Projeto Pitanguá – 3ª série” (MODERNA 2005), ao final da 

unidade 2 que tem como tema “Alimentos”, é apresentado como sugestão um “Projeto em 

equipe” no qual os alunos poderiam organizar um livro de receitas. A consigna da atividade é 

a seguinte: 

Figura 3: Consigna para produção de um livro de receitas 

 

Além da consigna o LDPPP apresenta outras orientações que constam no item “como 

fazer” e são direcionadas tanto para o professor quanto para os alunos. 
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Figura 4: Registro das receitas para a produção do livro de receitas 

 

Ainda na mesma página, na sequência, são oferecidas outras orientações quanto a 

organização da proposta, a participação das equipes, a higienização do texto e a ilustração da 

receita para o registro definitivo no livro de receitas da turma.  

Figura 5: Orientações para a participação das equipes e registro definitivo da receita no livro 

 

O exemplar destinado ao professor traz, ainda, algumas orientações inseridas na 

mesma página em que é feita a propostaiv. Transcreveremos essas orientações para uma 

melhor visualização. 

 
Os alunos terão de inventar as duas últimas categorias. As outras, eles 
podem pesquisar em casa, em revistas, livros, internet, etc. 
 

Será um interessante exercício de solidariedade (e cidadania) se os alunos 
contribuírem com várias receitas, não só para com sua própria equipe, mas 
para com as outras também. O professor pode estabelecer um mínimo e um 
máximo de receitas, visando a um tamanho adequado do livro final. 
(MODERNA, 2005, p. 58) 
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Para produção de texto, até o início do “projeto em equipe”, o LDPPP (MODERNA, 

2005) apresenta como sugestão cinco propostas de produção de textos. 

Seguramente, o caráter dinâmico de uma sala de aula raramente possibilita que uma 

proposta de produção de textos inserida em um LDP seja seguida tal qual se encontra nesse 

material. Certamente, fatores outros irão compor a cena enunciativa da efetivação de qualquer 

proposta didática. Dentre eles, podemos destacar a maneira singular da “leitura” da proposta, 

movida pela articulação entre metáfora e metonímia.  Vejamos como a professora orienta a 

tarefa. 

Visando garantir a apropriação do gênero receita pelos alunos, para a confecção do 

livro de receitas do “projeto em equipe”, a professora, além de ter proposto a leitura de 

receitas e pedido para que trouxessem receitas de casa, efetivou as propostas elencadas 

abaixov: 

 

1. 18/04/2007 - Receita de uma sopa de legumes (coletiva) 

2. 09/05/2007 - Receita de uma boa amizade (dupla) 

3. 18/05/2007 - Resumo do texto ”Sopa de pedras” (dupla) 

4. 25/05/2007 - Receita que os alunos conhecem ou preferidas (dupla) 

 

Nossa análise incidirá sobre a proposta feita na semana seguinte, quando a professora 

apoiou-se sobre a 4ª sugestão dada pelo LDPPP, na página 58, e solicitou a produção de 

“receitas do mundo das bruxas” (MODERNA, 2005, p. 58). Observamos que está indicada 

ainda alguma especificação para a produção: “receitas que poderiam entrar no cardápio de 

bruxas e monstros. Podem ser culinárias (de comer) ou não (por exemplo, receita para 

transformar príncipes em sapos)” (MODERNA, 2005, p. 58).  

  Toda a classe estava agrupada em duplas, a professora em pé e na frente dos alunos, 

apresenta a proposta de produção que irá gerar a prática de textualizaçãovi. A sala foi 

organizada alguns minutos antes do nosso registro iniciado exatamente no momento em que a 

professora diz: 

   Fragmento 1: 

PROFª: (SOLICITANDO AOS ALUNOS QUE ESCREVAM UMA RECEITA 
DE FEITIÇO) ...ficasse uma receita de feitiço, mas... ficasse uma receita de 
feitiço, maaas... uma receita de feitiço... (COM ENFASE) a-pai-xo-nan-te! 
(FAZENDO GESTOS COM OS BRAÇOS, “ABRAÇANDO-SE”) Eu vou 
conquistar o meu príncipe... (MUITOS ALUNOS FALAM AO MESMO 
TEMPO) ...eu vou conquistar a minha princesa... (Grifos nossos) 
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[...] 

PROFª: (APONTANDO PARA O QUE ESTÁ ESCRITO NA LOUSA)  - 
Vocês vão fazer uma receita... para conquistar o príncipe ou a princesa! 
Então, pensem em suas... (BRINCANDO)“habilidices” e façam uma bela 
receita, tá certo?  (Grifos nossos). 

 

Em um primeiro momento, a professora faz a escolha do tema e da receita (ela não 

organiza a proposta para que os alunos possam decidir o que escrever), para, em seguida, 

focalizar e restringir o “tipo” de receita do “mundo das bruxas”, isto é, apoiada sobre o 

exemplo dado pelo LDPPP “receitas para transformar príncipes em sapos” (MODERNA, 

2005) por efeito associativo que envolve as operações metafórica e metonímica, a professora 

pede a “receita de um feitiço”. A isso, segue imediatamente uma adjetivação desse feitiço, 

enlaçada metonimicamente à primeira amarração e restrição. Não é qualquer “feitiço”, mas 

um “feitiço apaixonante”. 

A proferição da professora, ao colocar em funcionamento o que o LDPPP 

(MODERNA, 2005) sugere e modificar a proposta do LDP, traz tanto a “leitura” que fez da 

proposta, quanto delimita o que será escrito pelos alunosvii. Essa “leitura” se opõe ao 

argumento de que esse instrumento condiciona a autonomia do docente. O que podemos dizer 

é que há uma interferência na prática do professor, uma vez que a opção pelo gênero “receita” 

foi direcionada pelo livro didático através do “projeto em equipe”.  

Entretanto, além de fatores como aqueles expressos acima, quais sejam a formação da 

professora e sua conduta na realização da produção, a emergência de fragmentos de elementos 

de seu universo simbólico nos permitem pensar, tanto um sujeito com autonomia diante do 

LDP, quanto um sujeito que se enuncia através da língua. Veremos como na efetivação da 

proposta do LDP essa “presença do sujeito” se mostra. 

  A professora restringe a “receita do mundo das bruxas” à “ receita de um feitiço” e, 

posteriormente, qualifica-o de “apaixonante”, dando-lhe, inclusive, um objetivo (“conquistar 

alguém”), definir esse alguém como “príncipe” ou “princesa”, além de se colocar como 

“personagem” (“...eu vou conquistar o meu príncipe”) da receita, depende de um fator 

extremamente  importante: o modo como a professora interpreta essa proposta. De fato, essa 

“interpretação” funciona como um dos componentes do Outro, que irá envolver toda e 

qualquer prática de textualização efetivada em sala de aula.  

Ao orientar a atividade a professora não traz em sua “fala” o que é considerado a 

descrição canônica de uma receita, com uma subdivisão na qual constam, inicialmente, seus 

“ingredientes” que deveriam vir arrolados e acompanhados de suas respectivas quantidades e 
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em seguida, o “modo de fazer” detalhando como eles devem ser misturados. Essa não 

“explicitação” da “estrutura” de uma receita, porém, podemos dizer que foi trabalhada em um 

processo de imersão no gênero, ao serem possibilitadas as leituras, escritas e socializações de 

receitas que os alunos trouxeram de casa. Consideramos, então, que essa “explicitação” torna-

se desnecessária quando o professor oferece que o aluno seja imerso, através das atividades 

anteriormente realizadas, no gênero em que se pretende que ele escreva. 

Além dessa imersão, há outro aspecto que trazemos para essa análise. A professora 

apresenta elementos outros durante a “leitura”, entre os quais alguns personagens ligados ao 

universo discursivo dos contos de fada que adquirem destaque em sua “fala”. Desse modo, 

além da modificação no título da atividade – “receita do mundo das bruxas” para “receita de 

um feitiço” – “príncipe”, “princesa” e a qualificação do feitiço como “apaixonante” ganham 

espaço e permitem a continuidade da cadeia.  

A emergência de um feitiço na cadeia manifesta, isto é, naquilo que a professora fala, 

parece surgir de um movimento metafórico, de uma quebra no estabelecido no LDPPP 

(MODERNA, 2005) daquilo que poderia ser o título da receita: “receita do mundo das 

bruxas”. Certamente esse movimento na cadeia latente, que permite o encadeamento na 

cadeia manifesta, de domínio da fala, conforme Lemos, “é lugar da imprevisibilidade”. Com 

isso, podemos atestar que, apesar de a professora considerar estar seguindo a proposta como 

vem sugerida no LDPPP  o lugar do imprevisível acontece sob o efeito da substituição, 

portanto, de um efeito metafórico, uma vez que o que estava expresso no LDPPP  era “do 

mundo das bruxas”. A ocorrência dessa imprevisibilidade expõe que o termo de um feitiço  

oferece uma tensão ao termo do mundo das bruxas proposto no material didático.   

 

Fragmento 2: 

 
PROFª: (APONTANDO PARA O QUE ESTÁ ESCRITO NA LOUSA)  - 
Vocês vão fazer uma receita... para conquistar o príncipe ou a princesa! 
Então, pensem em suas... (BRINCANDO) “habilidices” e façam uma bela 
receita, tá certo?  (Grifos nossos). 

 

A articulação entre metáfora e metonímia possibilita pensar a noção de interpretação 

como sendo uma forma do sujeito enunciar-se a partir dessas posições. Ao optarmos por esse 

caminho assumimos o risco que isso implica: a saber que Lemos tem seus estudos 

direcionados para a fala da criança. Entretanto a possibilidade de pensar também na 
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articulação dos processos metafóricos e metonímicos quando se trata da fala de adultos nos é 

fornecida pela própria autora ao afirmar que   

 
a estabilização não é interpretável como um ponto final na atuação desses 
processos, já que uma certa homogeneidade na fala dos adultos não os 
homogeneiza enquanto falantes, não elimina a singularidade e a diferença 
(LEMOS, 1997, p. 12) 
 

Lemos (1997) propõe três posições como elemento necessário para a estruturação do 

sujeito na língua, o que significa entendê-lo como sujeito-falante, considerando a não 

existência de um estágio final para o processo de aquisição de linguagem.  

Se o estágio final inexiste o sujeito, mesmo aquele que socialmente desempenha o 

papel de ensinar aspectos discursivos e notacionais da modalidade escrita de uma língua, 

continua cometendo “equívocos”. É o que podemos confirmar quando a professora profere 

“Então, pensem em suas... (BRINCANDO) “habilidices” e façam uma bela receita, tá 

certo?”.  

O fragmento “habilidices” emerge atrelado à subjetividade daquele que profere e 

movido tanto pelo modo de inscrição simbólica do sujeito, quanto pelas articulações dos dois 

operadores fundamentais da linguagem: metáfora e a metonímia,  indicando a presença de um 

sujeito que não domina totalmente a língua, como atesta Jakobson (1975)  ao estabelecer 

níveis de liberdade para o falante, considerando que o falante não está sujeito ao 

funcionamento da língua em qualquer ponto da cadeia. Contudo a existência desse 

assujeitamento pode ocorrer em vários níveis, oscilando entre a submissão aos enunciados 

estereotipados e entre a liberdade das regras coercitivas da sintaxe, possibilitando a 

composição de enunciados totalmente novos.   

O surgimento de “habilidices” na proferição da professora, atesta o funcionamento dos 

operadores fundamentais da linguagem. Atentemos para que o que surge não é “habilidades”, 

como seria previsível no fechamento da cadeia manifesta. Surge um novo termo, 

imprevisível, engendrado por esses operadores. Lembremos que conforme Lemos (1998)  

 

[...] metáfora e metonímia dão às relações paradigmáticas e sintagmáticas 
um papel de leis de composição interna da linguagem, na medida em que 
trazem à luz o efeito dessas relações, ou seja, da composição de dois termos 
se produz um terceiro.(LEMOS, 1998, p. 159) 

 

Nesse sentido, entendemos que a relação do professor com a proferição que faz da 

proposta do LDP está assinalada pela relação com a linguagem, do qual ele é efeito. Assim, a 
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noção de sujeito aqui apresentada e sua relação constitutiva com a linguagem afasta a noção 

de sujeito empiricamente coincidente consigo mesmo, como sugerem os PCNs (1997) em 

relação aos professores em sua prática no ensino de língua portuguesa. 

A emergência de elementos do universo simbólico da professora durante a realização 

da proposta nos permite inferir que um processo de imersão, por parte da professora, através 

das formações, discussões, leituras e a própria sala de aula, compondo as “figuras do Outro” 

(DUFOUR, 2000), pode contribuir na melhoria da efetivação das propostas de produção de 

textos.  

A professora, ao tentar colocar em funcionamento o que o LDPPP (MODERNA, 

2005) sugere e, no entanto, modifica as propostas oferecidas pelo LDP, trazendo sua “leitura”. 

Essa “leitura” nos autoriza a concluir que o material didático não condiciona a autonomia do 

docente. Antes indica como a emergência de fragmentos de elementos presentes em seu 

universo simbólico permite entrever tanto um sujeito com autonomia diante do LDP, quanto 

um sujeito que constitui um valor diferente para o que é ali proposto, através dos operadores 

metafóricos e metonímicos (LEMOS, 1998, 1997, 1992) ou, como propõe Calil (2004), 

“metafononímicos”.   
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i
 EDITORA MODERNA (org.) Projeto Pitanguá: português. São Paulo: Moderna, 2005. 
ii
 Durante as filmagens, optamos também por acompanhar o processo de escritura dos textos de duas alunas. A 
dupla foi selecionada de acordo com observações realizadas em visitas anteriores a escola.  Para a seleção foram 
utilizados os critérios de participação oral nas aulas e que a dupla escrevesse com certa autonomia.  
iii Para fins deste trabalho, nos deteremos àquilo que se refere especificamente ao professor. 
iv
 As orientações destinadas especificamente para o professor são destacadas sendo impressas em uma cor 
diferente das demais. 
v
 A numeração das propostas segue a ordem em que foram efetivadas. 

vi
 Seguindo as orientações metodológicas apresentadas em Calil (2008b), depois da apresentação da proposta, a 
professora organiza a classe em díades e entrega papel pautado e caneta para que os alunos escrevam a receita. 
vii

 Embora não seja objeto deste trabalho analisar a repercussão da fala da professora nos textos dos alunos, 
durante a pesquisa e em decorrência da metodologia adotada, pudemos encontrar essa presença nos manuscritos 
recolhidos. Tais manuscritos encontram-se no banco de dados do projeto ao qual essa pesquisa encontra-se 
filiada. 


