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0. Introdução 
 

Se consid erarmos a escol a co mo u m dos principais – senão o p rincipal – 
aparelho de referência do “ bom uso”, constatamos a necessidade de apreender o 
discurso sobre a língua qu e ali se constitui. Ora, u ma das formas d e apreender esse 
discurso é através da análise dos livros que dão/deram suporte ao ensino da dis ciplina 
Português (ou si milar). No p resent e trabalho, optamos por duas obras amplamente 
utilizadas, no início do século XX, em escol as de Campo Grande-MS: Gramática 
Expositiva - Curso Superior, de Eduardo Carlos Pereira (1ª edi ção de 1907), e Lições de 
Português, de Othoniel Mota (1ª edição de 1911)1. O discurso dos manu ais didáticos 
selecionados será, assi m, examinados à luz dos princípios e procedi mentos propostos 
pela semiótica grei masiana2, em busca d a i magem da língua portugu esa que n eles se 
constrói. 
 
1. Pressupostos teó ricos e metodológicos: 
 

No quadro teórico-metodológico da semiótica grei masian a (vide, sobretudo, 
GREIMA S & COURTÉS, 1993), os manuais didáticos, to mados como discu rsos 
temáticos , de figu ração espars a, serão aqui examinados do ponto d e vista dos contratos 
que se estabelecem entre enunci ador e enunci atário. 

Segundo Barros (1999: 11-12 ), as relações contratuais entre enunciador e 
enunciatário são, para a semiótica, rel açõ es de co muni cação e de manipulação. Assi m, o 
enunciador p ropõe, co m b ase nu m fazer persu asivo, u m contrato, um acordo ao 
enunciatário, e este, através de u m fazer interp retativo , aceita ou rejeita o contrato 
proposto. Cab e, portanto, ao an alista apreender os diferentes pro cedi mentos persu asivos 
que levam o enunciat ário a acreditar na “verdad e” do  discurso  e dos valo res em jogo, 

                                     
1O presente artigo é parte do nosso projeto de Pós-Doutorado, que foi desenvolvido na França, no período de 
1º de abril a 30 de setembro de 2002, sob a orientação do Professor Doutor Jacques Fontanille (Université de 
Limoges).  Para tanto, contam os com bolsa do PDE/CNPq. 
2Nesse sentido, utilizaremos a mesma m etodologia proposta por Barros (1999). Nossa escolha justifica-se pelo 
fato de tal metodologia ter-se m ostrado bastante produtiva na análise de gram áticas e dicionários, no projeto 
desenvolvido pela pesquisadora.  
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observando, entre outras coisas , se os argumentos utilizados são da ordem do inteligível, 
do sensível e/ou do sensorial. 

Na análise que faz de gramáticas e dicionários, em busca do “ discurso da 
norma”, a autora propõe, no que tang e a essas relações contratuais, dois blocos 
principais de procedi mentos: o das  mod alizações dos suj eitos e objetos envolvidos e o 
das projeções  enun ciativas d a p essoa e do  tempo (BA RRO S, 1999: 6).  

Neste trab alho, po r razões d e espaço , restringiremos nossa an álise ao pri meiro 
bloco de procedi mentos, qu e diz respeito a dois tipos de mod alização: a modalização 
pelo ser (ou mod alização de existência do objeto) e as mod alizações pelo dev er, querer, 
poder e saber ser ou fazer, que atribu em comp etênci a e existên cia ao sujeito. Passemos, 
pois, à análise das obras escolhidas, destacando as modalidades e os valores em jogo nas 
relaçõ es contratuais  entre enunciado r e enun ciatário. 
 

2. An álise da  Gramática Expositiva  – Curso Superior, de Eduardo Carlos Pereira: 

 
Analisamos a 46a . edição (1926), d a qual conserv amos a grafi a original. U m 

exame da folha d e rosto já nos permite destacar u ma característica fundament al da obra. 
Referi mo-nos à seguinte epígrafe em fran cês, atribuída a A . Darmesteter, que reaparece 
traduzida no corpo do  texto (p. 3): 

 
Il existe donc une bonne tradition: la grammaire a le devoir de la faire connaître et de la 
defendre contre toute altération. C’ est en enseignant le bon usage qu’ elle se ne content 
pas d’ être science, mais devient art. 
 
Essa epígrafe dei xa cl aro o caráter p rescritivo da gramática em questão, 

sobretudo através da utilização da expressão “bom uso” (“ boa tradição”) e da 
modalidad e deôntica do dever. Constrói-se, assi m, o discurso da boa norma, apesar de o 
título da obra nos levar a crer que pod eria tratar-se de u ma gramática d e usos 
("gramática expositiva"). N esse sentido, o critério que preval ece é o d a co rreção (valor 
ético, da ordem do racional, do inteligível)3 e o que se descreve são regras voltadas para  
u m único uso: o "bom uso ", aquele que deve-s er (porque é melhor que os outros), o que 
aponta, de forma complement ar, para outros usos qu e, to mados co mo  desquali fi cados, 
desprestigiados ou errados, são  proibidos (devem não-s er), indes ejáveis (s e quer que 
não sejam) ou mes mo i mpossíveis (não podem ser). Constrói-se, assim, uma i magem de 
língua heterog ênea, mas co m usos hierarqui zados, no discurso da boa e da má norma, 
embo ra essa últi ma fique, muitas vezes, i mplícita. 

O "bo m uso ", já no p rólogo da 1 ª edi ção (1907 ), é atribuído a locutores d e 
prestígio: as autoridades clássicas de reput ação incontest ada, sobretudo os es critores 
modernos. N ão podemos deixar de lembrar aqui os “ barões doutos” de João de Barros, 
no século XVI (FÁVERO, 1996). É, pois, o uso dos escritores modernos 
(principal mente Alexandre Herculano e Antonio Felici ano de Castilho) que vai 

                                     
3A concepção de gram ática como a “arte” de escrever e falar corretamente, que se faz presente na epígrafe de 
Darm esteter é, aliás,  uma idéia recorrente entre os gramáticos dos séculos XVI e XVII, conforme nos mostra. 
Fávero (1996). 
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referend ar o uso lingüístico desejável (modalizado pelo qu erer) e necessário 
(mod alizado p elo d ever), porqu e tido co mo o melhor. 

Passemos à an álise do corpo da gramáti ca. Também aqui predo mina o discurso 
da boa norma, modalizada, co mo era de esperar, positivament e: trata-se de usos que se 
quer que sejam, porque mais bonitos, el egantes e co rretos (valores éticos e estéticos ) e 
que devem-s er, porqu e proveitosos, necessários e, mais do que isso, obrigatórios, já que 
conhecer bem e utilizar corretamente a língua é d ever patriótico, ou sej a, d á provas de 
amo r pelo País (valores de ord em afetiva). Isso não impede que, vez po r outra, esse 
discurso pres critivo ganh e ares de natu ralidade ou d e normalidad e, numa concep ção 
mais pró xi ma da de u ma língua ho mogên ea, uni fo rme, sem vari ação: a língua é assi m, o 
uso é aquele que está sendo  mostrado (modalização pelo ser).  

A pres crição, no discu rso da boa norma, aparece sobretudo através  do uso d e 
palavras como “regra” e “ correção”, do verbo dev er e de expressões equivalentes, co mo 
“ é de rigor”, “ é obrigatório”, “ só é admissível”. Caract eriza, por sua vez, o  discurso da 
má norma principalmente o uso do vocábulo “ erro” e de pal avras de cunho negativo 
(nunca/ninguém usa tal construção). Ap arece ainda, nos dois discursos, o imperativo e o 
futuro  do pres ente (co m valor d eôntico): ningu ém dirá;  dev er-s e-á grafar. 

Para o discu rso da bo a e d a má no rma, conco rrem, além da modalidade do 
dever (qu e é a mais forte, já qu e se trat a de u m discu rso pres critivo), também as 
modalidad es do querer e do poder. A primeira delas cri a no usuário o desejo de bem 
falar e escrever a língua (querer-fazer), mani festando-se at ravés de duas estratégias 
básicas: a) qu alifi car um dado  uso co mo bom, co rreto , elegante (valo res éticos e 
estéticos); b) referend á-lo por usuários de prestígio (as pessoas cultas e os grandes 
escritores ), modalizados sobretudo po r um saber-fazer (= exp ressar-se segundo os 
cânones da boa linguagem). Tornam-se, assi m, modelos de eleg ânci a estética e co rreção 
ética a s erem i mitados .  

O poder, po r su a vez, cria o  regi me d a facultatividad e (aquilo que é possível, 
admitido ou permitido), ou seja, as variantes que podem (ou não) ser nos li mites de 
aceitação da norma. Há, assi m, usos que são igual mente possíveis e recomendados 
(embora poss am vari ar em graus d e el egância e/ou correção); outros ad mitidos, mas 
apenas em det erminadas áreas; e aind a outros que são, que existem, po rém n ão são 
reco mend ados (ou ch egam mes mo  a ser cond enados, já quase no li mite da proibição), 
como  co mprov am os exemplos abai xo:  

 
1) Assim, é freqüente lermos: Confesso que tenho amor por elle: - tinha muito 

respeito por seu pae. É exactamente a contextura franceza: J’ avoue que j’ ai du 
pechant pour lui: - il avait beaucoup de respect pour son père. Não podemos deixar 
de declarar que será isto tudo quanto quizerem, menos portuguez. (p. 239) 

2) Não é, todavia, absolutamente vedado, se bem que raro modernamente, terem estas 
fórmas passivas o agente expresso . (p. 298) 

3) Esta quarta forma (al) archaizou-se no falar commum; apparece apenas nos 
proloquios populares e na linguagem literaria. (p. 284) 

 
Resu midamente, podemos articular a variação instaurada pelo poder em três 

vertentes principais: a)  o uso das p essoas cultas e dos clássicos modernos, que aparece 
como o único uso , ao mes mo tempo, possível e pres crito (aquele qu e pode/deve-ser: 
“bom uso ”); b) usos possíveis , embora nem sempre reco mendados (registro popul ar, 
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registro familiar, nos li mites da norma); c) usos impossíveis e/ou proibidos (que não 
podem ser e que devem-não  ser, po rque se situam fora da norma). 

Como vi mos, os contratos que se estabel ecem entre enunciado r e enun ciatário, 
na organização persuasiva do discurso, in cluem, al ém da mod alização p elo querer, p elo 
poder e pelo dever (ser e fazer), valores de três ordens di ferentes: a) os da ordem do 
inteligível, do racional, qu e mostram a boa norma não apenas como possível, mas 
também − e sobretudo − co mo proveitosa/útil e como necessária/prescrita (para que o 
enunciatário queira e dev a us á-la). Entram aqui questões  éticas, ligad as sobretudo à 
correção; b) os d e ordem sensorial (relacionados à modalização pelo qu erer), que 
mostram a boa norma co mo desejável, porque é mais bonita, mais eleg ante ou soa 
melhor (valores estéticos); c) os de ordem afetiva ou passional (pai xões do querer), que 
mostram a bo a norma como interessant e e atraente do ponto de vista afetivo, sobretudo 
porque us á-la significa demonstrar amo r p ela pátria. 

A má norma, em cont rapartida, ap arece co mo prejudici al, proibida e 
i mpossível (argumentos da ordem do inteligível); como feia ou deseleg ante (argu mentos 
de ord em sensorial) e indesejáv el ou desinteressante (argu mentos de ord em afetiva). 

Todos os valores apresentados aci ma fazem-s e presentes, em maio r ou menor grau, 
na obra de Pereira. Parecem predominar, no entanto, os valores  éticos (ligados 
sobretudo à questão da correção ) e estéticos (relacionados à beleza, elegân cia, 
sonoridade d a bo a norma, que é identificada à própria língua e contraposta à má norma).  

Em suma: o exame da modalização dos sujeitos e objetos envolvidos e dos valores 
que determinam os contratos entre enunciador e enunciat ário dei xa entrever a 
predo min ância do discu rso da boa e da má norma, de caráter pres critivo, que constrói 
u ma i mag em de língua heterog ênea, mas co m usos hierarquizados (uns são melhores 
que outros, po rque mais corretos, bonitos, el egantes). Os  usos lingüísticos que podem-
ser, que se quer que sejam, mas que sobretudo d evem-ser são referendados p elos 
usuários de prestígio, as pessoas cultas e os escritores (principal mente os clássicos 
modernos portugueses ), cujos exemplos são abundantes n a Gramática E xpositiva. Esse 
discurso pres critivo instaura no falante a obrigação (dever-fazer) não só de b em falar e 
escrever (já que isso demonstra, po r extens ão, amor à pátri a – argu mento d e ord em 
afetiva), mas também de prot eger e defender a língua contra influ ências nefastas que 
possam d es figurá-la ou co rro mpê-la, entre el as a incorporação de estrangei rismos, 
sobretudo oriundos do  francês (atitude pu rista, que pode s er vista no exemplo 1 acima).  

 
3. A  análise de Li ções  de Português, de Otoniel Motta 

 
Examinando a 9a. edição (1941), observamos que Li ções de português 

apres enta-se claramente co mo um co mpêndio de ensino-ap rendizagem da língua, 
calcado no método analítico, que s e afigura para o autor co mo mais cô modo , racional e 
eficaz, já que inspirado na “experiência dos povos mais adiantados em edu cação” (os 
ingleses e os americanos), o que não impede que se conserve “ tudo quanto de sagrado a 
tradição  nos legou , isto é – tudo aquilo que é legíti mo , ou  cuja permanência n ão pode 
ser no civa” (p . 11). 

Observamos, assi m, a presença de u m discurso p rescritivo que aponta para u m 
uso que deve-s er (porqu e legíti mo), sem que, no  entanto , o  autor o denomine 
explicitamente “ bom uso”, co mo faz Pereira, ou mencion e que esse bo m uso se apóia 
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em locutores d e prestígio, embora escritores clássicos sejam convocados, co m 
freqü ência, p ara co rroborar (ou n ão) uma dada constru ção  ou regra. 

Nessa perspectiva, a boa norma é apresent ada como “ a” norma próp ria da 
língua. Trata-se, co mo diz o autor na introdução , de “selecionar o essencial e insistir, 
repisar, para que esse essen cial se grave indelev el mente no espírito do aluno” (p . 11), o 
que sugere u ma i magem de língua ho mog ênea e regular qu e é passível de aprendi zag em 
em seus pontos “ essenciais” (s eja isso o qu e fo r), via memo rização . Passa-se, dessa 
forma, do no rmativo ao  “normal”, ao “natural” (modalização pelo s er).  

Misturam-se, assi m, o discurso da norma úni ca e o discurso da boa e da má 
norma, d e caráter p rescritivo, que se manifesta atrav és do uso do i mperativo, do  verbo 
dever (e expressões equivalentes) e de palavras co mo “ correção” para os bons usos 
(aqueles que podem e devem-s er ou que se quer que sejam, porqu e legíti mos ou não-
nocivos) e “ erro” (aleijão, monstruosidade, disparate, absurdo) para os  usos 
desquali ficados (que devem não -ser ou que se quer que não s ejam, porque nocivos ou 
ilegítimos).  

Como  vi mos, na análise da g ramática de Pereira, além da modalização pelo 
dever, concorrem também para a construção do discurso da boa e da má norma, a 
modalização pelo poder e pelo querer. Esta recorre sobretudo a valores estéticos , da 
ordem do senso rial, axiologizando positivamente a boa norma (b eleza, elegân cia, 
eufonia) e neg ativamente a má no rma (feiúra, des elegân cia, sonoridad e desagradáv el). 
A modalização pelo poder, por sua v ez, cri a o regi me da facultatividade, discri minando 
o que é possível, ad mitido ou permitido. Trata-se, po rtanto, d e usos que são, que 
existem, mas que d evem-s er ou não, qu e podem-s er ou n ão nos li mites de aceitação da 
norma, co mo mostram os exemplos abai xo:  

 
4) Os antigos empregavam comumente cabedal onde nós hoje empregaríamos capital. 

(p. 337) 
5) Observem o futuro do conjuntivo do verbo ver , tão barbaramente maltrado no Brasil. 

(p. 318) 
6) A  miudo. Outra forma é a miude. Ambas se encontram nos melhores clássicos, 

porem a miudo  é a for ma popular, como em espanhol ámenudo. (p. 322) 
 
Entretanto, s e são descritas formas que co-existem em posição d e igualdad e 

(são igual mente possíveis e permitidas), a p resença do minant e, no comp êndio de Mota, 
é de usos hierarquizados como melhores ou piores (vide exemplo 5 aci ma), o qu e é 
comp atível co m o discurso da boa norma − que se mistura co m o discurso da norma 
única, co mo vimos − e da má norma. Distinguem-se, assim, via de regra, empregos 
possíveis e prescritos de out ros, incorretos e proibidos, porque fora d a no rma. 

Resu mindo, pois, a questão da modalização, podemos dizer que predomina, em 
Lições de português, u ma concepção de língua heterogên ea que distingue usos que se 
quer que sejam (bonitos, elegantes ), que d evem-s er (obrig atórios) e que pod em-ser 
(possíveis) e usos proibidos (que devem não -ser), i mpossíveis e indesejáveis (que não 
podem s er e que s e quer que não  sejam). Os usos possíveis, desejáv eis e prescritos, 
relacion ados, em p rincípio, à boa norma, acab am sendo est endidos à língua inteira, 
ganhando ares d e “naturalidade” no  discurso da norma úni ca, em qu e se bus ca u ma 
concepção  mais ho mogênea e uniforme da língua. 
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Quanto aos v alores, predo minam, em Motta, os ligados à o rdem do inteligível  
(racional) e do  sensorial. No pri meiro caso , entram em jogo questões éticas, centradas 
na noção de correção: a bo a norma é, assi m, considerad a não  apenas possível (poder), 
mas também proveitosa ou útil (querer), necessária e pres crita (dev er). A má norma, por 
seu turno, é tida co mo i mpossível, nociva e p roibida. Na ordem do s ensorial, 
predo min am valo res estéticos (mod alização  pelo qu erer) , ligados à beleza, eleg ância e 
eufonia da boa norma, em contraposição à feiúra, deselegância, sonoridade 
desagradável  (que repugna ao ouvido) d a má norma.  

 
4. Conclusão 
 

Os dois discursos examinados deixam entrev er vários pontos em co mum. Ent re 
eles, dest acamos: 1) mistura d e discursos, co m predo minân cia do discurso d a boa (e da 
má) norma, de carárer prescritivo, qu e, freqü entemente, se con funde co m o discurso da 
norma única (norma culta, to mada co mo “ a” língua portuguesa). Passa-se, assi m, da 
i magem de u ma língua heterogên ea, co m usos hierarquizados, à concepção de u ma 
língua ho mogênea e unifo rme; 2) ên fase em valores éticos  e estéticos para quali ficar a 
variante padrão e a(s) variante(s) não -padrão; 3) forte presença da mod alidade do dev er, 
que sobredetermina a modalidad e do qu erer, instaurando no sujeito o desejo e, 
principal mente, a obrigação de “ falar b em”; 4 ) u ma certa tolerânci a em relação à 
variação lingüística que se mani festa sobretudo na idéia de que certos usos são possíveis 
e permitidos, situando-se nos li mites da norma (regi me de facultatividade relacionado à 
modalidad e do  poder). 

 
RESUMO: Nosso objetivo é analisar, à luz da Semiótica Greimasiana, o discurso de 
duas obras muito utilizadas em Campo Grande-MS , no início do século XX: 
"Gramática Expositiva − Curso Superior", d e Eduardo Carlos Pereira, e "Li ções de 
Português", d e Otoniel  Mota, em busca  da imagem  da língua que nel es se constrói.  
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