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RESUMO 

 

A pragmática amplia a compreensão da linguagem, além do formalismo gramatical, 

incorporando a intenção do agente e considerando os usos linguísticos como atos que 

carregam propósitos, junto com regras específicas da sociedade e cultura. Para Oliveira 

(2008), o indivíduo é submetido a restrições impostas pelo meio em que vive, o qual 

acompanha os sistemas linguísticos, rituais e culturais. A importância da pragmática está na 

observação dessas relações, em que o indivíduo estabelece uma interação a fim de evitar 

desentendimentos com o contexto, este se formando a cada momento, suscetível a fatores 

do mundo sociocultural. Como objetivo geral, analisamos os atos de fala em dois livros 

didáticos de língua inglesa da editora UNO. Estes livros são utilizados em uma instituição 

de ensino da rede privada no município de Mossoró-RN, na qual lecionei por dois anos, 

além de que o conhecimento anterior do livro didático utilizado foi propício para o estudo. 

Dessa forma, conscientes da relevância e pertinência da temática, nosso aporte teórico 

embasa o estudo em autores como: Tomlinson (1998), na análise de livros didáticos de 

línguas, e Tilio (2010), que abrange a história do livro didático de língua inglesa. Na 

pragmática, passamos por Austin (1962), que fala sobre o conceito e características da 

pragmática, e Searle (1969), que destaca os cinco atos de fala que foram analisados dentro 

deste estudo. Na metodologia e análise de dados, utilizamos Minayo (2001), que aborda 

diferentes metodologias de pesquisa, e Dancey (2006), que descreve modelos estatísticos 

para diferentes tipos de pesquisa que foram importantes para a escolha da metodologia. Do 

ponto de vista metodológico, nos enquadramos em uma pesquisa quali-quantitativa, com a 

descrição dos atos de fala e análise de sua frequência. Para a realização desta pesquisa, 

utilizamos como corpus de análise dois livros didáticos de língua inglesa do 9ª ano, da 

editora UNO, especificamente os atos de fala que aparecem na seção Become a Reader. Os 

resultados indicaram que, dependendo do gênero textual e da intenção dos locutores, os 

atos de fala incidem e se tornam frequentes de acordo com essas características, assim 

como o contexto e comportamentos advindos de diferentes situações que influenciaram a 

fala dos personagens, trazendo elementos importantes para a análise pragmática, bem como 

a língua em uso. 

 

Palavras-chave: Livro didático. Pragmática. Atos de fala. 

  



ABSTRACT  

 

Pragmatics expands the understanding of language beyond gramatical formalism, 

incorporating the agent’s intention and considering linguistic uses as acts that carry 

purposes, along with specific rules of society and culture. According Oliveira (2008), the 

individual is subjected to restrictions imposed by the environment he lives in, which 

accompanies linguistic, ritual and cultural systems. The importance of pragmatics lies in 

observing these relationships in which the individual establishes an interaction in order to 

avoid disagreements with the contexto, which is forming at every moment, susceptible to 

factors in the social-cultural world. As a general objective, we analyzed speech acts in two 

English-language textbooks by UNO. These books are used in a private educational 

institution the the municipality of Mossoró-RN, where I taught for two years and the 

previous knowledge of the textbook used was conducive to the study.Thus, aware of the 

relevance and pertinence of the theme, our theoretical contribution supports the study by 

authors such as: Tomlinson (1998), in the analysis of language textbooks, and Tilio (2010), 

which covers the history of the English-language textbook. In pragmatics, we go through 

Austin (1962), who talks about the concept and characteristics of pragmatics, and Searle 

(1969), who highlights the five speech acts that will be analyzed within this study. In the 

methodology and data analysis, we used Minayo (2011), which addresses different research 

methodologies, and Dancey (2006), who describes statistical models for different types of 

research that were importante for the choice of methodology. From a methodological point 

of view, we fit into a qualitative and quantitative research with the description of speech 

acts and analysis of their frequency. To carry out this research, we used as corpus of 

analysis two 9th grade English language textbooks, from UNO publisher, in relation to the 

speech acts that appear in the Become a Reader section. The results indicated that, 

depending on the textual genre and the intention of the speakers, the speech acts affect and 

become frequent according to these characteristics, as well as the context and behaviors 

arising from different situations that influenced the speech of the characters, bringing 

important elements for pragmatic analysis, as well as the language in use. 

Keywords: Textbook. Pragmatic. Speech acts. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O presente trabalho tem como propósito analisar, em livros didáticos de língua inglesa 

do 9º ano da coleção UNO, os atos de fala assertivos, diretivos, expressivos, compromissivos e 

declarativos, em face da teoria pragmática da linguagem, de acordo com Searle (1969). 

Nessa circunstância, tentamos responder à seguinte pergunta-problema: Como os atos 

de fala estão organizados dentro do livro didático de língua inglesa UNO? Partimos da 

seguinte hipótese: a influência que a frequência dos atos de fala incide nos textos de livro 

didático de língua inglesa. Com a variância de gêneros e contexto, é interessante conhecer os 

variados atos de fala e sua força, considerando se realmente há uma intenção dos autores 

dentro de seus textos propostos, e se o enfoque pragmático ajudará a conhecer melhor a 

interação locutor e interlocutor em situações reais.  

Dessa forma, temos como objetivo geral analisar os atos de fala em livros didáticos de 

língua inglesa da editora UNO, utilizados em uma instituição de ensino da rede privada do 

município de Mossoró-RN. Para tanto, foram desenvolvidos os seguintes objetivos 

específicos: classificar os atos de fala assertivos, diretivos, compromissivos, expressivos e 

declarativos nos livros didáticos de língua inglesa da coleção Uno do 9ª ano; Descrever os atos 

de fala; colocá-los nas tabelas e gráficos de frequência; e analisar a frequência dos cinco atos 

de fala propostos para a pesquisa.  

A pragmática é a ciência da linguagem nos contextos sociais, e fortalece uma relação 

utilitária entre linguagem e seu contexto de comunicação, sujeito a fatores do mundo 

sociocultural externo, aos interlocutores, e sua capacidade de formação de conceitos e 

emoções. Conforme relata Mey (2000), ao falarmos de pragmática, fazemos referência como a 

língua é utilizada para construir significados. 

O objetivo da pragmática é estabelecer, com propriedade, coisas que vão além da 

estrutura gramatical, evidenciando as interações comunicativas, como o uso de nossa 

capacidade linguística na comunicação, e a interferência de alguns fatores no código da língua 

e a intervenção desses fatores nos comportamentos comunicativos, não considerados 

arbitrários, mas que respondem a padrões sistemáticos. 

Dessa forma, os motivos que justificam a escolha por pesquisar os atos de fala dentro 

do livro didático são variados. Inicialmente, o livro didático contém funções de informação, 

estruturação e organização da aprendizagem, sendo um guia do aluno na sua percepção do 

mundo exterior, como apontam Santos e Carneiro (2006). O livro didático, na sua condição 
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social de produção, circulação e recepção, é um artefato cultural, pois se refere a práticas 

sociais estabelecidas na sociedade e não se desvincula da história, seja ela do ensino escolar, 

das tecnologias ou comunicações na sociedade. Como descrito por Yule (1996), no tocante à 

compreensão de alguns enunciados de L2 dos livros didáticos de língua inglesa, o vocabulário 

e a gramática não seriam suficientes para a habilidade de interpretar os sentidos pretendidos 

pelo falante, seus propósitos e os tipos de ações enquanto habilidades pragmáticas,  

O estudo da pragmática, através da especificação dos atos de fala nos livros didáticos 

de língua inglesa nos livros UNO, foi relevante por identificar vários tipos de enunciados, 

textos e diálogos, abrangendo na análise, além disso, aspectos gramaticais e semânticos entre 

os interlocutores. Compreender o valor desses enunciados e seu contexto, com ideias de 

recusa, insistência, convite, é importante para o conhecimento linguístico da L2, o que é 

corroborado por Williamson (2012). Tal autor aponta que saber a estrutura da língua alvo e 

formar sentenças para dar sentido à conversa é necessário, porém, é mais importante se 

adequar ao social. 

O que faz o estudo da pragmática ser importante é sua influência nos livros didáticos e 

seus eventos comunicativos, em que é possível ter uma noção de funções que se concretizam 

através dos atos de fala ao invés das formas, logo, o que se propõe a analisar nos enunciados 

são os propósitos instados na comunicação exercida pelos falantes.  

Partindo, então, da relevância do tema “atos de fala”, desenvolvemos nesta dissertação   

um retrospecto histórico do livro didático, escolas linguísticas e a teoria pragmática, 

destacando a teoria dos atos de fala de Searle. Dessa forma, buscamos para nosso aporte 

teórico referências que embasam o estudo em questão. Dentre elas, os autores: Romanatto 

(2008), que apresenta uma contextualização histórica do livro didático no Brasil; e Tilio 

(2010), que abrange a representação do mundo através do livro didático de língua Inglesa. Na 

pragmática, passamos por Austin (1969), que fala sobre o conceito de pragmática, suas 

características e importância para o estudo da semântica textual; Searle (1969), que destaca os 

cinco atos de fala que serão analisados dentro deste estudo; e Gutierres (2008), que faz um 

estudo dentro de um livro didático de língua inglesa, destacando o ato de fala “Greetings”. Na 

metodologia e análise de dados, utilizamos Minayo (2001), que aborda diversas metodologias 

de pesquisa, importantes para conduzir o investigador a desenvolver seu objeto de acordo com 

sua proposta, com o devido rigor metodológico; e Dancey (2006), que descreve modelos 

estatísticos descritivos apropriados para o desenvolvimento desta pesquisa. 
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Os estudos dessas áreas nos levam a entender sobre a história dos livros didáticos, suas 

abordagens e influências recebidas das teorias linguísticas. Eles revelam, desde a evolução de 

uma abordagem estruturalista até a mais comunicativa, e como eram direcionados os diálogos 

que, a partir das características pragmáticas, possibilitam a percepção das mudanças no 

contexto linguístico.  

Outro fator é que, no livro didático de línguas, o insumo sociolinguístico, às vezes, não 

é suficiente para o conhecimento pragmático; as realizações linguísticas, ocasionalmente, não 

são transparentes na percepção de aspectos pragmáticos dentro dos enunciados. De acordo 

com Schmidt (1993), alguns atos conversacionais não são planejados, enquanto outros são.  

Apontamos como trabalho relevante para nossa pesquisa o estudo de Gutierres (2008), 

intitulado ‘Relevância da pragmática e da teoria dos atos de fala para o ensino de inglês como 

língua Estrangeira: tratamento dado a greeting em materiais didáticos’. Nesse trabalho, o autor 

verifica de que forma a pragmática e a teoria dos atos de fala estão presentes em livros 

didáticos de inglês destinados a estudantes estrangeiros, focalizando o tratamento dado a 

cumprimentos e favorecendo, assim, o desenvolvimento de habilidades comunicativas na 

língua-alvo. 

Esta pesquisa caracteriza-se por ser quali-quantitativa, estabelecendo a descrição dos 

atos de fala numa dimensão qualitativa, e posterioramente a análise quantitativa de sua 

frequência.  Para sua realização, utilizamos como corpus de análise 2 livros didáticos de 

língua inglesa do 9ª ano da editora UNO, estabelecendo como recorte de análise dentre as 

obras os atos de fala presentes na seção Become a Reader. Posteriormente, localizamos os atos 

de fala, e os destacamos numa tabela descritiva. Terminada a análise qualitativa, contamos a 

frequência dos atos, destacando sua porcentagem e analisando sua incidência dentro do texto 

literário.  

Quanto à estrutura, o presente estudo está composto por seis capítulos: a Introdução 

corresponde ao primeiro capítulo. Na sequência, apresentaremos o segundo capítulo, intitulado 

“Conhecendo o livro Didático”, em que será descrito o conceito, a função, a história do livro 

didático e do livro didático de Língua inglesa, destacando seu surgimento e dando enfoque, 

posteriormente, a sua inserção no cenário brasileiro. No terceiro capítulo, iremos abordar 

algumas teorias linguísticas até, finalmente, culminar na pragmática, em que ressaltaremos sua 

origem e teóricos, finalizando com a descrição dos atos de fala, dando destaque às proposições 

de Searle sobre estes.  
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No quarto capítulo, mostraremos a metodologia e análise dos resultados, descrevendo 

suas etapas e como será a coleta de dados do estudo. Nele, discutimos os resultados 

encontrados referentes à análise, estabelecendo a discussão dos dados presentes nas tabelas e 

gráficos. No último capítulo, exibiremos as conclusões, nas quais, através da observação, 

apontamos que dependendo da intenção do autor e o estilo textual, alguns atos de fala serão 

frequentes e outros se juntarão a eles de forma secundária, trazendo elementos linguísticos da 

cultura e contexto de certa época ou país. Finalizada a apresentação da estrutura, iniciamos, a 

seguir, o segundo capítulo, abrindo a discussão da fundamentação teórica desta pesquisa. 

  



18 
 

2 CONHECENDO O LIVRO DIDÁTICO 

 

 

2.1 CONCEITO, ESTRUTURA E PAPEL DO LIVRO DIDÁTICO 

 

 Na área da Linguagem, o livro didático tem sido destacado em várias pesquisas para 

os estudos dos conteúdos e em várias metodologias propostas. De acordo com Gérard e 

Rogiers (1998, p. 19), o livro didático seria um instrumento impresso, com uma estrutura 

intencional dentro de um processo de aprendizagem, procurando melhorar sua eficácia. 

Aspectos relacionados à sua linguagem, principalmente suas dimensões comunicativas 

e constitutivas ainda são importantes lacunas no estudo do livro didático, considerando que a 

linguagem é a relação entre sujeitos, instituição e conhecimento. Descrito seu conceito, sua 

finalidade pode ser estabelecida como a de auxiliar o ensino de determinada disciplina, bem 

como os conteúdos apresentados, progressivamente organizados para o uso coletivo e 

individual, separados em unidades ou lições. Como relatam Batista e Rojo (2005), o texto 

sobre livro didático inclui estruturas de didatizações de conteúdo, permeadas pela estabilidade 

lexical e gramatical, exercícios, leituras suplementares e questões de compreensão etc.  

Outros conceitos descrevem o livro didático. Para Lopes (2007, p. 208), pode ser 

definido como “uma versão didatizada do conhecimento para fins escolares e/ou com o 

propósito de formação de valores”. Nesse aspecto, Lopes dialoga sobre valores, 

conhecimentos, identidades e visões de mundo; este funcionando como uma ressonância da 

sociedade para questionar valores e introduzir outros. 

O texto do livro didático é escrito por escritores experientes e qualificados; seu 

material (conteúdo) é geralmente testado em estudos pilotos e situações de ensino real. 

Existem muitos critérios de avaliação de livros didáticos sugeridos por autores como 

Tomlinson (1998), Cunningsworth (1995), McDonough (1993), todos com seus próprios 

critérios de medidas. Tomlinson (1998) sugere que os materiais de aprendizagem sejam 

adequados para as necessidades dos alunos, com outros materiais inclusos, e que o livro do 

professor contenha textos multimodais para as referenciar o processo pedagógico.   

O livro didático contém funções de informação, estruturação e organização da 

aprendizagem, sendo um guia do aluno na sua percepção do mundo exterior, como afirmam 

Santos e Carneiro (2006). O livro didático, na sua condição social de produção, circulação e 

recepção, é um artefato cultural, pois se refere a práticas sociais estabelecidas na sociedade e 

não se desvincula da história, seja ela do ensino escolar, tecnologias, ou comunicações na 
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sociedade. Funciona como um reflexo do que pensa a sociedade, capaz de questionar valores e 

introduzir outros, e concentrar capacidades reprodutoras das representações de mundo.  

Os livros didáticos são organizados de forma sistemática, apresentando textos 

educativos que trazem uma estrutura e progressão. Eles são organizados em capítulos e 

unidades, e seu conteúdo traz informações, explicações, comentários e resumos para a 

aquisição de novos conhecimentos e conceitos. De acordo com Sheldon (1988) e Harmer 

(2007), os tópicos no livro didático devem ser organizados em um capítulo com uma 

sequência sistemática. 

 Ainda de acordo com Harmer (2007), as fraquezas do livro didático seriam 

consideradas em termos de unidade sistemática, a qual continha unidades com um ou até dois 

subtópicos com base no título do tópico. Porém, de acordo com Mackey citado em White 

(1988), um sistema se encaixa em outro e ambos são dependentes para a correspondência do 

conteúdo.  

Para a elaboração do livro didático, os autores devem possuir algumas ferramentas e 

habilidades, sejam estas: o conhecimento do sujeito para o qual o livro será utilizado, a 

pesquisa pedagógica e experiência docente. Segundo Neto (2010), a maneira de avaliar o nível 

e complexidade do livro didático é compreender as características dos alunos.   

O esboço do manuscrito deve conter os objetivos de aprendizagem, os componentes 

centrais do conteúdo, a escolha da abordagem pedagógica, e compreender o seu papel de 

promotor para transversalidade (MARPICA; LOGAREZZI, 2010), visto que poderá ser 

utilizado em diferentes campos do conhecimento. O livro deve conter um sumário, introdução 

compreensível, o conteúdo dividido em capítulos e seções, subcapítulos ou parágrafos, 

organizados de acordo com os objetivos e conteúdo dos programas de instrução, assim como 

títulos e subtítulos dos capítulos que correspondam aos temas centrais das disciplinas.  

De acordo com Chevellard (1991), a linguagem de texto usada em livros didáticos é 

composta por palavras escritas e ilustrações;,  e dessa forma os conteúdos a serem transferidos 

para o livro didático precisam passar por um processo de adaptação do conhecimento 

científico para conhecimento escolar, com uma linguagem próxima ao aluno, ajudando no 

processo de ensino e aprendizagem. A qualidade é de extrema importância, na medida em que 

seja relevante para os objetivos do livro, antes da produção, aspectos da avaliação, como a 

qualidade dos livros didáticos, seu conteúdo, abordagem pedagógica e linguagem.  

Na questão da avaliação do livro didático, os pesquisadores elaboram uma grade de 

avaliação que estabelece o peso para as categorias, tendo em vista a percepção dos avaliadores 
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e do que o público alvo necessita. Os responsáveis pela avaliação dão uma nota a cada 

categoria e comparam o peso atribuído a ela em relação ao contexto, trabalhando o 

conhecimento com atividades consonantes aos gêneros estudados. Para Bohn (1988), a 

avaliação pode ter um número de categorias maiores, como faixa etária, nível de 

conhecimento da língua, apresentação do material, recursos para a realização de atividades, 

preço e as habilidades de compreensão oral, de leitura, de escrita, vocabulário e gramática. 

Livros didáticos podem ser concebidos como uma ferramenta de trabalho tanto para o 

professor quanto para o aluno. Com os anos, eles vêm se constituindo como instrumental de 

caráter pedagógico impulsionado a provocar e guiar possíveis mudanças e aperfeiçoamento na 

prática pedagógica. Para Silva (1996), com isso, podemos ver a imagem já em conformidade 

do professor com o livro didático em mãos; nessa visão, os dois seriam inseparáveis. Ainda de 

acordo com o autor, o livro didático ultrapassa essa ideia de apenas auxiliar o professor na 

dinâmica de ensino em sala de aula, sendo este considerado como um agenciador de 

conhecimentos capaz de induzir e provocar no aluno a aprendizagem e, assim, estimular o 

desenvolvimento do senso crítico.  

Livros mais antiquados podem não passar um contexto real e ter informações 

irrelevantes. De acordo com Fernandes (2004), a desvalorização do livro didático ocorre por 

não acreditarem que ele seja capaz de se estender fora do contexto escolar.  

Temos, também, o livro didático de perguntas, que tendem a ter um nível mais básico. 

Alguns desses livros não têm uma aproximação com as dinâmicas referentes ao conhecimento 

e vivências do aluno e, devido a isso, às vezes, o professor não consegue adaptar algumas 

lições aos seus interesses. Outros contêm um nível de leitura difícil e, por último, livros que 

contenham todas as perguntas e respostas fazem com que os alunos vejam o aprendizado como 

a soma de várias respostas corretas. De acordo com Choppin (2004), o livro didático não 

retrata de forma fiel a realidade. Este fornece uma imagem deformada e esquematizada do 

cotidiano, escondendo os fracassos e os insucessos da sociedade, excluídos de suas páginas. 

Apesar disso, o livro didático é um material real que os professores trazem para seus 

alunos ou para aqueles que não preparam outros materiais. Pode servir de ferramenta para 

motivar os alunos e obter estimulação da linguagem e foco para o gerenciamento da 

aprendizagem, e ser útil na prestação de apoio e segurança para novos professores, ainda 

inexperientes. Por ser um instrumento bastante propagado, ele pode ser um objeto de 

recorrente pesquisa na qualidade de seu serviço à educação, como pontuam Xavier, Freire e 
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Morais (2006). Eles podem ser utilizados pelos alunos como uma ferramenta para revisão de 

alguns aspectos já ensinados, também como uma forma econômica de acesso à aprendizagem. 

 

2.2 HISTÓRIA DO LIVRO DIDÁTICO  

 

Mesmo antes da invenção da imprensa no século XVI, os estudantes universitários 

faziam seus próprios cadernos de textos. Com a imprensa, os livros didáticos foram os 

primeiros produtos feitos que exigiam atenção, intenção, pausa e concentração para 

compreender a mensagem, formando, além do conteúdo, um projeto gráfico com a intenção de 

promover a leitura. Como relata Stray (1993, p.77-78), o livro didático se encontra no 

“cruzamento da cultura, da pedagogia, da produção editorial e da sociedade”.  

No período dos séculos XV e XVI, surgiram os primeiros manuais escolares, escritos 

por um pensador e reformador religioso chamado Jan Hus. Seu livro “O ABC de Hus” era 

voltado à alfabetização do povo, contendo uma ortografia padrão com frases religiosas. Em 

1525, na cidade de Wittenberg, na Alemanha, foi editada a cartilha intitulada como 

“Bokeschen vor leven ond kind”, que continha o alfabeto, os Dez Mandamentos, orações e 

algarismos. Dois anos depois foram incluídas gravuras em outra cartilha, essa de Valentin 

Ickelsamer. Em 1658, Comênius edita a obra “O mundo sensível em gravuras”, que 

apresentava lições acompanhadas de ilustrações, uma vez que, para ele, se poderia ensinar 

tudo e reunir o conhecimento para levar ao aluno. 

Durante o Brasil Império, foi utilizado um livro chamado “Ensino Mútuo”, de José 

Hamel, usado para estudantes no início da alfabetização. Essa “Cartilha Maternal” foi 

difundida em Portugal e nas suas colônias, sendo o primeiro manual de alfabetização dos 

brasileiros.  Em seguimento, em 1892, foi publicado o “Primeiro Livro de Leitura”, de 

Felisberto de Carvalho. Conforme ressalta Scheffer (2007), os livros eram importados porque, 

até a vinda da Família Real ao Brasil, era proibida a sua publicação, tornando seus preços 

altos, o que fazia com que alguns professores confeccionassem seus próprios materiais.  

No período imperial, com a criação do colégio Pedro II no Rio de Janeiro, o livro 

didático passou a ser mais utilizado, sendo frequente sua importação da França, visto que a 

imprensa brasileira não oferecia boas condições de publicação. Nesse período, foram 

observadas duas fases, como relata Bittencourt (1993), afirmando que a primeira defendia a 

elaboração de livros segundo modelos estrangeiros, quando, a partir de críticas de 1870 e 

1880, foi apoiada a produção de obras nacionais, tendo como influência as transformações na 
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sociedade no final do século XIX, com o aumento da rede escolar, urbanização e 

modernização da tecnologia da imprensa.  

A produção em escala mundial do livro didático tem início com a revolução industrial 

e a expansão do sistema educacional. No Brasil, o livro didático só começou a ser produzido 

de fato no século XX e, a partir daí, foi que ele passou a ocupar um lugar de destaque 

enquanto instrumento de ensino e bem de consumo, sendo necessário estabelecer diretrizes 

para a sua elaboração.  

O livro didático foi importante para o processo de escolarização do Brasil e na 

evolução de sua história. De acordo com Freitag (1993), nessa época, o Brasil buscou uma 

política educacional progressista, com pretensões democráticas, aspirando a um embasamento 

científico. Percebemos que, no século passado, como aponta Romanatto (2009), os conteúdos 

escolares e metodologias eram veiculados aos professores. Com a democratização do ensino, 

nas décadas seguintes, as realidades escolares começaram a mudar e os conteúdos e as 

metodologias começaram a ser vinculadas ao livro didático, como instrumento de trabalho e 

objeto no qual a criança teria acesso.  

As pesquisas sobre livros didáticos aumentaram na década de 1980, com artigos e 

publicações que destacavam seu papel. Alguns dos autores são Pfromm Netto, Dib e 

Rosamilha (1974), que relatam a história do livro didático; Guimarães e Bomény (1985), que 

discorrem sobre a política pública; Freitag, Motta e Costa (1989); Faria (1986) e Molina 

(1988), que dialogam sobre a ideologia presente nessas obras; e Pretto (1985), que aborda a 

ciência no livro didático.  

Com a extinção da FAE, em 1997, e com a transferência integral da política de 

execução do PNLD para o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), é que 

se iniciou uma produção contínua e em massa de livros. Até a década de oitenta, a história do 

livro didático no Brasil é composta por uma série de decretos-lei e iniciativas governamentais 

que foram criando comissões e novos acordos, com a finalidade de regulamentar uma política 

satisfatória, tanto para a produção quanto para a distribuição de livros. Alguns desses órgãos 

foram a Comissão Nacional do Livro Didático (CNLD), Comissão do Livro Técnico e do 

Livro Didático (COLTED), Instituto Nacional do Livro (INL), Fundação Nacional do Material 

Escolar (FENAME) e Fundação de Assistência ao Estudante (FAE). 

A seleção de livros didáticos, a análise de conteúdos e a avaliação de livros fazem parte 

das pesquisas tradicionais do país, como destacam Batista e Galvão (2009). Com a extinção da 

FAE, em 1996, suas atribuições ficaram a cargo do FNDE. Posteriormente, foram 
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implementados os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) e, através da resolução 38/2004 

do FNDE, em 2004, o Programa Nacional do Livro Didático para o Ensino Médio (PNLEM), 

que definiu a distribuição dos manuais didáticos para as três séries do Ensino Médio no país, 

que se configuraram como marcos no cenário nacional quanto a história do livro didático. 

No contexto educacional brasileiro, o livro didático desperta a motivação de 

pesquisadores acadêmicos, que buscaram fazer análise de seu conteúdo sobre diferentes 

perspectivas. Alguns desses pesquisadores são Coracini (1999), Belmiro (2000), Canen 

(2001), Megid Neto, Francalanza (2003), Tonini (2003), Macedo (2004), Bittencourt (2004), 

Martins, Gouveia e Piccinini (2005), Oliveira (2005, 2006, 2007). 

Desde a década de 30, no Brasil, as questões referentes ao livro didático estão ligadas 

às ações governamentais. Historicamente, o governo Brasileiro direciona e formula decisões 

sobre o livro didático, adequando as normas, orientações e legislações educacionais para que 

estas estejam em consonância com os Parâmetros Curriculares Nacionais ou com as 

Orientações Curriculares. 

 

2.3 LIVRO DIDÁTICO DE LÍNGUA INGLESA   

 

Os primeiros livros-textos projetados para ensinar inglês como língua estrangeira 

surgiram no final do século XVI, entre 1570-1580, após a chegada de refugiados da reforma 

protestante. Os dois principais livros foram The English Schoolmaster (1580) e Familiar 

Dialogues (1568), de autoria de Jacques Bellot, um refugiado Francês que se dedicou ao 

ensino de inglês à comunidade de imigrantes. Esses manuais refletiam a necessidade básica 

dos públicos de imigrantes, que eram, sobretudo, artesãos. 

O primeiro livro para o ensino de inglês como língua estrangeira num país colonizado, 

de acordo com Howatt e Widdowson (2004), foi publicado na Índia, em Serampore, em 1797, 

sendo impresso pelo próprio autor, John Milton, que exibia no livro conversações e diálogos 

sobre a rotina diária.  

Conforme relata Paiva (2009), no início da década de 70, o livro de inglês passou a ser 

apoiado por outros materiais, que aumentaram sua expressão na década posterior, com a 

inclusão de fitas de vídeo, slides, e livros de leitura graduada, dando início aos conjuntos 

integrados de material didático. De acordo com Moita Lopes (2003), essas são três questões 

importantes no uso do inglês.  
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Com relação à base discursiva, o inglês deve possibilitar a construção do significado da 

língua, a motivação em discussões para o entendimento e desconstrução do significado de 

acordo com seu meio social. Outro objetivo dos livros didáticos de inglês é ensinar a língua 

não inerente à materna, por isso, conforme aponta Kramsch (1998), os livros trazem questões 

culturais e ideológicas dentro da língua estrangeira. 

De acordo com os estudos de Camargo e Tonelli (2008), o livro didático de língua 

inglesa impresso ainda é a principal forma de contato com a língua estrangeira em escolas 

públicas e privadas. Diferente de 30 anos atrás, os livros didáticos de línguas têm imagens e 

ilustrações como protagonistas. As coleções de livros didáticos de língua inglesa têm vários 

recursos imagéticos para os alunos que não dominam o código escrito da língua mãe e da 

língua estrangeira. Esses recursos são essenciais para a resolução das atividades e a construção 

de sentido e melhor entendimento da língua. Para Oliveira (2006), a imagem, que estava em 

segundo plano nos livros didáticos, tornou-se fundamental para realização de diversas 

atividades, sejam estas de compreensão oral ou interpretação da linguagem estudada.  

É esperado que o aspecto caráter sócio histórico, inerente às disciplinas básicas, possa 

ser estendido ao material didático de língua inglesa, como articula Tilio (2013). A língua não 

deve ser lecionada como algo que precede seu uso, mas que constrói a interação e também é 

construída nela. Entendemos que a linguagem opera em contexto, é analisada dentro de um 

ambiente de significados, e interpretada no seu habitat semiótico na relação para com seus 

contextos de uso, possibilitando prever os significados que serão construídos e as suas 

características linguísticas. 

Na definição de Tomlinson (1998), o material didático de língua inglesa detém o 

máximo de ferramentas importantes para um curso, incluindo conteúdos de gramática, 

vocabulário, funções da linguagem, as quatro habilidades (ler, ouvir, falar e escrever), sendo 

produzido para ser um livro único, completo. Este autor não considera a existência de 

referências ou complementares, tanto é que alguns materiais que hoje fazem parte dele não são 

descritos, como CDs, livros de atividades etc. No início da década de 70, o livro de inglês 

passou a ser apoiado por outros materiais; foi aumentando na década posterior com a inclusão 

de fitas de vídeo, slides, livros de leitura graduada, dando início aos conjuntos integrados de 

material didático, como revela Paiva (2009).  

Para Littlejohn (1992), o livro didático de língua inglesa é o principal material do 

curso, em pacote com outros materiais. Tal definição se assemelha a de Tomlinson (1998), 
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mas o autor citado não esclarece se o livro é usado por professores ou alunos, ou apenas por 

professores que podem ter um livro diverso orientando suas práticas.  

Conforme Ur (1999), alguns dos principais critérios que devem ser levados em 

consideração nos livros de língua inglesa são: os objetivos apresentados na introdução; 

abordagem educacional de acordo com o público alvo; impressão fácil para leitura; tarefas 

interessantes e variadas para os diferentes aprendizes; conteúdo organizado; cobertura 

sistemática do Syllabus; explicação clara com prática de pronúncia, vocabulário e gramática; 

foco na prática das quatro habilidades, assim como a fluência nestas. O uso de imagens é um 

recurso utilizado pelos autores de livros didáticos para o ensino de línguas estrangeiras. São 

empregados desenhos, fotos, ilustrações, desenhos, tirinhas, balões de histórias em quadrinhos, 

charges, por meio do qual os autores procuram representar situações e contextos.  

Ao aprender inglês nas escolas, os livros didáticos são componentes chave. O livro 

didático é um recurso importante, é a base da instrução escolar e a principal fonte de 

informação para estudantes e professores. O livro didático serve como um dos principais 

instrumentos para moldar o conhecimento, as atitudes e as disciplinas dos alunos. Harmer 

(2007) aponta que o mais importante ponto de uso do livro didático está na tentativa dos 

professores em engajar os alunos com o conteúdo. Já para Yulianti (2011), um livro é um 

material instrucional que oferece grande contribuição no ensino de línguas. Ele é um pacote 

completo de habilidades em inglês, com componentes, materiais e exercícios que ajudam os 

professores.   

Essas definições parecem não conseguir abranger a complexidade de descrever o livro 

didático e sua importância no meio pedagógico. É considerado que o livro didático de língua 

inglesa, como descrito por Paiva (2009), tem evoluído pelas diferentes abordagens de ensino-

aprendizagem, tecnologias, em diferentes épocas, atualmente produzidos e divulgados em 

meios eletrônicos. 

Conforme Fiscarelli (2008), os livros de língua inglesa são objetos materiais que 

precisam da ação humana para ter sua finalidade didática posta em destaque. Considerando 

estes aspectos, definir um livro de língua inglesa envolve relatar suas vantagens e 

desvantagens, seu uso e a forma que os sujeitos criam significado em torno desse material, de 

acordo com o contexto em que se inserem. 

Alguns trabalhos, como os de Hemais (2009), Cavichioli, Pinto e Richter (2007) 

Lahdesmäki (2007), Silva (2006), Tílio (2006) e Cruz (2004), têm usado para livros didáticos 

de línguas a definição de gênero secundário, termo descrito por Bakhtin (1986). É um livro 
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que absorve vários gêneros, com textos diferenciados, em termos sistêmicos-funcionais, 

definido como um macro gênero com textos exemplares (cartão postal, formulário, artigo de 

jornal, história em quadrinhos). Ao ser incorporado no livro, ele adquire outro caráter do que o 

primário, porque vai estar vinculado a outro contexto, apresentando, também, outro objetivo. 

Conforme relata Hemais (2009), o texto passa a ter o objetivo de ensinar um aspecto 

linguístico, um ponto a se discutir ou desenvolver, uma habilidade linguística. Outras 

modificações acontecem para se adequar ao discurso pedagógico, entre elas, número de linhas, 

de parágrafos e substituição de itens lexicais adequados ao nível de proficiência e cultura do 

aluno. Alguns elementos dentro do livro didático de inglês são formas imperativas de 

instrução, como imagens, elementos iconográficos, etc.  

Para Hassan (1996, p. 14), a língua é “a shaper of reality”. Nesse caso, quando do 

processo de criação do livro didático, fazer referências a aspectos culturais da língua alvo é 

importante, ao mesmo tempo em que sobrepõe a relevância ou não para o aprendizado da 

língua à cultura dos falantes para se ter uma dimensão real da língua. Para a autora citada, é 

imprescindível aprender aspectos da cultura de quem a usa, moldada pela língua. Já para 

Kramsch (1988), o livro didático para língua estrangeira tem, pelo menos, 5 culturas 

diferentes, sendo elas a cultura alvo (falante nativo), a cultura fonte (aluno), a cultura 

educacional (país), a cultura da sala de aula e os estágios de aquisição da cultura alvo pelo 

aprendiz.  

O livro didático está sempre sujeito a transformações, pois o conhecimento não é 

definitivo e passa por reformulações, visto que as concepções de língua e aprendizado de cada 

época fazem com que o livro tenha algumas características. Desde o design até os textos, os 

livros tinham padrões de produção diferentes, devido à tecnologia da época e, também, por 

causa das novas pesquisas de ensino e aprendizagem.  

Para Eggins e Martin (1996), o livro didático de inglês tem um propósito 

comunicativo. Ele é um processo social organizado em estágios, ao que em cada página ou 

unidade, vemos seus objetivos, e em cada um desses estágios, existe um propósito. De acordo 

com Santos (1993), este é o referencial para o ensino de línguas, principalmente dentro do 

contexto brasileiro.   

A variedade de livros didáticos de língua inglesa que foram introduzidos assim que o 

inglês se tornou disciplina obrigatória, considerando, desde a organização do livro até suas 

abordagens, delineou diferentes propostas que ajudaram no ensino de língua inglesa. A 
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abordagem estrutural exerceu enorme influência na produção de material didático no Brasil na 

década de 1970. 

 Em 1977, Brian Abbs e Ingrid Freebairn publicam a série Strategies, seguindo a 

abordagem funcional. De acordo com esta abordagem, o conceito de língua é voltado para a 

comunicação e sinaliza a mudança de foco do sistema abstrato de regras para a língua em uso. 

A língua para comunicação, principal ponto desta abordagem, foi influenciada pelo trabalho 

de alguns autores, como Austin (1962), com enunciados que produziam ações; Hymes (1970), 

que desenvolveu a noção de adequação sociolinguística, caracterizando o que é realizável e 

adequado nos contextos comunicativos da língua, fatos em que ocorrem mudanças nos estudos 

linguísticos, e acontecimentos que se assemelham aos trabalhos pragmáticos, incluindo o 

contexto real de uso; e Widdowson (1978), que trouxe um olhar comunicativo sobre o ensino 

de línguas e materiais didáticos, no qual se destacam categorias linguísticas. Para o autor, a 

habilidade de usar a língua nos contextos comunicativos envolve conhecimento linguístico, ou 

competência na língua, e a maneira de executar ou usar essa competência.  
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3 PRAGMÁTICA 

 

 

Segundo Leroy (1971), os hindus especularam as origens da língua, as relações entre 

os objetos e seus nomes, e aperfeiçoaram as teorias gramaticais. O autor infere que, ao 

contrário deles, os gregos não deixaram nenhuma descrição de sua língua comparável a dos 

hindus, e ainda aponta que os latinos se mostraram bons discípulos dos gregos, mas seus 

gramáticos, assim como os seus filósofos, não tiveram consciência do interesse que poderiam 

apresentar para o estado de sua própria língua. Como destacado, a especulação sobre 

linguagem já acontece há milhares de anos e, como exemplo, temos Panini (aproximadamente 

século IV a.C.), com sua gramática.   

O aspecto da linguagem que, a princípio, interessa aos paradigmas filosóficos 

ocidentais orienta a abordagem das mais diversas perspectivas teóricas de autores e filósofos 

como Platão, Aristóteles, Locke, Nietzsche, Frege, Wittgenstein. Eles costumam fazer a 

seguinte pergunta: “O que é para a palavra humana ter ou fazer sentido?”. De acordo com 

Martins (2004), essa questão costuma ser estruturada acerca da significação para o campo da 

Filosofia da linguagem. 

Há três respostas, de acordo com Martins (2004), que respondem à pergunta acima e a 

norteiam no campo da filosofia da linguagem. A primeira se insere na tendência realista que se 

pergunta em que a linguagem humana tem significado quando identifica parcelas da realidade. 

Já na abordagem Mentalista, a linguagem é significante quando apresenta acontecimentos 

mentais entre falantes e ouvintes. E, por último, pela pragmática, a linguagem significa 

quando é usada ou vivenciada nos fluxos das práticas e costumes de uma comunidade 

linguística, histórica e culturalmente determinada. Essas três respostas abordam enfoques 

específicos, dependendo das abordagens.  

Na proposta realista, o significado de uma expressão linguística seria a parcela de 

realidade que ela identifica, influenciada no modelo da nomenclatura que separa os itens 

verbais e os objetos do mundo por eles nomeados. Uma das críticas a essa observação é a 

complexidade da significação que ela não se dá conta, visto ser uma visão simplista.  

Na perspectiva Mentalista, os significados são memórias imagéticas das coisas, 

entidades mentais, e a linguagem seria a representação delas. Na perspectiva pragmática, os 

significados são, em sua essência, da ordem dos usos individuais, sociais e culturais. Para 

Martins (2004), essas visões são consideradas simplistas, pois reduzem a questão do sentido 

em uma única dimensão. 
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 Os modelos linguísticos que dominaram os estudos da linguagem no século XX 

buscaram suas bases nesses três domínios do pensamento filosófico, que abordaram o 

fenômeno da linguagem tratando de questões que remontam ao pensamento mais antigo no 

campo da filosofia. Para Martins (2004), examinar essas diferentes concepções de linguagem é 

uma maneira de entender as teorias de autores e correntes linguísticas contemporâneas.  

O termo estruturalismo em linguística serve para designar uma corrente de pensamento 

do início do século XX, fundamentada nas afirmações de Ferdinand Saussure. Nesta corrente, 

(Saussure apud LEROY, 1971, p. 109) relata que “a língua não é um conglomerado de 

elementos heterogêneos; é um sistema articulado, onde tudo está ligado, onde tudo é solidário 

e onde cada elemento tira seu valor de sua posição estrutural”. Ocorre, ainda, a diferenciação 

ente langue (língua), que corresponde à parte social da linguagem, externa ao indivíduo, que 

não pode nem a criar, nem a modificar, e parole (fala), que seria o ato individual, no sentido 

da realidade do ato linguístico particular. 

Como relata Saussure (2002), a língua é conhecida por um sistema de signos que 

fazem a ligação entre o significante (imagem acústica) e um significado (conceito), em que as 

relações arbitrárias se definem em termos paradigmáticos (imagens de outros elementos na 

memória) ou sintagmáticos (todos os elementos da língua se relacionam com outro, formando 

cadeias de enunciados). O autor também descreve as distinções entre o estudo sincrônico da 

língua, ou seja, a descrição do estado estrutural da língua em um dado momento, e o estudo 

diacrônico, descrição da evolução histórica da língua, que leva em conta os diferentes estágios 

sincrônicos.  

Na Escola de Praga, Escola de Genebra e a Escola de Copenhague, os linguistas 

usaram como ponto de partida as ideias renovadoras de Saussure para desenvolver novos 

métodos e teorias. Os integrantes da escola de Praga assinalaram a importância da fonologia 

no sistema da língua, de acordo com Coseriu (1980). A Escola de Praga, surgida entre 1925 e 

1939, liderou o Círculo Linguístico de Praga, através de seus membros mais influentes, os 

russos Raman Jakobson e N. S. Trubetskoi; este último, um dos mais importantes, é 

considerado o verdadeiro e efetivo criador da fonologia, com os seus Fundamentos de 

Fonologia. 

Com as distinções entre língua e discurso, sincronia e diacronia, os linguistas da escola 

de Praga proclamaram a necessidade de se fazer distinção entre fonologia e fonética. De 

acordo com Elia (1978), até então, eram dois termos usados para definir a ciência dos sons. O 

Círculo Linguístico de Copenhague, fundado em 1931, também se inspirou nos conceitos de 

língua, discurso, sincronia e estrutura de Saussure, destacando os linguistas escandinavos 
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Viggo Brøndal e Louis Hjelmslev, criadores da teoria da linguagem conhecida como 

glossemática.  

Os Estados Unidos, com a necessidade de buscar princípios metodológicos apropriados 

para a análise dessas línguas, em grande parte desconhecidas e ágrafas (não escritas), 

prevaleceu tais estudos em um enfoque antropológico e etnológico, nos quais os pesquisadores 

pretendiam reconstruir as civilizações primitivas; entre eles, Sapir, que estabeleceu a noção de 

fonema com o aspecto sincrônico e formal dos fatos linguísticos.   

Porém, para Coseriu (1980), Bloomfield ( 1970) foi responsável por desenvolver uma 

metodologia e uma terminologia na linguística descritiva norte-americana, com a publicação 

de um livro chamado Language (1933), que foi considerado como fundador do Estruturalismo 

Americano. Seu Estruturalismo era analítico e descritivo e centrava-se no estudo da 

morfologia e da sintaxe. O autor, ao partir da frase como unidade máxima analisável, 

empregava métodos de redução que permitiam decompô-la em seus elementos constituintes 

imediatos até chegar ao morfema, unidade mínima indivisível, numa proposição em que, para 

além de Boas e Sapir, também estavam presentes as ideias de Saussure.  

No final da década de 50, Chomsky provoca uma ruptura com o pensamento 

estruturalista. A idealização operada por Saussure se completa com a noção de competência, 

em oposição a de desempenho, postulada por Chomsky, que partia de uma psicologia 

cognitiva como elemento fundante, separando o que se processa na mente do falante (a 

competência) e o que se expressa concretamente na realização falada (o desempenho).  

Com a marca do tecnicismo e da cientificidade de uma formulação matemática, sem 

recorrer à semântica, Chomsky publica a Syntactic Structures (1957). No lugar de aceitar o 

postulado behaviorista de que a língua é um “sistema de hábitos”, ele opta pela posição 

cartesiana idealista das “ideias inatas”, distinguindo três componentes: o sintático, com função 

geradora; o fonológico, a imagem acústica da estrutura elaborada pelo componente sintático; e 

o semântico, que interpreta essa imagem. Assim, Chomsky (1998) tenta criar uma nova teoria 

gramatical.   

O autor analisou as estruturas das orações em dois níveis, o profundo e o superficial, de 

forma a indicar as transformações produzidas ao se passar de um nível para outro da 

linguagem e as regras que regem as transformações. Ou seja, ele acreditava ser necessária a 

criação de uma teoria que pudesse servir de base para a análise dos dados para, dessa forma, 

poder explicar não somente as frases realizadas, mas todas aquelas que pudessem ainda ser 

produzidas por um falante da língua.  
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A Gramática Universal (GU), de acordo com Petter (2005), é utilizada pelos linguistas 

gerativistas para compreender as propriedades comuns e universais das línguas. Já a 

Gramática Gerativa ou Transformacional (GT) trata da concepção Chomskiana da geração de 

novas e infinitas sentenças a partir de um número limitado de estruturas. A Gramática 

proposta por Chomsky vai adquirindo um caráter cada vez mais formal e científico, com 

fórmulas que se assemelham a enunciados matemáticos. Chomsky concentrou esforços em 

elaborar uma teoria que não se limitasse ao descritivismo intenso como no estruturalismo, 

logo, seu objetivo era explicar os motivos das transformações de uma determinada língua e, 

além disto, as suas possibilidades de sequências e combinações verbais.  

O funcionalismo, enquanto corrente de análise linguística, surge a partir dos anos 1970, 

juntamente com várias outras tendências cujo foco de análise estava mais voltado às questões 

discursivas. Para Cunha, Costa e Cezario (2003), a corrente Funcionalista difere das demais 

correntes, pois concebe a linguagem como um instrumento de interação social, tendo como 

interesse de investigação linguística tanto a estrutura gramatical quanto o contexto discursivo. 

Os trabalhos de Jakobson, nesse sentido, são bastante importantes para os estudos linguísticos, 

pois ele é responsável pela Teoria da Comunicação, que organiza as funções da linguagem 

com relação aos elementos que se deseja destacar no processo comunicativo. 

O termo função é empregado na teoria funcionalista, descrito por Mike Dillinger 

(1941) em seu artigo “Forma e Função na Linguística”. A função é sinônimo de relação entre 

uma forma e outra (função interna), ou as relações entre uma forma e seu significado (função 

semântica), e as relações entre o sistema de formas e seu contexto (função externa). Os 

trabalhos funcionalistas se baseiam na ideia de que a estrutura linguística não pode ser descrita 

satisfatoriamente sem a consideração do evento comunicativo. Para Neves (1997), uma 

gramática funcional precisa levar em consideração o uso das expressões linguísticas na 

interação comunicativa.  

Outra corrente Funcionalista foi desenvolvida pelo linguista Michael Halliday, 

chamada de Linguística Sistêmica ou SL (Systemic Linguistics). Para Halliday (1989), a 

linguagem possui três funções: a Função Ideacional ou Experiencial, que refere-se à 

veiculação dos conteúdos semânticos, ou às informações de que dispomos; a Função Textual, 

que consiste na organização dos elementos linguísticos de forma coerente e coesa; e a Função 

Interpessoal, que trata do estabelecimento e da manutenção das relações sociais. Essa 

linguística dá importância ao texto como objeto de análise e, posteriormente, aos elementos 

responsáveis pela coesão e coerência. 
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O funcionalismo tem um pouco do estruturalismo na medida em que seu objeto de 

estudo é, de fato, a língua como sistema, mas há uma oposição importante no posicionamento 

teórico do funcionalismo em relação ao estruturalismo: o formalismo que estuda a chamada 

língua internalizada ou individual (língua-I), tem um enfoque que privilegia o estudo do 

funcionamento interno do sistema linguístico e suas características internas, em seu aspecto e 

forma, como afirma Oliveira (2005). Já o funcionalismo privilegia as transformações da 

linguagem em sociedade. Os autores que mais se destacaram nessa corrente são André 

Martinet, que reflete sobre a diversidade de línguas e as diferenças entre elas; e Halliday, que 

incorpora a dimensão social à Linguística e fala que a linguagem depende da cultura. 

A Psicolinguística nasceu, pela primeira vez, em 1946, com o artigo de N. H. Pronko, 

cujo foco eram as relações entre pensamento e linguagem. A forma, a fala é percebida ou 

produzida na constituição do léxico mental, da memória, da aquisição e desenvolvimento da 

linguagem, do processamento da leitura e da escrita. Para Gardner (1995), a psicolinguística 

moderna começa como uma cooperação entre linguistas e psicólogos, durante o início da 

década de 1950, com aspectos experimentais junto à elaboração de testes e coleta de dados.  

Numa visão inatista, destaca-se a existência de uma gramática universal. Segundo 

Fontana (1997), esses fatores inatos são mais poderosos na determinação das aptidões 

individuais e na amplitude em que estas podem se desenvolver, do que na experiência no meio 

social. Na educação construtivista, os esquemas cognitivos são processados na interação com 

o objeto do conhecimento, e a aprendizagem é produto dessa interação, onde existem estágios 

sucessivos (e implicacionais) em que acontece um processo de auto regulação. Na visão 

Sociointeracionista construtivista, a linguagem é um produto da inteligência e da razão, e não 

uma representação de símbolos ou signos, sendo assim, fruto da conexão entre os neurônios 

(células nervosas).       

O estudo da Sociolinguística se desenvolveu nas décadas de 1950 e 1960, nos Estados 

Unidos. Esse termo apareceu pela primeira vez em 1953, num trabalho de Haver C. Currie, 

devido à grande divulgação dos estudos de comunicação, com a necessidade de maior 

aproximação com outros povos. O ano principal para o surgimento da Sociolinguística nos 

Estados Unidos foi 1964, com a publicação de livros de Gumperz, Labov, Hymes e a 

conferência de William Bright em Los Angeles que, diferente da sociologia da linguagem, 

estaria enriquecida com uma gramática da interação falante/ouvinte e dados de natureza social, 

o que lhe permitiria ir além da frase.  
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A corrente Sociolinguística, buscava desenvolver uma nova concepção do estudo da 

Linguística e ocupou uma posição central no processo de rompimento com a visão 

estruturalista da época. Para Tarallo (1982), os sociolinguistas seriam todos aqueles que 

entendem por língua um sistema de comunicação, de informação e de expressão entre os 

indivíduos da espécie humana. Para o autor, a língua deve ser entendida como um sistema de 

vários níveis integrados num todo, historicamente estruturados. Desse modo, infere-se que a 

sociolinguística permeia o estudo da possível incidência das forças sociais sobre os estratos 

fonológicos, morfológicos, sintáticos e semânticos das línguas.  

Em 1963, foram inaugurados os estudos sóciolinguísticos, com William Labov, que 

analisou o inglês falado na ilha de Martha’s Vineyard, no estado de Massachusetts (EUA) e, 

depois disso, várias pesquisas sugiram. Para Labov (2008), em todos os níveis de língua 

ocorrem variações fonéticas, morfológicas, semânticas etc. Essa variação seria sujeita ao caos 

e condicionada a alguns fatores extralinguísticos. Na sociolinguística, a língua seria um 

sistema homogêneo, unitário; ela propõe a visão de língua como um sistema heterogêneo e 

plural. Seu ponto de partida é a comunidade linguística, um conjunto de pessoas que interagem 

verbalmente e que compartilham um conjunto de normas a respeito dos usos linguísticos. 

Depois de Saussure, a linguística desponta com muitas teorias que se voltam para a 

linguagem em uso, descentralizando, assim, o estudo do código e da língua em si mesma. Tais 

estudos começam a serem chamados de pragmáticos. Como alguns estudos estruturalistas e 

gerativistas têm base na filosofia da linguagem e são provenientes de correntes como a 

Semântica Argumentativa, a Análise da Conversação, a Linguística Textual, a Semântica 

Cognitiva, a Análise de Discurso francesa, a Sociolinguística, dentre outras, que têm foco no 

uso e nos fatores sociais, históricos e culturais, tais estudos podem ser considerados como 

pragmáticos. Paveau (2006) descreve como teorias da pragmática as abordagens de Austin, 

com a Teoria dos Atos de Fala; e Grice, com os estudos da intenção comunicativa. 

A filosofia do final do século XIX orienta diversas correntes da linguística a centrarem 

seu foco de atenção nos usuários da linguagem, nos problemas relativos ao uso da língua, nas 

condições que governam sua prática, e nos contextos efetivos da interação linguística. Para 

Pinto (2011), a pragmática pode ser descrita como a ciência do uso linguístico. Segundo ele, o 

que mais afeta diretamente o movimento pragmático no âmbito da linguagem é que a 

representação é antes linguística do que mental. Ou seja, não existe um mundo independente 

da linguagem e que é representado apenas por esta. Isso rompe com o modo de pensar a 

linguagem, tanto com relação a Saussure quanto a Chomsky, particionando o dualismo que 
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concebe, de um lado, linguagem/mundo e, de outro, linguagem/mente, como duas entidades 

separadas. 

A pragmática abriga correntes diversificadas, portanto, não se faz homogênea. A 

segunda corrente pragmática, conhecida como a Teoria dos atos de fala, tem como principal 

representante Austin, que entende que é impossível discutir linguagem sem considerar o ato da 

linguagem, pois ela é construída pelos seus interlocutores, visto que a língua é a ação do 

mundo. A partir de aspectos historicistas, advindos de correntes filosóficas como o marxismo 

e a discussão sobre as diferenças de classe, essa corrente vai analisar a influência destas na 

comunicação dos falantes, pressupondo, ainda, que os conflitos decorrentes da luta de classes 

se manifestam na linguagem.  

Posteriormente, observa- se que os fenômenos linguísticos não podem ser pensados 

fora da prática social nem dos sujeitos. Outro fator comum é o uso e o contexto, de acordo 

com Van Dijk (1992), que reflete que os objetos de referência são fatos construídos 

socialmente, por isso são parte do mundo. Para ele, o significado depende dos atos reais 

advindos do discurso, que somente pode ser avaliado a partir de nosso conhecimento ou 

crença dos fatos em algum contexto e situação, destacando que não se pode pensar a produção 

de sentido sem considerar o uso, então, o que faria a semântica necessariamente pragmática. 

Além do conceito e objetivo da pragmática, que será abordado na primeira subseção 

desse capítulo, vamos discorrer a seguir sobre alguns teóricos da pragmática e as máximas 

conversacionais, desenvolvidas por Paul Grice, os atos de fala de Austin, e, principalmente, os 

de Searle, que serão utilizados para a análise desse estudo.  

 

3.1 PRESSUPOSTOS TEÓRICOS SOBRE A TEORIA PRAGMÁTICA  

 

A concepção de uma língua como ferramenta de interação não é só formada por a, mas 

por tudo que a complementa como ferramenta. Consideradas determinadas circunstâncias, 

como o tipo de discurso, a produção e a relação entre os interlocutores, tudo que influencia o 

ato de enunciação se reflete no enunciado. 

O termo pragmática é derivado do grego pragma, de coisa, objeto, no sentido de algo 

feito ou produzido, e o verbo pracein, de agir, fazer. Os romanos traduziram pragma pelo 

latim res, o termo genérico para coisa, saindo do sentido de fazer ou agir presente no grego. 

Esse termo foi introduzido pela primeira vez em filosofia por Charles Peirce, em 1878. De 
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acordo com ele, a pragmática seria o “estudo da linguagem em uso”, que estuda a prática 

linguística e as condições que a governam.  

É de Peirce que Morris (1938) retira a sugestão para o seu triângulo semiótico. Ao lado 

da Sintaxe e da Semântica, a Pragmática seria a disciplina que teria como objetivo estudar a 

relação entre os signos e seus usuários. Para Carnap (1919), a pragmática seria uma disciplina 

empírica que utilizaria os conhecimentos da Biologia, Psicologia, Física e também das 

Ciências Sociais. Stalnaker (1972) revela que, nos textos iniciais, ainda não há uma definição 

do objeto da Pragmática, o que torna difícil e obscuro a sua delimitação.  

Para compreender a Pragmática como uma das tendências mais recentes da linguística 

contemporânea é importante fazer uma contextualização histórica, a fim de fazer uma análise e 

entender sua extensão. Com a obra “A Estrutura das Revoluções Científicas”, de T. S. Kuhn 

(1962), é possível perceber a sequência de transformações teóricas na história da linguística, 

de Saussure a Chomsky, passando por Hjelmslev, Jakobson, Bloomfield, Lakoff, Katz, 

Montague, entre outros. A linguística, do século XX aos dias atuais, tem sido marcada por 

uma sucessão de fases em que surgem problemas que colocam em crise o modelo vigente.  

O pragmatismo originou-se no final do século XIX e se desenvolveu, sobretudo, ao 

longo do século XX, principalmente nos Estados Unidos. Para Morris (1938), pragmática é “a 

ciência que trata da relação entre os signos e seus intérpretes”. Peirce (1839-1914), James 

(1842-1910) e, posteriormente, Dewey (1859-1952), são os principais representantes desse 

pensamento em suas várias vertentes.  

De acordo com Carnap (1938), a pragmática seria o estudo da linguagem ligada aos 

seus falantes ou usuários; estaria, então, a pragmática na base da linguística.  Para Morris e 

Carnap, a pragmática considera a linguagem no seu uso concreto; a semântica investigaria os 

signos linguísticos e sua relação com os objetos; e a sintaxe, a análise da relação dos signos 

entre si. Eles procuram fazer essas distinções no campo da linguagem. Já para Pinto (2011, p. 

49), a pragmática, como área de estudos, tem sua história tradicionalmente remontada ao 

século XIX, com a virada linguística da filosofia “em direção aos problemas relativos ao uso 

da linguagem”. Observada pelo linguístico pragmático Van Overbeke (1980), a pragmática 

aborda questões que falam da subjetividade, em que o sujeito é considerado como um falante/ 

interlocutor.  

Muitos acontecimentos nortearam a Filosofia e a Linguística desde o século XIX até o 

momento. Para Cardoso (2003), desde a tradição dos estudos lógicos aos estudos de atos de 

fala, a língua é pautada como sistema, enunciação e acontecimento. A pragmática cruza as 
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pesquisas em filosofia e em linguística, que são indissociáveis, de acordo com Armengaud 

(2006). As pesquisas foram iniciadas com C. Peirce e W. James no final do século XIX e o 

desenvolvimento dessa área é anterior à consolidação da Linguística no início do século XX. 

A pragmática estaria na base de toda a linguística, de acordo com Carnap (1938), refletindo 

sua importância no momento em que os estudiosos deixaram de focar na estrutura da língua. A 

pragmática estuda a utilização da linguagem no discurso e as marcas específicas inseridas na 

língua, assim como a semântica se ocupa do sentido em certas formas e aspectos que atestam 

sua vocação discursiva. 

No seu artigo “Expressões Indiciais”, Bar-Hillel (1954) avaliou o papel do contexto 

para a determinação da referência de uma sentença; esse seria o passo no sentido de definir o 

objeto da Pragmática. Nesse artigo, foram examinadas três tipos de sentenças, além disso, ele 

caracterizou, de maneira clara, a importância do contexto, sob a forma de expressões indiciais, 

para a interpretação semântica, como também definiu o contexto em “Descrições de 

Contexto”, para que fosse considerado como entidade linguística e, assim, pudesse formar, 

junto com a sentença, um par ordenado de elementos de mesma natureza. 

Com os textos clássicos de frege (1892), Russell (1905), Strawson (1950), Wittgenstein 

(1953), Grice (1957, 1967), Austin (1962) e Searle (1969), entre outros, posteriores debates 

acerca do assunto e teorias do significado se desenvolveram excepcionalmente. Em 

controverso, no lado oposto, aparecem abordagens essencialmente pragmáticas, como é o caso 

da clássica Teoria dos Atos de Fala de Searle (1969), na tradição de Austin (1962), Grice 

(1957, 1975) e, entre as mais recentes, Levinson (1983). 

De acordo com a história da filosofia e da linguística, parece que há, pelo menos, dois 

grandes momentos na vida teórica da Pragmática: a primeira, clássica, e a segunda, o período 

moderno referente à abordagem de fenômenos pragmáticos, em que os teóricos buscam uma 

definição que delimite o objeto específico de uma teoria pragmática.  

No período clássico, do final do século XIX até 1962, a Pragmática foi definida de 

maneira não homogênea por Peirce (1897), Morris (1938), Carnap (1939) e Bar-Hillel (1954). 

Frege (1898) e Wittgenstein (1953) tiveram uma grande intuição dos fenômenos pragmáticos, 

mas não chegaram a acusar a existência teórica da disciplina. A obra de Austin (1962) atua 

como uma linha divisória entre o período clássico e o moderno. Nesse trabalho, busca-se 

sistematizar os fenômenos pragmáticos e propõe-se um modelo de abordagem, hoje conhecido 

como atos de fala.  
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Outra vertente da pragmática se desenvolveu na filosofia da linguagem e na linguística. 

Temos como autores importantes: Wittgenstein (1926), Strawson (1950), na concepção de 

jogos de linguagem, Gilbert Ryle ( 1949)  na filosofia da linguagem ordinária, Austin (1962) e 

Searle (1965), quanto a teoria dos atos de fala, Umberto Eco, na semiótica, Francis Jacques, 

quanto as relações interlocutivas e, Levinson (1983), dentre outros.  

Na história da Filosofia da Linguagem, a pragmática aparece, inicialmente, como um 

campo verdadeiramente interdisciplinar. Na tentativa de sistematizá-la, encontramos um 

grande número de teóricos e tendências, de diversas áreas, que tratam de fenômenos ditos 

pragmáticos. Começamos por Frege (1892), que detectou, em suas investigações lógicas, o 

problema da pressuposição e sua relação com o contexto. Já Peirce, no final do século XIX, 

referiu-se, a respeito da relação dos signos com seus interpretantes, como uma das partes da 

semiótica e, como abordado, ao que parece, o inspirador do trabalho de Morris (1938), é que 

lançou a Pragmática, oficialmente, como a área da Semiótica que estudaria a relação entre os 

signos e seus usuários. Podemos citar como exemplo seu trabalho sobre a Lógica e 

Matemática, de 1939. 

Posteriormente temos uma corrente com uma visão mais filosófica. Para Carnap 

(1938), haveria a necessidade de uma disciplina como a Pragmática sendo um dos ramos da 

Semiótica, ao lado da Semântica e da Sintaxe. Com isto, o estudo da linguagem deveria ser 

realizado em uma perspectiva pragmática, como prática social concreta, examinando, portanto, 

a constituição do significado linguístico a partir da interação entre falante e ouvinte, do 

contexto de uso, dos elementos socioculturais pressupostos pelo uso, e dos objetivos, efeitos e 

consequências desses usos.  

Wittgenstein (1953) reformula seus pressupostos e assume que não será mais 

importante especular sobre as propriedades intrínsecas das proposições; usa a expressão “jogo 

de linguagem”, que indica que a língua faz parte de uma atividade, de um modo de viver. 

Autores que foram influenciados no pragmatismo e na filosofia pragmática da linguagem 

foram Habermas, com a Pragmática universal e Teoria da ação comunicativa, e Karl-Otto 

Apel, com a Pragmática transcendental.  

Na pragmática, o significado é dependente do contexto. Ela pressupõe uma concepção 

segundo a qual o significado é relativo a contextos determinados e deve ser considerado a 

partir do uso dos termos e expressões linguísticos utilizados nesses contextos.  

Algumas questões filosóficas surgidas da pragmática são a concepção de subjetividade, 

pois nos aproximamos do sujeito, considerado como falante e como interlocutor, a partir da 
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comunicação; a Alteridade, em que o outro é aquele com quem eu falo e é percebido na 

interlocução; o Cogito, quando “eu penso” seria algo verdadeiro quando pronunciado, 

verdadeiro por uma necessidade pragmática; a Dedução, transcendental das categorias em 

Kant, que trata de estabelecer o valor objetivo dos principais tipos de síntese do pensamento; e 

as Controvérsias - que marcam as ciências.  

 

Quadro 1: Questões surgidas dos estudos pragmáticos 

Que fazemos quando falamos?  

Que dizemos exatamente quando falamos?  

 Por que perguntamos ao nosso vizinho de mesa se ele pode nos passar o sal, quando sabemos que ele pode?  

Quem fala e para quem?  

Quem você acha que sou para me falar desse modo?  

Precisamos saber o que para que outra frase deixe de ser ambígua?  

Como alguém pode dizer uma coisa completamente diferente daquilo que queria dizer?  

Quais são os usos da linguagem?  

Fonte: Barbosa (2013). 

 

No quadro acima, podemos perceber algumas questões surgidas dos estudos 

pragmáticos, como o fazer quando falamos o dizer nesse ato; perguntas indiretas em ocasiões 

que não queremos ser imperativos; a importância do locutor e interlocutor no contexto; 

situações em que o locutor precisa usar enunciados de acordo com a situação, não ferindo a 

subjetividade do interlocutor; cuidados com os verbos que possam trazer outro significado à 

frase, trazendo ambiguidade; dizer um enunciado com significado diferente do que tinha 

almejado, contendo uma intenção contrária à proposta; e, por último, os usos da linguagem 

nos contextos, quais seriam. Essas perguntas, desde a intenção do locutor até seus usos em 

diferentes situações, abrangeram algumas teorias para a pragmática, posteriormente.  

Certos conceitos importantes da pragmática são os de atos, que destacam que a 

linguagem serve para realizar ações, não só se refere às representações de mundo. Falar é agir, 

agir sobre outrem; contexto que insere a situação concreta em que os atos de fala são emitidos 

ou proferidos, o lugar, o tempo, a identidade dos falantes etc., enfim, tudo o que é preciso 

saber para entender e avaliar o que é dito. Para Van Dijk (1996), a teoria cognitiva da 
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pragmática deve se centralizar nas relações existentes entre os vários sistemas cognitivos 

(conceituais) e as condições de adequação dos atos de fala aos seus contextos de ocorrência ou 

situações de produção. 

O objetivo da pragmática é estabelecer com precisão coisas que vão além da estrutura 

gramatical, mas, também, que fazem parte das interações comunicativas como o uso de nossa 

capacidade linguística na comunicação e a interferência de alguns fatores no código da língua, 

bem como a intervenção desses fatores nos comportamentos comunicativos, não considerados 

arbitrários, mas que respondem a padrões sistemáticos. Ela toma como objeto de estudo o 

conjunto total de enunciados de uma língua, a contribuição de elementos extralinguísticos, a 

gramática, atendendo aos aspectos internos que afetam as relações formais dos elementos 

linguísticos. Quando se adota o enfoque pragmático na gramática, a chave é a adequação. 

A proposta de Bar-Hillel foi a que esclareceu melhor a definição de Pragmática, que 

foi adotada, em parte, por Montague (1970). Mesmo sem elucidar de que forma se daria esse 

tipo de abordagem, havia uma tendência de identificar a Pragmática como uma teoria de 

performance, dedicada, exclusivamente, ao uso da linguagem, sem competência para tratar da 

estrutura linguística. 

Apresentou dificuldades, como a determinação da fronteira entre gramática, 

independente-do-contexto e interpretações dependentes-de-contexto, apesar de ter 

representantes como Kempson (1975) e Smith e Wilson (1975). Contudo, os especialistas 

estariam interessados na relação entre as estruturas linguísticas e os princípios do uso da 

linguagem, mas apenas isso excluiria o objeto da pragmática. 

Os aspectos básicos da pragmática são tidos como elementos e relações, sendo os 

primeiros o Emissor (E), o falante e o Destinatário (D). O falante é aquele que se dirige ao 

emissor; a Situação (S) é aquilo que rodeia o ato de anunciação; e o Enunciado (E) é a 

expressão linguística que o emissor produz. Quanto as relações, estas se estabelecem em 

intenções, com o propósito que o emissor quer alcançar por meio de seu enunciado, a distância 

social, a relação entre os interlocutores, que podem ser, por exemplo: empregado e cliente. 

Podemos dizer que as representações internas são a visão de mundo do indivíduo e 

suas crenças. Isso permite explicar a subjetividade de nossas ações e os erros que cometemos 

em ocasiões; os efeitos cognitivos dos indivíduos com relação à língua mostra que o 

comportamento está condicionado pela realidade tal como ela é, e com a maneira com que a 

percebemos. As representações que compartilhamos não são proposições isoladas; elas 

formam estruturas de conhecimento mais complexas que compreendem sequências 
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predeterminadas e estereótipos de ações comuns. Isso permite produzir uma noção de 

competência pragmática e estilo de interação. 

Em 1956 e 1957, surgiram os primeiros textos importantes de Grice, entre eles 

Meaning (1957), que tornou conhecida a sua teoria da comunicação através dos conceitos de 

significação natural e não-natural, que foram decisivos na origem dos trabalhos sobre 

Pragmática, principalmente no de Searle. Mas foi com seu artigo Logic and Conversation, que 

foi destaque nas conferências realizadas pela Universidade de Harvard em 1967 - em 

homenagem a William James - que Grice ficou marcado na história das pesquisas sobre 

Pragmática. O texto, publicado em 1975, apresentava as implicaturas através de um sistema 

conceitual que, para ele, se dividiam em “Implicatura Convencional”, que está presa ao 

significado convencional das palavras, e “Implicatura Conversacional”, que não depende da 

significação usual, sendo determinada por certos princípios básicos do ato comunicativo. 

Grice (1982) chama de “princípio de cooperação” as leis implícitas que governam o ato 

comunicativo. Quando dois indivíduos estão dialogando, quer dizer que, ainda que 

inconscientemente, os interlocutores trabalham a mensagem linguística de acordo com certas 

normas comuns, que caracterizam um sistema cooperativo entre eles. Para o autor, é 

impossível e inimaginável um ato comunicativo ser totalmente livre, a ponto de o falante e o 

ouvinte perderem o controle da situação. 

A preocupação central de Grice (1957) era encontrar uma forma de descrever e 

explicar os efeitos de sentido que vão além do que é dito, e como é possível que um enunciado 

signifique mais do que é literalmente expresso. Ele introduz os termos técnicos implícita, 

implicatura e implicitado, com o objetivo de organizar um sistema explicativo dessa 

significação de que A e B podem entender, mas que, efetivamente, não foi dito. 

Paul Grice (1957) transfere algumas ideias centrais de Chomsky quando destaca a 

capacidade do ser humano fazer enunciados a partir de uma quantidade determinada de 

elementos; seu foco de observação é analisar as máximas conversacionais. Este estudo 

linguístico enfatiza as implicaturas socio-pragmáticas e os enunciados em contextos 

comunicativos.  

A carga pragmática dos enunciados pode dar lugar a mensagens diferentes das que 

foram expressas, trazendo o conhecimento de mundo e a intenção dos falantes, dentre outras 

coisas. O princípio cooperativo seria o gerenciador da conversação, de acordo com Yule 

(1996), que acrescenta que a contribuição desse princípio se insere no momento em que ocorre 

a conversação. 
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No princípio da cooperação, temos as máximas e implicaturas divididas em: 

quantidade – relacionada à quantidade de informação que deve ser fornecida numa mensagem. 

Temos duas máximas correspondentes ao princípio de cooperação: a de qualidade – 

relacionada, inicialmente, à supermáxima “procure afirmar coisas verdadeiras” e, 

indiretamente, a duas máximas mais específicas: categoria de relação ligada à máxima “seja 

eelevante”, e a de modo ligada à supermáxima “seja claro”, etc. Grice afirma que as quatro 

categorias citadas são suficientes para explicar o fenômeno da implicatura conversacional e as 

propriedades que as implicaturas devem ter para que possam ser consideradas como tais, como 

afirma o autor. 

A expressão implicatura conversacional descreve esse intercâmbio conversacional e o 

caráter descritivo e não normativo das interpretações dos enunciados, principalmente das 

relações cooperativas entre falantes e ouvintes. As mensagens estão associadas a certos 

elementos linguísticos, paralínguisticos e extralinguísticos. A transgressão das máximas 

conversacionais pode ser explicada por razões culturais, relacionadas ao mantenimento de 

relações aprazíveis com o outro. 

Numa posição, estão os autores que relacionam a pragmática à estrutura abstrata da 

língua, noutro lado, autores que defendem a pragmática como prática linguística em uso. De 

acordo com Rajagopalan (1999), a pragmática tem vínculos com outras disciplinas, sendo um 

elo de conexão entre elas.  

As implicaturas convencionais são ligadas à força convencional do significado das 

palavras, reconhecidas pelo interlocutor mediante a sua intuição linguística. Já as implicaturas 

conversacionais são calculáveis ou dedutíveis, canceláveis, não separáveis, indetermináveis, 

enquanto que as implicaturas externas ao sentido do enunciado são as não convencionais, não 

determinadas pelo dito, mas pelo dizer e dito.  

Como as implicaturas de Grice (1967) são importantes para a análise da significação 

linguística, a Pragmática poderia ser definida com relação às condições-de-adequação. Ela 

seria o estudo da competência comunicativa, da habilidade dos falantes em usar sentenças 

adequadas a um determinado contexto, como almejava Hymes (1971). Na delimitação do seu 

objeto, ela teria três tipos de inferências contextuais. São elas: o contexto linguístico, que 

permite o sentido na concepção fregeana e as implicaturas conversacionais; o contexto 

possível, aquele que aparece no caso das pressuposições existenciais e, também, no caso das 

expressões indiciais; e o contexto real, que dá a indicação de que o enunciado-objeto está 

sendo considerado um fragmento retirado de uma conversação, então, as propriedades do ato 

comunicativo devem ser consideradas.  
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Com as condições de adequação e os diferentes contextos comunicativos, percebemos 

que a cortesia, vista de uma perspectiva social, existe em todas as línguas e culturas, mas que 

suas diferentes manifestações dependem de crenças, valores e de convenções socioculturais. 

Para Haverkate (1994), mesmo que a cortesia seja vista como uma forma de comportamento 

humano, sabe-se que há uma série de diferenças interculturais, não apenas de manifestação 

formal, mas, também, da função interativa das regras em cada cultura específica.  

A comunicação teria como objetivo manter ou alterar a relação entre os parceiros, e 

isso é conseguido através do princípio regulamentar da cortesia, de acordo com Leech (1983). 

Já para Fraser apud Haverkate (1994), a cortesia verbal se refere ao que ele chama de 

“contrato de conversação”, ou seja, os direitos e obrigações mútuas das pessoas que trabalham 

uma conversa. Outro fator inerente a isso é a relação custo-benefício criado pelo autor; elas 

podem ser classificadas em: ações que apoiam a cortesia (felicitar, saudar), indiferentes à 

cortesia (afirma, relatar), conflitam com a cortesia (pergunte...), e contra a manutenção da 

relação entre os interlocutores (ameaçar, acusar). 

As estratégias de polidez ou a Teoria da Polidez são estratégias que os agentes utilizam 

para manter a interação em harmonia, trabalhando para que os desejos dos autores sociais 

sejam mantidos. Essa teoria foi criada por Brown e Levinson (1978, 1987). Eles evidenciam 

vários atos verbais e não-verbais que, constantemente, ameaçam a face de uma ou de outra das 

quatro faces, duas do ouvinte e duas do falante. Quando uma das faces é ameaçada, temos o 

que denominam de Atos de Ameaça à Face (AAF).  

Do período de 1962 até os dias de hoje, se destacaram alguns teóricos que buscaram 

definir o campo próprio da pesquisa pragmática, como Searle (1969), Thomason (1973), 

Stalnaker (1974), Montague (1974), Kempson (1975), Grice (1967/75), Smith e Wilson 

(1979), Gazdar (1979), Sperber e Wilson (1982), Levinson (1983; 2000), Bach (87), Turner 

(99), Carston (99), Bianchi (2004), Jaszczolt (2006) e Recanati (2004). 

 

3.2 ATOS DE FALA  

 

Quando falamos de Filosofia da Linguagem e de pragmática, Austin e Searle são os 

nomes principais, que abordam, sobretudo, os atos de ala. De acordo com Austin (1962), a 

filosofia da linguagem dialoga sobre a natureza e estrutura da linguagem, com noções de 

termo, proposição, verdade, falsidade, nomes próprios e predicativos. Na percepção de Searle 
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(1969), a filosofia da linguagem traz uma descrição para traços gerais da linguagem, como 

referência, verdade, voltada para a linguagem e não especificamente para uma língua. 

Com a obra póstuma de Austin How To do Things with words, de 1962, muitos fatos, 

deixados de antemão pelos estudos filosóficos e linguísticos, ganham força. Sobre a influência 

da filosofia do senso comum de G. E. Moore, Austin propõe uma abordagem ligada à língua 

como ação.    

Austin (1962) produziu os seus “atos de fala”, que Searle (1969) aprofundaria em uma 

das mais divulgadas tendências da moderna Filosofia da Linguagem. Strawson (1950) também 

acusou a existência da Pragmática ao contestar o famoso texto de Russell (1905), quando ele 

retomou o fenômeno da pressuposição, definido por Frege (1892), Lakoff (1971), McCawley 

(1971), Fillmore (1971), entre outros linguistas da chamada semântica gerativa. 

A teoria dos atos de fala propõe que seja possível distinguir a constatação ou 

afirmações assertivas, que descrevem um estado de coisas e o poder de dizer se são 

verdadeiras ou falsas, e declarações realizativas ou performativas, as quais nenhum valor da 

verdade pode ser atribuído, mas condições de felicidade ou infelicidade. A unidade mínima da 

comunicação humana não são frases nem expressões, mas a realização ou performance de 

alguns tipos de atos. Para Armengaud (2006), esse seria o ponto inicial da teoria clássica dos 

atos de fala. O uso da linguagem para argumentar ou advertir pode ser considerado um uso 

convencional, no sentido de ser possível explicitá-lo pela fórmula performativa.  

As distinções das cinco classes de proferimentos, feitas por Austin, são as cinco classes 

gerais de atos de fala: 

a) Veritativos: caracterizam-se por dar um veredito, mas não é necessário que sejam 

definitivos; os vereditos consistem em emitir um juízo, oficial ou não. Exemplos: 

Absolvo, Condeno, Constato; 

b) Exercitivos: consistem no exercício de poderes, direitos ou influências em tomar 

uma decisão a favor ou contra um determinado curso da ação, por exemplo: votar, 

ordenar; 

c) Comissivos: se destacam por prometer ou, de alguma forma, assumir algo; 

comprometem a pessoa a fazer algo, sem constituir promessas, ou declaram uma 

intenção;  

d) Assertivos ou construtivos: descrevem um fato por meio de uma declaração 

assertiva (que pode ser afirmativa ou negativa); 
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e) Performativos: referem-se ao fato de que dizer é fazer. O emitente assume um 

papel no ato da linguagem, de modo que o subjetivo adquire um valor especial, 

inserindo elementos extralinguísticos na declaração; atos institucionalizados, em 

que o emitente adquire um poder social; atos de afirmação.  

As forças que intervém nesses atos estão associadas a conceitos de significado e força 

das palavras como “afirmar” e “jurar”. O que origina os atos de fala, para o autor, são a 

locução (o significado), a ilocução (força) e a perlocução (influência). 

A força locutiva é o nível semântico-sintático em que as regras gramaticais são 

apresentadas. Geralmente, a força ilocucional está no teor das informações, farão a declaração 

adquirir valores de declaração, promessa, proibição etc., já a força perlocutória produz uma 

resposta no receptor de uma declaração. Essas forças têm como base regras semânticas 

constitutivas, principalmente a perlocutória.  

 

Quadro 2: Atos de falas 

Atos de fala Enunciados 

Mandato Venha agora mesmo. 

Solicitação Você poderia me dizer onde o correio é? 

Sugestão Por que você não estuda com Marisa? 

Desculpa Eu sinto muito. 

Rejeição Eu não quero me juntar a você agora. 

Desafio 
Eu sei que você pode escrever algo melhor do que 

isso. 

Despedida Até mais tarde. 

Fonte: Koike y Klee, 2003, p. 142. 
 

Austin (1962) desenvolveu seu trabalho com aspectos diferentes da filosofia analítica, 

que concentrava o seu esforço no estudo da lógica formal, de modo a discernir as regras 

formais de validade das proposições. Para Récanati (1970), os sistemas lógicos são parecidos 

com a linguagem, com o seu vocabulário e as suas regras sintáticas.  

As afirmações de Austin iam de oposição às afirmações dos filósofos da analítica - aos 

quais este chama de constatativos -, aos performativos - que realizam um ato quando são 

pronunciados -, e ao critério de boa e má educação na veracidade ou falsidade dos enunciados, 

pois eles não descrevem coisas, mas se realizam ao serem pronunciados. 
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Exemplos como “declaro a sessão aberta”, proferido pelo presidente da mesa num 

congresso, e “nomeio esta ponte ‘Ponte Vasco da Gama’” não informam ou descrevem os 

enunciados, nesses casos, os locutores realizam efetivamente (sob dadas condições) os atos. 

Mas o que faz com que ordenar, prometer, apostar ou nomear sejam atos válidos? Em que 

condições, “Sim” (aceito esta mulher como minha fiel e legítima esposa) realiza o 

matrimônio?   

Austin (1962) introduziu fatores exteriores à própria linguagem, que revelam parte do 

contexto social em que o ato é produzido. Na sua relação com um ritual estabelecido, são 

desvendadas essas condições de validade dos enunciados através da análise das condições que 

implicam quem diz o quê, como, sob que modalidades, a quem, quando, onde, com que 

intenções e com que efeitos. 

Por conseguinte, o autor delineia a significação enquanto dependente do código da 

língua, e o seu sentido, fenômeno mais complexo, resultante do processo de contextualização a 

que está associada a enunciação, visto que a noção de ato performativo é indissociável das 

relações interlocutivas de diversa ordem entre si. Essa noção nova de enunciado performativo 

levou Austin (1962) a examinar com minúcia os diversos casos em que dizer algo corresponde 

à realização de um ato, com o objetivo de compreender as condições que os tornam possíveis. 

Austin (1962) abriu muitos caminhos às concepções pragmáticas da linguagem, 

sobretudo devido ao seu esboço de uma teoria dos valores ilocutórios, que repensa o conceito 

de ação e destaca três atos envolvidos na enunciação, os atos locutórios. Dizer a locução ou o 

ato locutório, para ele, é conjugar os atos fonéticos, fáticos e réticos. Já os atos ilocucionários 

dizem respeito à realização de uma ação ao serem ditos, e os perlocucionários tratam de 

quando há a intenção de provocar nos ouvintes certos efeitos. 

A concepção de Austin (1962) de pragmática distingue-se, igualmente, do 

pragmatismo americano de Peirce ou Dewey, que tratavam da aceitabilidade de uma expressão 

como dependente dos seus resultados.  

Outra percepção da pragmática é a relação estabelecida quanto as variações culturais, 

como pontua Wierzbicka (1985). Para ela, os atos de fala sofrem variações culturais e 

linguísticas com relação à sua forma de conceituação e verbalização. Ainda a respeito da 

pragmática, Lima (2006, p. 20) destaca que “usar uma linguagem ou falar são formas de fazer 

coisas”, entendendo que ao falar, praticamos ações, como pedir desculpas ou fazer uma 

pergunta, dar uma ordem, etc. Já de acordo com Marcondes (2012), a análise pragmática 

precisa considerar elementos contextuais perlocucionários, além de aspectos estritamente 



46 
 

linguísticos e, assim, comparar o objetivo e a realização. Dessa forma, esse tipo de análise tem 

recebido menos atenção no desenvolvimento atual da teoria dos atos de falas, ao que o ato 

reivindica avanços nesse sentido. 

De acordo com Koch (2006), a teoria dos atos de fala tem sofrido reformulações e 

críticas ao longo dos anos. Uma dessas críticas se refere ao caráter unilateral, focando no 

locutor, considerando a ação, mas não a interação, e, também, a compreensão de que os fatos 

seriam os enunciados isolados fora de um contexto real. Dias (2010) afirma que essa nova 

perspectiva na linguagem e comunicação contribuiu para que a pragmática se assentasse como 

uma das subáreas de estudos, viabilizando a expansão de outros vieses em seu contexto, o que 

tem influenciado pesquisadores de diversas áreas a observar por uma nova perspectiva a 

linguagem e a comunicação.  

3.3 SEARLE E OS ATOS DE FALA  

 

John Searle lançou, em 1969, sua obra Speech acts. Para Rajagopalan (2010), com essa 

obra, ele afirmou seu status de herdeiro de Austin. Na conferência Signature evenement 

contexte, realizada em francês, no ano de 1971, Searle aborda as disposições e cláusulas finais 

da interpretação de Austin no intrigante debate com Derrida e, depois de alguns anos, abre 

espaço para apropriações diversificadas das reflexões austinianas. 

 De acordo com Franco e Pinto (2005), de vinte e duas obras encontradas, onze 

apresentam os estudos de atos de fala dentro da Linguística e, destas onze, apenas quatro não 

citam Searle. Para eles, isto quer dizer que a introdução a Austin, no Brasil, tem sido feita, 

predominantemente, através da interpretação de Searle.  

Austin (1962), seguindo a tradição de Wittgenstein (1953), procurou estabelecer 

relações entre a função de certos enunciados e a linguagem enquanto ato comunicativo, 

observando a necessidade de se examinar a significação da linguagem natural dentro do seu 

contexto de uso. Santos (2007), ao descrever dois tipos de abordagens da obra de Austin – a 

cientificista e a descontrutivista –, localiza autores da Linguística como componentes 

predominantes do primeiro tipo, visto que a localização é consequência direta da mediação da 

leitura de Austin via Searle. 

Austin (1962) levou em consideração as seguintes perguntas: “Até que ponto temos de 

verificar se a nossa mensagem foi bem compreendida para que o ato se realize?”, “Até que 

ponto a boa ou má interpretação afeta o sucesso das ações?”, “As expressões incertas foram 
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incluídas nas ações defeituosas quando a interpretação é defeituosa?”, analisando formas mais 

sutis de uma afirmação não estar em ordem. 

Dessa forma, para o autor, existem três dimensões lógicas associadas à enunciação: a 

pressuposição, a implicação e o dar a entender; e três maneiras de observar se o enunciado é 

fácil ou inteligível. Por exemplo, diante do enunciado performativo "Deixo-te o meu relógio 

em testamento", se deixarmos o relógio a uma pessoa e, no mesmo testamento, deixar pra 

outra, há o que Austin (1989, p.45) chamou de “quebras de compromisso”, as infelicidades 

dos performativos, que pressupõem, implicam e dão a entender que determinadas afirmações 

sejam verdadeiras. Dessa forma, enunciado constatativo é produzido e adquire sentido e 

relevância numa dada situação enunciativa. Austin definiu suas condições de validade e os 

fatores que interferem na sua felicidade.  

Searle (1969) retoma às ideias de Austin e as amplia no Speech Acts. Nele, defende a 

ideia de que significado e ato ilocucionário não devem ser tratados como a mesma coisa. Por 

exemplo, um enunciado como “Passe-me o pão” pode ser perfeitamente entendido no seu 

significado, embora o ouvinte possa ter dificuldade de saber se trata de um pedido ou uma 

ordem. Rejeitando a distinção austiniana entre o ato ilocucionário e locucionário, ele 

reformula os atos em: 

a) Atos de proferimentos: são os atos de articulação da cadeia sonora; 

b)  Atos proposicionais: atos nos quais o locutor refere-se a um objeto e predica 

algo dele; 

c)  Atos ilocucionários: asserções, promessas, pedidos, advertências; 

d) Atos perlocucionários: são as consequências e os efeitos provocados pelos atos 

ilocucionários.  

Para Searle (1969), não é a frase que expressa uma proposição, mas, sim, o locutor. Os 

critérios de atos ilocucionários para o autor são a diferença quanto a finalidade do ato, e a 

orientação de ajuste entre as palavras e as coisas acerca dos estados psicológicos expressos. 

Aquele que afirma, ou explica, reivindica diferenças de intensidade de investimento ou de 

comprometimento, manifestas na apresentação do ponto ilocucionário, estatuto ou na posição 

do falante e do ouvinte, na medida em que a força ilocucionária da sentença é sensível a isso, e  

na maneira com que a sentença se relaciona com os interesses do falante e do ouvinte. 

A relação com o todo do discurso e seus conteúdos proposicionais são determinados 

por marcas ou procedimentos, indicativos da força ilocucionária, diferenças entre os atos que 

são sempre atos de fala, e os que podem ser realizados como atos de fala, assim como para 
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com os atos que requerem instituições extralinguístas, os atos em que o verbo ilocucionário 

correspondente tem um performativo, aqueles que não o têm, e as diferenças no estilo de 

realização do ato ilocucionário. 

Para Searle (1969), os atos ilocucionários são completos, visto que além de uma 

referência ou descrição, nós realizamos algo como observar, comentar, desculpar-se, prometer.  

Para Austin, no ato ilocucionário, temos a realização de um ato ao dizer algo; no ato 

Locucionário, nós dizemos algo de forma complementar, por exemplo: “Ele argumentou 

que...” ou “Ele disse que...”. O ato ilocucionário está relacionado com a produção de efeitos. 

Em certos sentidos, ele só terá sido realizado de forma bem-sucedida se tiver obtido 

determinado efeito.  

De acordo com Searle (1969), essa dimensão ritual e convencional é extensível a 

alguns atos físicos, que constituem ou não a enunciação e cumprem socialmente determinadas 

funções. Os atos performativos podem ser substituídos por gestos como cumprimentar alguém 

levantando o chapéu, o que considera a dimensão simbólica das ações humanas de falar, agir e 

ações quanto à base comportamental. Ela retém a execução correta e completa de um 

procedimento convencional, reconhecido por todos os participantes e que implique a 

enunciação de determinadas palavras, circunstâncias e que usem da sinceridade para conforme 

no futuro. 

Para Searle (1969, p. 37)1, “falar é uma forma de comportamento regido por regras”. 

Nesse sentido, ele considera os atos executados pelos falantes, suas afirmações, ordens, 

perguntas e promessas, e aduz que esses atos são regidos por regras sociais e não linguísticas. 

O autor destaca o princípio de “expulsabilidade”, em que tudo pode ser dito pelo falante, mas 

nem tudo poderá ser compreendido pelo interlocutor.  

Com relação à análise da linguagem, Austin (1962) a retrata como ação em uso em 

determinado contexto, com finalidade suscetível a normas e convenções que passam da análise 

da sentença para o ato de fala. De acordo com ele, a sentença é uma unidade linguística que 

tem estrutura gramatical e significado, e pode ter ou não um intuito verdadeiro. Já a declaração 

tem por objetivo negar ou afirmar. Para Austin (1962), a sentença é usada como declaração, 

logo, quando declaramos algo, proferimos uma sentença. Por exemplo: “batizo este navio com 

o nome de Rainha Elizabeth”. 

Para o autor, proferir “eu aposto” ou “eu juro” não é afirmar, mas realizar o ato de 

apostar, de jurar, assim como o ato de afirmar. Contudo, nem sempre será necessário um verbo 

 
1 Speaking a language, according to Professor Searle, is engaging in a form of behavior that is governed by 

constitutive rules. 
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performativo para deixar explícito algo que estamos fazendo ao proferir certas palavras, como 

em um insulto. De acordo com Rajagopalan (1990), Austin refere-se ao constatativo como a 

um performativo mascarado.  

Como descrito acima, as noções de atos de fala são retomadas e sistematizadas por 

John Searle no Speech acts (1969) e, depois, em Expression and meaning (1979). Ele 

distingue 5 atos que serão analisados nesse estudo, sendo eles: 

a) Representativos (afirmar, asseverar, dizer); 

b) Diretivos (ordenar, pedir, mandar); 

c) Comissivos (prometer, garantir); 

d) Expressivos (desculpar, agradecer, dar boas-vindas); 

e) Declarativos (batizar, demitir, condenar). 

Para Searle (1969), enunciar uma sentença é executar um ato proposicional e um ato 

ilocucional. Ao se comunicar uma frase, realizam-se um ato proposicional (que corresponde à 

referência e à predicação, isto é, ao conteúdo comunicado) e um ato ilocucional (que 

corresponde ao ato que se realiza na linguagem). O autor ainda observa o fato de que não há 

uma correspondência apenas entre conteúdo proposicional e força ilocutória, sendo que o 

mesmo conteúdo proposicional pode significar diferentes valores ilocutórios. Por exemplo: 

“João, estude bastante”, que pode significar ordem, pedido, conselho. Essa ausência de 

correspondência entre os enunciados com a estrutura sintática (declarativa, interrogativa, etc.) 

e seu valor ilocucionário (asserção, ordem, pedido, etc.) fez o autor distinguir os atos entre 

diretos e indiretos.  

No ato de fala direto, as formas imperativas são tipicamente usadas, destacando-se 

expressões como “Por favor”; “Saia daqui”; “Que horas São?”. No ato de fala indireto, dizer é 

fazer uma coisa sob a aparência de outra. Por exemplo: “Você pode fechar a porta?”, onde se 

enuncia um pedido com aparência de pergunta.  

Os atos primários seriam os de pedir, e os atos secundários seriam os atos de perguntar, 

constatar. De acordo com Searle (1982), o valor de pergunta e constatação é "literal", e o valor 

de pedido, "derivado”. O que pode ajudar nessa interpretação dos atos indiretos são as 

máximas conversacionais do linguista Paul Grice (1967), ao explorar que quanto menor o 

pertencimento às convenções, mais os atos necessitam de um maior contexto para esclarecer 

seu valor ilocucionário.  
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Os critérios de atos ilocucionários, para Searle (1969), são a diferença quanto a 

finalidade do ato, e quanto a orientação de ajuste entre as palavras e as coisas, acerca dos 

estados psicológicos expressos. Aquele que afirma, explica ou reivindica diferenças de 

intensidade de investimento ou de comprometimento, manifesto na apresentação do ponto 

ilocucionário, do estatuto ou de posição do falante e do ouvinte, o faz na medida em que a 

força ilocucionária da sentença é sensível a isso, e na maneira com que a sentença se relaciona 

com interesses do falante e do ouvinte. 

O requisito para que os atos ilocucionários sejam bem-sucedidos é que estejam de 

acordo com as condições de felicidade. Searle (1969) as divide em alguns atos ilocucionários, 

tais como: o ato de pedir (tentativa que o ouvinte realize a ação solicitada); perguntar (o 

falante que saber, descobrir a resposta); aconselhar (o falante tenta com o conselho dizer a 

alguém o que é melhor para ele); agradecer (a sinceridade do falante grato pelo ato passado); e 

avisar (o locutor tenta evitar o evento, estado futuro para que o ouvinte esteja preparado para o 

que está por vir). Abaixo, estão apresentados os atos perlocucionários, de acordo com Searle 

(1969), com as consequências ou efeitos produzidos pelos atos ilocucionários.  

 

Quadro 3: Atos ilocucionários e seus atos perlocucionários correspondentes 

Atos Ilocucionários Atos Perlocucionários correspondentes 

Avisar Assustar, alarmar 

Informar Esclarecer, edificar, 

Prometer Criar expectativas 

Etc... Etc... 

Fonte: Conde, 2001.  

 

Para Searle, esses efeitos perlocutórios são valores ilocutórios indiretos ou oblíquos. 

De acordo com Zandwais (2002), os significados não-literais são “presos” por Searle na ordem 

da intencionalidade, impedindo a condição de equívoco do enunciado, o que isenta o sujeito 

do controle do sentido e das consequências. Para Searle, a língua seria algo estático e 

definitivo, onde haveria uma simetria perfeita entre língua, sujeito e intenção. Como dito 

anteriormente, é a intenção que marca o ato de fala Searleano, no que o autor encara a 

linguagem como um comportamento regido por regras.  

Para Searle (1994), o falante procura produzir certo efeito para que o ouvinte 

reconheça sua intenção, e observa que esse reconhecimento está associado com o que foi dito 
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pelo locutor como sendo algo convencional. Apesar de formal e universalista, sua teoria 

influenciou alguns autores em suas interpretações dos atos de fala.  

Com relação ao ato perlocucionário, este seria, para Searle (1969), a consequência ou 

efeito do ato ilocucionário sobre as ações, as crenças, ou pensamentos dos ouvintes. Já para 

Austin (1962), seria o ato de dizer algo que produziria certos efeitos ou consequências nos 

sentimentos. O autor descreve que, no ato ilocucionário, proferimos determinada sentença; já 

no perlocucionário, está ligado à força dela o efeito de dizer algo (informar, avisar, prevenir, 

persuadir).  

De acordo com Searle (1969), o conhecimento dos fatos ou das intenções do locutor ao 

enunciá-lo são, de fato, a perlocução sem requerer crença ou resposta. Para ele, as regras 

dependem do contexto, pois o conhecimento, que é a compreensão da frase enunciada, dá-se 

ao mesmo tempo em que se tem conhecimento das regras constitutivas de todo o 

funcionamento em questão. 

Para Searle (1969), o conhecimento dos fatos ou das intenções do locutor ao enunciá-lo 

são, de fato, a perlocução sem requerer crença ou resposta. O autor explora que as regras 

dependem do contexto, pois o conhecimento, que é a compreensão da frase enunciada, dá-se 

ao mesmo tempo em que se tem ciência das regras constitutivas de todo o funcionamento do 

enunciado em questão. O ato perlocucionário produz efeitos característicos, pois ele, em sua 

maioria, é seguido por meios não locucionários (Ex.: intimidar alguém com um objeto). Os 

atos perlocucionários são, por exemplo, “...quando ele resolveu insultar-me, jurei vingança”.  

Fazendo uma comparação, pode-se perceber que há muito das ideias de Austin no 

trabalho de Searle. De acordo com Dias (2010), os atos diretivos, comissivos e expressivos de 

Searle relacionam-se aos exercitivos, comissivos e comportamentais de Austin. Por outro lado, 

os atos representativos agrupam características dos vereditos e atos expositivos, e o que se 

estabelece é que as declarações não se inserem a nenhuma das categorias propostas por Austin 

(1962), mas ao que ele delineou como enunciados performativos ou realizativos. 
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4 METODOLOGIA, ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

 

Iniciamos este capítulo apresentando como se constitui a análise dos atos de fala. Na 

seção 4.1, caracterizamos o tipo de pesquisa. Na seção 4.2, fazemos o delineamento da análise 

do procedimento e, na seção 4.3, apresentamos o corpus da pesquisa. Na seção 4.4, trazemos a 

análise da pesquisa em sua abordagem qualitativa e quantitativa, com a discussão dos 

resultados.  

 

4.1 TIPO DE PESQUISA 

 

A pesquisa caracteriza-se por ser quali-quantitativa, dado o seu objetivo, que é analisar 

os atos de fala em dois livros didáticos de língua inglesa do 9ª ano, de acordo com a teoria 

pragmática. Para tanto, o estudo analisa o livro didático UNO. Especificamente, os textos da 

seção Become a Reader, com enfoque no contexto pragmático e atos de fala. 

A pesquisa é qualitativa, pois classifica, descreve e interpreta a partir da análise dos 

cinco atos de fala assertivos, diretivos, compromissivos, expressivos e declarativos nos livros 

didáticos de língua inglesa da coleção UNO do 9ª ano, da seção Become a Reader. A pesquisa 

também tem uma base quantitativa, pois quantifica e analisa a frequência dos atos de fala em 

dois livros didáticos da série UNO. 

Com a descrição qualitativa e a análise quantitativa, o estudo torna-se completo, pois 

torna-se visível a percepção da preponderância de atos de fala em diferentes enunciados e 

estilos textuais, assim como a observação de sua frequência de maneira percentual, no que as 

abordagens se complementam na análise dessa pesquisa de forma descritiva e matemática.  

 

4.2 DELINEAMENTO DA ANÁLISE  

 

Apesar dos aspectos metodológicos serem distintos, é possível, dentro dessa pesquisa, 

a interação entre as duas abordagens, trazendo, além da informação, o dado imediato e 

quantificado. Os passos dentro dessa metodologia foram: 

a) Classificação dos atos de fala assertivos, diretivos, compromissivos, 

expressivos e declarativos em dois livros didáticos de língua inglesa da coleção UNO 

do 9ª ano, inseridos na seção Become A Reader; 
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b) Descrição dos atos de fala e alocação destes nas tabelas e gráficos de setores; 

c) Análise da frequência dos cinco atos de fala propostos para a pesquisa. 

Para a localização dos atos de fala, será usada uma tabela qualitativa, em que, oposto 

ao ato de fala escrito, estará o enunciado encontrado nos livros da pesquisa. Na definição de 

Engers (1994), seria uma análise de conteúdo junto com um conjunto de técnicas e 

instrumentos, usado em documentos escritos, discursos e dados de comunicação. Os atributos 

quantitativos desta metodologia são a frequência, ou constância, em que determinado ato de 

fala se repete, mensurando essa ideia.  

Posteriormente, o resultado numérico dessa frequência será demonstrado em gráficos 

de setores com a sua porcentagem. Isso representará, não apenas a quantidade, mas, também, o 

percentual de vezes em cada texto da seção analisada. Depois de cada gráfico, será analisada 

essa frequência, observando a importância dos atos de fala frequentes em cada texto, aspectos 

contextuais, estilo textual, sujeito, o ambiente inerente ao texto e, as características que 

condicionam a linguagem e uso, revelando os atos de fala principais em cada texto analisado.  

Como abordado, esta é uma metodologia que apresenta resultados qualitativos e 

quantitativos, se tornando possível qualificar as percepções através do aprofundamento do 

objeto. Para Minayo (2013, p. 21), a pesquisa quali-quantitativa “trabalha com o universo dos 

significados, dos motivos, das aspirações, das crenças, dos valores e das atitudes”. Ainda de 

acordo com Roazzi (1995), é um método de investigação multivariado, desenvolvido 

especificamente para estudar qualquer problema no qual o conteúdo da comunicação serve de 

base para a inferência; visa compreender de forma crítica o sentido das comunicações através 

de uma descrição objetiva, sistemática e quantitativa.  

   

4.3 CORPUS DA PESQUISA  

 

 O corpus da pesquisa está composto de 2 livros do 9º ano de língua inglesa da UNO. 

Com enfoque direcionado aos textos da seção Become a Reader, a análise dos atos de fala está 

constituída de diálogos, observando diferentes falas dos personagens em textos de autores 

renomados, como Wiliam Shakespeare; em discursos importantes, como o de Martin Luther 

King; em textos de grande relevância da literatura americana, assim como textos criados 

especificamente para o livro didático.  
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4.3.1 O livro didático UNO  

 

O UNO educação tem suas origens na década de 1990 e pertence ao Grupo Santillana. 

Seu objetivo, com relação a seus livros didáticos, é promover uma mudança estrutural nas 

escolas, unindo discussões sobre a educação do século XXI com pedagogia, tecnologia, 

conteúdos, educação bilíngue, avaliação e formação continuada do corpo docente. Presente em 

22 países, incluindo México, Argentina e Colômbia, apenas no Brasil tem parceria com mais 

de 400 escolas parceiras, com mais de 130 mil alunos. 

No seu projeto educacional UNOi, o “i” no final corresponde a seis adjetivos que 

descrevem, por assim dizer, a metodologia do livro e, consequentemente, da escola que o 

adota: Inspirada, que se reinventa e discute novas ideias e práticas; Inteligente, que busca 

pensar o que faz sentindo para o aluno contemporâneo; Inovadora, com atitude e com ideias 

para fazer mudar; Interativa, no sentido de aprender coletivamente, ocupar espaço da 

interatividade e do compartilhamento; Integral, buscando a curiosidade, criatividade, dúvidas e 

incertezas; e, por último, Internacional, se conectando com o mundo e outros modos de viver.  

Dentro de sua proposta pedagógica, considera-se a formação de cidadãos, objetivando 

o desenvolvimento de valores humanos, conhecimentos e competências. Além dos conteúdos 

conceituais, o programa também propõe atividades que contemplam as diversas linguagens, 

mobilizam o raciocínio e as atitudes investigativas.  

A forma de organização do material está de acordo com PNLD. Considerando 

qualidade, é um material bem explicado, onde os livros seguem um padrão com resumos e 

recursos computacionais, ajudando o desenvolvimento de diferentes estratégias de ensino, e 

atividades de cunho investigativo, motivando o raciocínio do usuário. A educação bilíngue 

colabora com a formação do aluno como cidadão global e integral, ampliando o acesso à 

culturas do mundo. 

Sua proposta pedagógica, com relação ao livro didático de Língua Inglesa, apoia-se na 

abordagem Content and Language Integrated Learning (CLIL), que considera a linguagem 

uma ferramenta cuja principal função é a comunicação, e que deve ser adquirida a partir de 

contextos ou conteúdos significativos. O idioma é tratado como meio de acesso a temas que 

despertem o interesse dos alunos e que sejam fundamentais para seu desenvolvimento. 

O livro didático UNOi visa trabalhar os processos de formação através do bilinguismo, 

em que se trabalha a oralidade e a construção de uma segunda língua através de atividades 

diferenciadas entre aluno e professor. Há, também, o Sistema Educacional por competência, 
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que consiste na assistência ao aluno e ao professor em seu processo pedagógico de formação 

em sala de aula. Além disso, o sistema possui uma plataforma online onde o professor poderá 

adquirir e compartilhar material de estudo para suas aulas, além de poder utilizar esse sistema 

em sala. 

 

4.3.2 Divisão das séries do UNO 

 

 A) Educação Infantil 

 

A Educação Bilíngue para a Educação Infantil é oferecida em três coleções: BEcome, 

recomendada para escolas cuja carga semanal de Inglês é de até 4 aulas; Bilingual, para 5 a 10 

horas semanais de Inglês; e Bicultural, de 10 horas semanais em diante. As coleções foram 

desenvolvidas para atender a crianças de 3 a 5 anos, apresentando canções, histórias e 

brincadeiras diretamente em inglês, habituando o estudante ao idioma desde o início de seu 

desenvolvimento escolar. 

 

B) Ensino Fundamental  

 

Desenvolvido para atender a estudantes de 6 a 14 anos, também conta com as coleções 

BEcome, Bilingual e Bicultural. Os recursos promovem, não somente o ensino de inglês, mas 

também o ensino em inglês, em consonância com a filosofia CLIL. Desse modo, os estudantes 

vivenciam conteúdos de seus interesses e conduzem projetos diretamente no idioma, o que 

lhes permite desenvolver simultaneamente fluência e múltiplas habilidades. 

O programa visa sensibilizar as crianças da educação pré-escolar para a aprendizagem 

do Inglês numa perspectiva natural e integrada às rotinas do jardim de infância, e ensino 

fundamental, assim como, desenvolver gradualmente a proficiência comunicativa dos alunos 

da escolaridade obrigatória em língua inglesa de forma integrada com os conteúdos 

curriculares. Também objetiva promover uma educação inclusiva e intercultural, desenvolver 

as capacidades dos alunos para apoiar simultaneamente o desenvolvimento da comunicação 

em Inglês e o conhecimento dos conteúdos curriculares nessa língua, capacitar os docentes de 

boas práticas na didática da língua inglesa e em metodologia de ensino bilíngue/CLIL a 

crianças, e por fim,  apoiar a gestão das escolas na implementação sustentável, e com 

qualidade, do Programa.  
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4.3.3 Livro Uno de língua inglesa  

 

Os livros de Língua inglesa da coleção UNO são divididos em 4 livros por ano para 

cada série, cada um com uma temática que enquadra temas atuais, como cultura e etc. Como 

dito, estes se baseiam na abordagem CLIL, ou aprendizado integrado de conteúdo e 

linguagem, que trata a língua como uma ferramenta cuja principal função é a comunicação. 

Dessa forma, o idioma é ensinado a partir de contextos significativos, como a realização de 

atividades práticas e de integração entre pessoas. 

O livro produzido em 2018 tem como diretora de contéudo Beatriz Elias, como diretor  

geral de conteúdo, Antonio Moreno Paniagua, como diretora do programa BE, Noemí 

Valencia de Trainor, e uma equipe de edição, design, revisão linguística e plataforma digital, 

sendo todos os direitos da obra reservados à Santillana.  

No livro o idioma é tratado como meio de acesso a temas que despertem o interesse 

dos alunos, fundamentais para o seu desenvolvimento, e o idioma é integrado às necessidades 

das discussões e projetos conduzidos em sala de aula. 

Os livros UNO Be (Became English Program), como são conhecidos os livros de 

língua inglesa, contemplam os livros do 9ª ano, que contêm de 113 a 120 páginas, não 

acompanham CD nem DVD (o aluno tem acesso a uma plataforma digital), e que são 

divididos em 2 partes. A primeira parte se concentra nas Abilities, em que estão contidos o 

desenvolvimento literário, estratégias de aprendizagem, metacognição, habilidades intelectuais 

e desenvolvimento emocional. A segunda parte se chama Resources e, nesta, podemos 

encontrar dicas de aplicativos, vídeos, extensões digitais das matérias, áudio e homeworks 

conectados com o contexto e o vocabulário. Ressaltamos que ambas as partes contêm em cada 

item seu próprio ícone, facilitando a leitura do glossário e a busca das seções.  

A ideia de um programa de educação bilíngue é que ele se encaixe ao currículo escolar 

convencional, mesmo tendo seus próprios horários, complementando-o. Tendo em vista os 

benefícios e as características de um projeto educacional de educação bilíngue, percebe-se o 

quanto ele pode acrescentar para a escola, contribuindo para a captação de novos alunos. 

 4.3.4 Textos analisados  

 

Foram analisados textos de 2 livros do 9ª ano. Como descrito, eles estão inseridos na 

seção Become a Reader, sendo no total 8 textos de língua inglesa. No primeiro livro, temos o 

texto The Competition, de autoria desconhecida e apresentando 9 páginas. O segundo texto é a 
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adaptação de uma obra de Mark Twain chamada The Adventures of Tom Sawyer, de autoria 

desconhecida, contendo 12 páginas. O terceiro texto é um fragmento da obra de William 

Shakespeare, A Midsummer Night´s Dream, adaptado por Simone Ribke, com 8 páginas. O 

último texto chama-se Any Given Summer, de autoria desconhecida, com 9 páginas. 

No segundo livro, temos o discurso I have a Dream, escrito por Martin Luther King Jr. 

e apresentado por Simone Ribke, com 8 páginas, seguido pelo texto Mohandas Karamchand 

Gandhi, contando a biografia de Mahatma Gandhi, de autor desconhecido, contendo 9 

páginas.  O terceiro texto, é chamado de Rikki-Tikki-Tavi, do livro The Jungle Book, escrito 

por Rudyard Kipling, e adaptado por Simone Ribke, com 9 páginas. O último texto, intitulado 

Our Wonderful World, é escrito por Angela María Padron, com 9 páginas.  

     Na análise estão inseridos diferentes gêneros textuais, como romances, discursos, 

biografias e textos científicos. Neles, percebemos os atos de fala e sua apresentação de 

maneira diversificada, o que tornou mais proveitosa a percepção das intenções dos 

personagens e a frequência com que certos atos apareciam nos textos. 

 

4.4   ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

4.4.1 Análise qualitativa do livro 1 

 

4.4.1.1 Título: The competition 

 

4.4.1.2 Atos de fala expressivos  

 

Quadro 4: Atos de fala expressivos presentes no texto “The Competition’ do Livro 1 da UNO 

Atos de fala Explanação 

“On their way to the Sports Center, she started 

thinking about her friends. 

“Things have not been easy these days, She though. 

Everyone is under so much pressure because of the 

competition.” 

A personagem descreve suas sensações. 

“No, I´m not. Andy replied. I just want this day to be 

over.” 
A personagem descreve suas sensações. 

“’Why? Danny asked I thought you were looking 

forward to this day.” 
As sensações da personagem são descritas por terceiros. 

“And she added, why are you so nervous?” As sensações da personagem são descritas por terceiros. 

“Thanks for the encouragement, Andy said.” Agradecimento. 

“We´re here, girls! Andy´s father interrupted.” Chamar, cumprimento. 
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“They exchanged “Hellos” and started working 

together.” 
Saudação. 

“Why is everyone taking so long? She wondered while 

she was waiting for her parents in the car.” 
A personagem está aborrecida. 

“Hey, There! How are you? Andy answered.” Saudação. 

You don’t sound Ok. You sound like you are going to 

die”. 
O outro interlocutor descreve o estado da personagem. 

“Ok, I guess. How are you? Andy answered.” Saudação. 

“I just don’t feel very well this morning. I have a 

strange feeling about today´s event.” 
A personagem descreve suas sensações na manhã. 

“You are crazy. I mean, it´s Ok to have butterflies 

in your stomach…. but a strange feeling?” 
A personagem descreve suas sensações. 

“God, I would definitely not like to be in your shoes!” O personagem descreve suas sensações. 

“She was her most dangerous rival. Their eyes met in a 

quick glimpse wich Andy felt had been a really long 

one.” 

A personagem descreve suas sensações. 

“There they were, as usual, smiling at her and 

supporting her.” 
A personagem descreve a sensação de terceiros. 

“Having friendly faces around her made her feel much 

better.” 
A personagem descreve a sensação de terceiros. 

“She turned around and looked at the Judges, they 

were never friendly.” 
A personagem descreve a sensação de terceiros. 

“Nevertheless, Andy did her best to keep calm.” A personagem descreve suas sensações. 

“That’s Impossible! Youshie told her teammates in a 

low voice.” 
Frustação. 

“Thank you, but that´s not the Kind of encouragement I 

need now.” 
Agradecimento. 

“Coach Diaz approached and asked her, “how are 

you, Kid? Doing fine?” 
Saudação. 

‘Yes, Sir. I Think I am. Andy answered” A personagem descreve suas sensações. 

“Unfortunately, words were not necessary. Every time 

those judges scored her exercises, she felt the Nationals 

were farther and farther away.” 

A personagem descreve suas sensações. 

“Finally, Sylvia´s turn came. She looked really 

confident during her performance until, suddenly, she 

fell off the beam!” 

A personagem descreve a sensação de terceiros. 

“There was a long and awkward silence when Sylvia´s 

score appeared on the board.” 
A personagem descreve a sensação de terceiros. 

“It was, in Andy´s words, outrageous Sylvia´s coach 

looked delighted and so did Sylvia.” 
A personagem descreve a sensação de terceiros. 

“The audience kept quiet for a few minutes and then a 

low murmur began spreading through the crowd.” 
A personagem descreve a sensação de terceiros. 

“Andy could not say a single word.” Descrito a sensação do personagem. 

“Andy felt her heart suddenly stop beating. This meant 

giving up not only the medals, but also the possibility of 

joining the National team this year! She felt absolutely 

terrible. However, deep in her heart she knew what she 

had to do.” 

Descrito a sensação do personagem. 
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“I´m out of here. I will not conform to such unfair 

scores.” 
Descreve suas emoções e critica a situação. 

“The girls burst out crying. They had worked so hard 

to get here.” 
Descrito a sensação dos personagens. 

“A strange mixture of feelings embraced them: 

disappointment, sadness, anger.” 
Descrito a sensação do personagem. 

“Excuse me,” Mr. Diaz “Andy said.” Cumprimento, educação. 

“She couldn’t help but crying when she answered 

firmly.” 
Descrito a sensação do personagem. 

“They are proud of their decision, and so are we.” Descrito a sensação do personagem. 

“He accepted their decision and went away with a 

smile on his face.” 
Descrito a sensação do personagem. 

“Sylvia didn’t look happy, though.” Descrito a sensação do personagem. 

“Even though her parents were not exactly happy 

about the results, they were pleased to see their 

daughter had made the right choice.” 

Descrito a sensação dos personagens. 

“Quite a day, huh? Tatiana said as she approached.” Sensação sobre o dia. 

“Yeah, quite a day. Both girls smiled.” Sensação sobre o dia. 

“Sure. That sounds great. I´m starving Tatiana 

answered.” 
Descrito a sensação dos personagens. 

“They weren’t crying anymore.” Descrito a sensação dos personagens. 

“Her expectations were huge!” Descrito a sensação dos personagens. 

“She told her mother she was ready and walked 

anxiously towards the garage.” 
A personagem descreve suas sensações. 

“They weren’t crying anymore.” Descrito a sensação dos personagens. 

“You right. How can she look so happy?” A personagem descreve a sensação de terceiros. 

Fonte: Editora UNO (2017). 

 

No quadro apresentado, percebemos que os atos expressivos aparecem com mais 

frequência em falas como:  

• On their way to the Sports Center, she started thinking about her friends. Things 

have not been easy these days She though. Everyone is under so much pressure 

because of the competition; 

• No, I´m not. Andy replied.  I just want this day to be over; 

• Why is everyone taking so long? She wondered while she was waiting for her 

parents in the car; 

• I just don’t feel very well this morning. I have a strange feeling about today´s 

event; 

• You are crazy. I mean, it´s Ok to have butterflies 

▪ in your stomach …. but a strange feeling?; 

• God, I would definitely not like to be in your shoes! 

• She was her most dangerous rival. Their eyes met in a quick glimpse wich Andy 

felt had been a really long one; 

• “Yes, Sir. I Think I am.” Andy answered; 
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• Unfortunately, words were not necessary. Every time those judges scored her 

exercises, she felt the Nationals were farther and farther away; 

• Andy could not say a single word; 

•  Andy felt her heart suddenly stop beating. This meant giving up not only the 

medals, but also the possibility of joining the National team this year! She felt 

absolutely terrible. However, deep in her heart she knew what she had to do; 

•  I´m out of here. I will not conform to such unfair scores. 

•  The girls burst out crying. They had worked so hard to get here. 

• A strange mixture of feelings embraced them: disappointment, sadness, anger. 

•  She couldn’t help but crying when she answered firmly. 

•   They are proud of their decision, and so are we. 

• He accepted their decision and went away with a smile on his face. 

•   Sylvia didn’t look happy, though.    

• Even though her parents were not exactly happy about the results, they were 

pleased to see their daughter had made the right choice.  

• “Sure. That sounds great. I´m starving”, Tatiana answered. 

•  They weren’t crying anymore. 

• Her expectations were huge! 

• She told her mother she was ready and walked anxiously towards the garage. 

• They weren’t crying anymore. 

Nessas sentenças, percebemos que o narrador descreve as sensações do personagem no 

dia da competição, e a própria personagem também expressa suas sensações. Para Searle 

(1979), em falas como essa, o ato expressivo tem a principal função de propagar o estado 

psicológico do locutor acerca de um estado, situação ou conteúdo proposicional. No texto, 

alguns personagens descrevem o estado emocional de terceiros, como nas frases: 

• “Why?” Danny asked. “I thought you were looking forward to this day”. 

• And she added, “Why are you so nervous?” 

• You don’t sound Ok. You sound like you are going to die. 

• There they were, as usual, smiling at her and supporting her. 

• Having friendly faces around her made her feel much better. 

• She turned around and looked at the Judges, they were never friendly. 

• Finally, Sylvia´s turn came. She looked really confident during her performance 

until, suddenly, she fell off the beam! 
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• There was a long and awkward silence when Sylvia´s score appeared on the board. 

• It was, in Andy´s words, outrageous Sylvia´s coach looked delighted and so did 

Sylvia. 

• The audience kept quiet for a few minutes and then a low murmur began spreading 

through the crowd. 

• You right. How can she look so happy? 

É importante entender o contexto da história e como se evidencia esse ato de fala nas 

situações. Primeiro, a personagem principal está nervosa porque vai participar de uma 

competição importante; ela expressa seu nervosismo quando está zangada pela manhã ou 

quando é abordada por outros personagens. O ato de fala aparece em saudações cotidianas e 

em situações em que há a descrição, pelo olhar de outro personagem, das sensações da 

personagem principal; ou a personagem observa as reações dos personagens em meio à 

competição. Esses aspectos evidenciam como esse ato de fala é expresso através dos 

enunciados levando em consideração o comportamento e as falas dos personagens.  

A personagem relata, ainda, suas sensações sobre o ambiente e o dia, como é possível 

perceber nas sentenças: 

• Why is everyone taking so long? She wondered while she was waiting for her 

parents in the car. 

• Quite a day, huh? Tatiana said as she approached. 

• Yeah, quite a day. Both girls smiled. 

Outros atos que se referem à saudação ou agradecimento aparecem algumas vezes no 

texto. Para Haverkate (1993), esse ato representa uma comunhão fática, que tem como função 

dar início a uma interação social. No texto, temos: 

• Thanks for the encouragement, Andy said. 

• We´re here, girls! Andy´s father interrupted.  

• They exchanged Hellos and started working together. 

• Thank you, but that´s not the Kind of encouragement I need now. 

• Coach Diaz approached and asked her, how are you, Kid? Doing fine? 

• Excuse me, Mr. Diaz Andy said. 

Outro fator são as palavras em inglês, que marcam os atos de fala expressivos, como 

em: How are you? I just don’t feel; You sound like; you are crazy? a strange mixture of 

feelings. Algumas expressões caracterizam o nível de proximidade dos personagens em 

diversas situações. Desde as saudações até uma opinião mais íntima; essas expressões ajudam 
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no entendimento do enunciado nas situações emotivas ou no começo de uma interação. O que 

de fato acontece é essa expressabilidade do estado psicológico dos personagens, que de acordo 

com Searle (1981), seria a parte inicial para a teoria dos atos de fala, ancorada no fato que tudo 

que se quer dizer pode ser dito de forma clara. Em variadas situações dentro da história 

podemos observar diferentes maneiras de expressar os estados psicológicos e como os 

personagens se comportam através deles.  

 

4.4.1.3 Atos de fala assertivos   

 

Quadro 5: Atos de fala assertivos presentes no texto “The Competition” do livro 1 da UNO 

Atos de fala Explanação 

“Andy put her Leotard on and finished combing her hair.” Situação cotidiana. 

“She checked to see that everything in her case was set, and then 

double-checked.” 
Situação cotidiana. 

“Apparently nobody realized this was going to be one of the most 

important days of her life.” 

Percepção da personagem no 

contexto. 

“The regional Gymnastics competition gathered some of the best 

juvenile gymnasts of the state and she had managed to get there.” 
Informação sobre o campeonato. 

“She knew that many of her friends and acquaintances would be there to 

support her. It was a really important day.” 

Percepção da personagem no 

contexto. 

“Of course, there were a lot more competitions ahead, but this one was 

especially significant.” 

Percepção da personagem no 

contexto. 

“Everything had to be perfect.” 
Percepção da personagem no 

contexto. 

“Suddenly she realized they were in front of Danny´s house. She was her 

best friend. They practiced together since they were little kids. Now they 

were 14 years old and they were likes sisters, but without the fights.” 

Informação sobre o contexto. 

“Mr Diaz was the team´s coach. He was a very demanding, experienced, 

and honest man. When he saw both girls approaching, he immediately 

called them.” 

Informação sobre personagem. 

“Today, the competition has not been fair. We all know it, and the rest of 

the audience does, too.” 
Informação sobre o contexto. 

“Andy and Danny changed their clothes quickly and joined the group of 

girls who were already doing stretching exercises in the center of the 

gym.” 

Descrição de uma cena. 

“Andy looked around and almost immediately saw Tatiana Moore 

warming-up on the balance beam.” 
Informação sobre o contexto. 

“For a moment she imagined Tatiana falling off the beam.” 
Percepção da personagem sobre o 

ambiente. 

“Andy knew she could beat Tatiana. She just had to concentrate.” 
Percepção da personagem sobre o 

ambiente. 

“When the judges called the competitors to start, Andy looked for her 

parents on the stands.” 
Informação sobre o contexto. 

“Although Andy and Danny were both pleased when they knew about the 

order of the events, they were not as pleased after they realized Tatiana 

would be in their competition group.” 

Percepção da personagem sobre o 

ambiente. 

“The competition at the uneven bars was really difficult. Andy fell off the Percepção da personagem sobre o 
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bars and lost a medal, but still she had a good chance to get one in the 

all –round score. Tatiana got second place and Sylvia won gold, even 

thought many people thought Tatiana had been better.” 

ambiente. 

“The vaulting horse was not very different. Andy managed to get a gold 

medal, but Sylvia´s and Tatiana´s scores were tied to get the silver one.” 

Percepção da personagem sobre o 

ambiente. 

“As they finished the third event, Danny realized that Tatiana, Sylvia 

and herself were among the first five competitors. The all-around 

medals, which included all four events, would be decisive in reaching the 

Nationals, or not.” 

Percepção da personagem sobre o 

ambiente. 

“Besides, there´s something wrong. I don’t know why the judges have 

been so unfair, and I am not talking about me.” 

Percepção da personagem sobre o 

ambiente. 

“The final Event started 

Tatiana was so good at it! Her routine was perfect! She chose very 

difficult elements and she was poised and very strong.” 

Informação sobre o contexto. 

“You are one of the best gymnasts who will be at the competition today.” 
Informação sobre a personagem 

principal. 

“Yeah, I know what you mean.” 
Percepção da personagem sobre o 

ambiente. 

“It was Andy´s turn, the most important in her entire life. She gave 

everything she had and her routine was great as well.  Unfortunately, 

her score was not as good. However, she could still get a medal.” 

Informação sobre a personagem. 

“Even though she jumped back on the beam almost immediately, this 

would definitely cost her a medal!” 
Informação sobre o contexto. 

“People are not criticizing. They are just being honest! She should know 

this is wrong!” 
Veredito sobre fato social. 

“She was given better scores than Tatiana and Andy. She would get the 

gold medal!” 
Informação sobre a personagem. 

“Neither the girls nor the coaches could believe it: Sylvia had the 

highest scores, and a gold medal in the balance beam wich, of course 

would give her the all-around gold medal as well, leaving Tatiana and 

Andy with silver and bronze, respectively.” 

Informação sobre o contexto. 

“Yoshie told her teammates in a low voice.” 
Informação sobre alguma 

situação/cena. 

“The rest of the coaches got together and exchanged a few words. Then 

they approached the judges´ table, talked for a few minutes and then 

came back quietly and slowly.” 

Informação sobre o contexto. 

“Each of the coaches gathered their girls together and started talking to 

them.” 

Informação sobre alguma 

situação/cena. 

“Coach Diaz turned around and walked towards the judges´ table again, 

along with some other coaches.” 

Informação sobre alguma 

situação/cena. 

“Sylvia´s coach was there. He listened to their comments, but he did not 

say a word.” 

Informação sobre alguma 

situação/cena. 

“Our society would be better if more people made decisions based on 

honesty.” 
Veredito sobre fato social. 

“When Andy and Danny were about to  get in the car , they saw Tatiana 

and one of her teammates walking towards them.” 

Informação sobre alguma 

situação/cena. 

“Andy was really glad this competition was finally over”. Informação sobre contexto. 

“There would be many more ahead” Informação sobre contexto. 

“All of them knew they had made the right decision and it felt really 

good.” 
Informação sobre contexto. 

“If she won this competition, she would get a place in the National 

Gymnastics Championship and then… she might …And her dreams 

would come true” 

Percepção do ambiente pela 

personagem. 

“Sylvia Tyler, another favorite, would also be in the same group.  They Informação sobre a personagem. 
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were not exactly good friends.” 

“They would start with the uneven bars, then vaulting horse, floor 

exercises and finally the balance beam, Andy´s favorite apparatus, and 

Tatiana ´s best.” 

Informação sobre situações/cenas. 

Fonte: Editora UNO (2017). 

 

Outro ato secundário é o assertivo. Para Searle (1979), os atos assertivos consideram 

mais a relação entre emissão e contexto do que o ato de fala explícito, como nos exemplos:   

• It was Andy´s turn, the most important in her entire life. She gave everything she 

had and her routine was great as well. Unfortunately, her score was not as good. 

However, she could still get a medal.  

• Mr Diaz was the team´s coach. He was a very demanding, experienced, and honest 

man. When he saw both girls approaching, he immediately called them.  

• You are one of the best gymnasts who will be at the competition today. 

• She was given better scores than Tatiana and Andy. She would get the gold medal! 

O personagem afirma características da personagem, em meio às situações, pelo 

conhecimento posterior. As percepções das pessoas e do ambiente são relatados pela 

personagem em alguns atos assertivos: 

• She knew that many of her friends and acquaintances would be there to support 

her. It was a really important day. 

• Of course there were a lot more competitions ahead, but this one was especially 

significant. 

• Everything had to be perfect. 

• Apparently nobody realized this was going to be one of the most important days of 

her life. 

• For a moment she imagined Tatiana falling off the beam. 

• Andy knew she could beat Tatiana. She just had to concentrate. 

• Although Andy and Danny were both pleased when they knew about the order of 

the events, they were not as pleased after they realized Tatiana would be in their 

competition group.    

• The competition at the uneven bars was really difficult. Andy fell off the bars and 

lost a medal, but still she had a good chance to get one in the all–round score. 

Tatiana got second place and Sylvia won gold, even thought many people thought 

Tatiana had been better. 
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• The vaulting horse was not very different. Andy managed to get a gold medal, but 

Sylvia´s and Tatiana´s scores were tied to get the silver one.  

• As they finished the third event, Danny realized that Tatiana, Sylvia and herself 

were among the first five competitors. The all-around medals, which included all 

four events, would be decisive in reaching the Nationals, or not. 

• Besides, there´s something wrong. I don’t know why the judges have been so 

unfair, and I am not talking about me. 

• Yeah, I know what you mean.   

• If she won this competition, she would get a place in the National Gymnastics 

Championship and then… she might… And her dreams would come true 

• Sylvia Tyler, another favorite, would also be in the same group.  They were not 

exactly good friends. 

No texto, também há observações e afirmações sobre fatos do cotidiano e algumas 

cenas que acontecem na história, como em: 

• Andy put her Leotard on and finished combing her hair. 

• She checked to see that everything in her case was set, and then double-checked. 

• Each of the coaches gathered their girls together and started talking to them. 

• Coach Diaz turned around and walked towards the judges´ table again, along with 

some other coaches. 

• Sylvia´s coach was there. He listened to their comments, but he did not say a word. 

• When Andy and Danny were about to get in the car, they saw Tatiana and one of 

her teammates walking towards them.       

• They would start with the uneven bars, then vaulting horse, floor exercises and 

finally the balance beam, Andy´s favorite apparatus, and Tatiana ´s best. 

No texto, temos relatos do ambiente da história, importantes para entendê-la, assim 

como as percepções da personagem com relação a alguns acontecimentos. Observe os 

enunciados: 

• The regional Gymnastics competition gathered some of the best juvenile gymnasts 

of the state and she had managed to get there. 

• Suddenly she realized they were in front of Danny´s house. She was her best 

friend. They practiced together since they were little kids. Now they were 14 years 

old and they were likes sisters, but without the fights. 
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• Today, the competition has not been fair. We all know it, and the rest of the 

audience does, too. 

• Andy looked around and almost immediately saw Tatiana Moore warming-up on 

the balance beam. 

• When the judges called the competitors to start, Andy looked for her parents on 

the stands. 

• The final Event started 

• Tatiana was so good at it! Her routine was perfect! She chose very difficult 

elements and she was poised and very strong. 

• Even though she jumped back on the beam almost immediately, this would 

definitely cost her a medal! 

• Neither the girls nor the coaches could believe it: Sylvia had the highest scores, 

and a gold medal in the balance beam wich, of course would give her the all-

around gold medal as well, leaving Tatiana and Andy with silver and bronze, 

respectively. 

• The rest of the coaches got together and exchanged a few words. Then they 

approached the judge’s ´table, talked for a few minutes and then came back 

quietly and slowly. 

• Andy was really glad this competition was finally over 

• There would be many more ahead 

• All of them knew they had made the right decision and it felt really good.  

Por último, temos algumas proposições acerca da nossa sociedade, descritas por alguns 

atos assertivos, como em: People are not criticizing. They are just being honest! She should 

know this is wrong! e Our society would be better if more people made decisions based on 

honesty. 

No contexto, o ato assertivo descreve algumas informações sobre a carreira esportiva 

do personagem, mas seu objetivo principal é a descrição de algumas cenas dentro do ambiente 

no ginásio a partir da conduta dos personagens, ou de observações sobre fatos/direitos sociais. 

O que chama a atenção é o senso de justiça que norteia o ato assertivo, referindo-se a esse 

valor cívico em algumas afirmações.  

Algumas expressões que norteiam as situações que aparecem o ato assertivo são: You 

are one of the best; You right; People are not criticizing e Our society would be better. Estas 

sentenças relatam observações sobre carreira, condutas e fatores sociais.  
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Como nos atos expressivos, o ato assertivo traz percepções dos personagens. Contudo, 

de forma diferente do primeiro ato, no assertivo isso advém de informações que estão pautadas 

no contexto; é o esboço para conhecer algumas intenções dos personagens na história. Esse ato 

de fala é bem variado, o que enriquece o interior dos diálogos e o uso da linguagem dentro do 

enfoque pragmático. Para Searle (2002) os atos assertivos são objetos do mundo 

extralinguístico e as afirmações ou negações feitas transmitem, discursivamente, a 

caracterização desses elementos materiais no vocabulário.  

 

4.4.1.4 Atos de fala diretivos  

 

Quadro 6: Atos de fala diretivos presentes no texto “The Competition” do livro 1 da UNO 

Atos de fala Explanação 

“Mom, Dad what are you waiting for? It´s getting 

late!” 
Questionamento. 

“You can´t lose!” Ordem. 

“You should look for coach Diaz while I park the car. 

Well will see you inside.” Andy said as she and Danny 

walked towards the Sports Center.” 

Conselho. 

“Here girls!” Ordem. 

“’Don’t, don’t!’ She thought. ‘You have to stay 

focused on your exercises, Andy. Forget about hers’. 

She told herself” 

Ordem. 

“After a short discussion, the judges decided Sylvia 

would get silver and Tatiana, a bronze medal. Again.” 
Decisão. 

“Hey, look at that! Everything will depend on how you 

do it on the beam!” Danny told Andy.” 
Conselho/Decisão. 

“No, she didn ´t. I don’t think the judge´s performance 

has been very good today. I know it´s not my role to 

decide, but it hasn’t been a fair competition.” 

Questionamento. 

“’Listen girls’, Coach Diaz started” Ordem. 

“He continued” Today… 

The other team´s coaches and I believe that we should 

retire and reject the results but, of course, you know 

what that means.” 

Pedido. 

“We all agreed to ask for your opinion, girls” Coach 

Diaz added. Because...Is your future that we are 

discussing here. And he finally asked: “Do” 

Consentir/concordar. 

“What was the right thing to do?” Questionamento. 

“Yes, Andy?” Concordar/Questionar. 

“Can we talk to our parents to ask for advice? She 

asked, she could only think of her mom and dad, 

encouraging and supporting her all the time.” 

Conselho/decisão. 

“No, dear. This is a decision wich you and your peers 

have to make on your own and right now.” 
Decisão. 

“Yeah, you ´re right. This is my choice.” Conentir/ Concordar. 

“So are we, the rest of the group remarked.” Conentir/ Concordar. 

“We have mad e a decision, he started. “We are 

retiring our girls from this competition”. 
Decisão. 

“None of the girls believed that she or her teammates 

could be proud of themselves.” 
Incredulidade. 

.  “Sylvia didn´t deserve at least one of those medals, Questionamento. 
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did she?’ Danny asked.” 

Doesn’t she realize nobody in here agrees with the 

judges? How will she put up with such criticismo?” 
Questionamento. 

“You should look for coach Diaz while I park the car. 

Well will see you inside.” 
Conselho. 

!  Hurry, up! It´s time to start warming –up!” Exigência. 

“‘You must always keep your goals in mind’, Coach 

Diaz Would say.” 
Conselhho do treinador. 

“Don’t let them threaten you, Ok?  You Know what to 

do”. 
Conselho. 

“Would you guys like to come?” Propondo algo. 

“Oh come on!” Expressando uma ordem, chamado. 

“Do you think we should conform to the judges” 

decision or should we be honest and leave this place 

proudly?” 

Decisão. 

“One of the judges simply replied, OK. If that is your 

decision….” 
Decisão. 

Fonte: Editora UNO (2017). 

 

 Nos atos de fala diretivos, temos como exemplo ordens e conselhos, como nos 

enunciados: 

• You can´t lose! 

• You should look for coach Diaz while I park the car. Well will see you inside.” 

Andy said as she and Danny walked towards the Sports Center. 

• Here girls!  

• “Don’t, don’t!” She thought. “You have to stay focused on your exercises, Andy. 

Forget about hers”. She told herself 

• “Listen girls”, Coach Diaz started. 

• Oh come on! 

• You should look for coach Diaz while I park the car. Well will see you inside. 

• “You must always keep your goals in mind”, Coach Diaz Would say. 

• Don’t let them threaten you, Ok?  You Know what to do. 

Os enunciados acima soam como algo imperativo, ou tentando induzir o personagem a 

ir a algum lugar, característica predominante do ato diretivo. Temos a hierarquia do time e a 

figura do treinador em frases como: Hurry, up! It´s time to start warming-up!; e algumas 

situações em que ocorrem questionamentos sobre conduta e posicionamento são observadas 

nas frases: 

• Mom, Dad what are you waiting for? It´s getting late!; 

• No, she didn´t. I don’t think the judge´s performance has been very good today. I 

know it´s not my role to decide, but it hasn’t been a fair competition; 
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• No, she didn´t. I don’t think the judge´s performance has been very good today. I 

know it´s not my role to decide, but it hasn’t been a fair competition; 

• Sylvia didn´t deserve at least one of those medals, did she?’ Danny asked; 

• Doesn’t she realize nobody in here agrees with the judges? How will she put up 

with such criticism?; 

Em outros momentos, a personagem concorda com algumas decisões do time e toma 

decisões inerentes ao campeonato, como nos enunciados:  

• After a short discussion, the judges decided Sylvia would get silver and Tatiana, a 

bronze medal. Again; 

• We all agreed to ask for your opinion, girls Coach Diaz added. Because... Is your 

future that we are discussing here… And he finally asked: “Do”; 

• Yes, Andy?; 

• Can we talk to our parents to ask for advice? She asked, she could only think of 

her mom and dad, encouraging and supporting her all the time; 

• No, dear. This is a decision wich you and your peers have to make on your own 

and right now; 

• Yeah, you ´re right. This is my choice; 

• So are we, the rest of the group remarked?; 

• We have mad e a decision, he started. We are retiring our girls from this 

competition; 

• Do you think we should conform to the judges’ decision or should we be honest 

and leave this place proudly?; 

• One of the judges simply replied, OK. If that is your decision. 

Também foram percebidos, no texto, alguns atos diretivos que têm a finalidade de 

propor: Would you guys like to come?; também de pedir: He continued Today… The other 

team´s coaches and I believe that we should retire an d reject the results but, of course, you 

know what that means; e incredulidade em algumas situações: None of the girls believed that 

she or her teammates could be proud of themselves.  

Os acontecimentos que marcam esses diálogos com atos de fala diretivos ressaltam a 

figura do treinador que, em algumas vezes, aconselha, e em outras, exige de seu time e da 

personagem principal. Também propõe alternativas durante a competição para um melhor 

resultado, o que direciona a personagem a tomar decisões. 
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Nessas frases, as expressões “You should”; “Hurry up”; “Don’t let”; “Would you” e 

“should we” transcrevem esses momentos de aconselhamento, ordens e decisões em meio à 

competição e, também, na fala dos personagens que detêm influências sobre outros. Outro 

fator são as intenções que carregam essas expressões no contexto.  

Novamente discorremos sobre as intenções dos personagens dentro do texto, visto que 

elas marcam todos os atos de fala. Porém, no ato de fala diretivo, como descreve Searle 

(1981), a condição essencial é que o ouvinte realize o ato. Na sua variedade dentro do texto 

observamos que as ações linguísticas mediam essas trocas interlocutivas, e que outro fator 

importante é a posição de autoridade do indivídio ao emitir (ordem, pedido, questionamento), 

e sua posição social, que reflete na hierarquia visível no diálogo, em que as ordens são mais 

claras do que as propostas indiretamente presentes nos atos ilocutórios. 

Compreender essas relações dentro de um diálogo, e as formas que o locutor e ouvinte 

se comunicam nele através dos atos diretivos, junto com algumas expressões destacam como o 

contexto e ação da língua dentro da pragmática agem em variados contextos.  

 

 4.4.1.5 Atos de fala compromissivos  

 
Quadro 7:  Atos de fala compromissivos presentes no texto “The Competition” do livro 1 da UNO 

Atos de fala Explanação 

“Ok. See you there, guys!” Promessa que vai retornar a ver as pessoas mais tarde. 

“We all know how important this competition  is for 

all of you, but our role as coaches of a sport  team  

implies the responsibility to  defend the  most 

elemental values in any competition : Honesty and fair 

play.” 

Comprometimento com a profissão de treinador. 

“We can´t accept their decision. I´m with you, my 

friend, And I will be with you next year, too.” 
Comprometimento com a profissão de treinador. 

“We´re going to get something to eat.” Promessa cotidiana. 

Fonte: Editora UNO (2017). 

 

O ato de fala compromissivo aparece em algumas situações, como em: Ok. See you 

there, guys!, assim como na promessa de reencontro, ou mesmo em algo recorrente no 

cotidiano, como em: We´re going to get something to eat. Dependendo da situação, o nível de 

comprometimento se torna mais forte. Por exemplo, em: We all know how important this 

competition is for all of you, but our role as coaches of a sport team implies the responsibility 

to defend the most elemental values in any competition: Honesty and fair play, em que o 

treinador fala de seu comprometimento com a honestidade e valores necessários ao esporte.   

Os atos de fala compromissivos podem ter diferentes variações de intensidade 

dependendo do contexto e da relação do locutor com o momento. No texto, eles aparecem em 
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promessas corriqueiras - quase como um ato expressivo, uma saudação -, demonstrando que as 

pessoas irão voltar a se encontrar. Em outros momentos, percebemos um comprometimento 

mais afetivo com relação à amizade e com relação à profissão. 

Algumas expressões que demonstram isso são: See you There; The responsibility to 

defend e I will be with you, que são caracterizadas pelo ato de fala compromissivo, 

dependendo da intensidade e das situações em que ele aparece.  

Em relação aos atos compromissivos observamos diferentes intensidades como uma 

promessa cotidiana ou um comprometimento mais forte consigo mesmo, sendo demarcadas 

pela forla ilocutória dentro do texto. Para Searle (2002), isso seria como os indivíduos 

exercem as atividades interacionistas para atingir seus objetivos comunicativos. Nesse sentido, 

trazemos novamente a intenção do falante, já que essas forças precisam ser interpretadas de 

acordo com essas intenções, então um “Eu vou lhe ver amanhã” tem uma força ilocutória 

menor do que “Eu prometo honrar minha profissão”, ou seja, sentenças com intensidades 

diferentes. Para o autor só será possível ser detectada a intensidade a partir da análise dos 

níveis locucionários, ilocucionários e perlocucionários, tendo em vista a ação que o contexto é 

inerente. Como descrito, outro ponto que podemos considerar é o contexto em questão, ou se 

realmente o locutor vai cumprir com a promessa, e ainda se ele traz esse diálogo numa cena 

com um ouvinte, o que carrega uma intenção direcionada a reação de outra pessoa ou mesmo a 

algo subjetivo.  

  

4.4.1.6 Atos de fala declarativos  

 

Quadro 8: Atos de fala declarativos presentes no texto “The Competition” do livro 1 da UNO 

Atos de fala Explanação 

“We will declare Miss Sylvia Tyler and her team 

the absolute winners of the competition.” 
Juízes da competição dizendo o resultado final. 

Fonte: Editora UNO (2017). 

 

Por último, temos o ato declarativo. Para Searle (1979), nesse ato, há lugares de 

autoridade na fala do indivíduo, em que, para a sua realização, a expressão que contribui para 

caracterizá-lo é “eu declaro”, como no exemplo do texto: We will declare Miss Sylvia Tyler 

and her team the absolute winners of the competition, em que os juízes declaram o resultado 

final. No texto, o aparecimento desse ato de fala define o resultado da competição através das 

figuras dos juízes. A expressão que o especifica é declare, observando que a autoridade dos 

personagens que a pronunciam contribui para tal caracterização desse ato. 
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4.4.1.7 Título: The adventures of Tom Sawyer (Mark Twain) 

 

4.4.1.8 Atos de fala expressivos  

 

Quadro 9: Atos de fala expressivos presentes no texto “The adventures of Tom Sawyer (Mark Twain)” do livro 1 

da UNO 

Atos de fala Explanação 

“Monday morning found Tom Sawyer miserable. 

Monday morning always found him so because it 

began another week’s slow suffering in school.” 

Expressa sentimentos do personagem. 

“Tom hailed the romantic outcast: “Hi there. What’s 

that you got?” 

 

Saudação/ Pergunta sobre o sem timento, bem estar de 

um personagem. 

“Then he sat up and gazed around confusedly. The 

bloody weapon was in his hands. His eyes met Joe’s.” 

 

Sentimento de confusão do personagem. 

“In subsequent days, Tom’s guilit overwhelmed him; it 

kept him awake at nights and plagued him during the 

humid summer days. For a time, Tom’s fear of Injun 

Joe compelled him to keep mum.” 

Sentimento de culpa. 

“An eruption of surprised murmurs ensued.” 

 
Surpresa. 

“Huckleberry began to tremble.” 

 
Medo. 

“Following the trial, Tom’s fear of Injun Joe began to 

overwhelm him.” 
Medo. 

“They lay waiting in a misery of fear.” Medo. 

“Man, it’s money!” 

 
Surpresa. 

“The boys above were as excited as themselves, and as 

delighted.” 

 

Animação /encantamento. 

“Shortly afterward, the men slipped out of the house. 

Tom and Huck rose up, weak but vastly relieved. Then 

a ghastly thought occurred to Tom.” 

Descrição dos sentimentos dos personagens na cena. 

“The adventure of the day mightily tormented Tom’s 

dreams that night.” 
Descrição do sentimento dos perso nagem na cena. 

“It’s too scary.” Sentimentos do personagem. 

“Tired and content, the group crowded back onto the 

ferry for the ride home.” 
Sentimentos dos personagens. 

“Now there was a voice, a very low voice. It was Injun 

Joe’s voice. “damn her, maybe she’s got company. 

There’s lights, late as it is.” 

Dúvida. 

“A deadly chill went to Huck’s heart.” Sentimento do personagem na cena. 

“This, then, was the “revenge” job! Maybe these men 

were going to murder Window Douglas.” 

 

Dúvida. 

“Children were anxiously questioned. One young man 

finally blurted out his fear that they were still in the 

cave.” 

Sentimentos dos personagens com a situação. 

“The children settled to rest by a natural spring. Their 

hope was nearly extinguished along with their last 

piece of candle.” 

Sentimentos dos personagens naquela ocasião. 

“That hand was a followed by the body it belonged to: Sentimentos dos personagens naquela ocasião. 
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Injun Joe! Tom was paralyzed with fear; he could not 

move for a long moment. Then he quietly crept back to 

Becky.” 

“A long while later, Tom’s hunger overcame his fear.” Sentimentos dos personagens naquela ocasião. 

“Tom turned as white as a sheet.” Sentimentos do personagem naquela ocasião. 

“Injun Joe lay stretched upon the ground, dead, with his 

faze close to the crack of the door. Tom and Huck 

glanced at each other with relief.” 

Sentimentos dos personagens naquela ocasião. 

“With the murderer dead, the boys no longer had 

anything to fear.” 
Sentimentos dos personagens naquela ocasião. 

Fonte: Editora UNO (2017). 

 

Nas obras de Mark Twain, o humor é construído a partir de seu enfoque anti-

imperialista e crítica ao preconceito. Para Bakhtin (1988), os romances humorísticos 

introduzem linguagens e perspectivas ideológicas verbais descrevendo gêneros, profissões e 

grupos sociais, características encontradas no romance The adventures of Huckleberry Finn, 

que relata as ideias vigentes na sociedade americana, os costumes e visão da infância no 

século XIX. No romance, são descritas as aventuras de dois garotos, Huckleberry e Tom 

Sawyer, que testemunham um assassinato de um médico, e procuram um tesouro. 

No texto, percebemos os sentimentos dos personagens de acordo com as situações. 

Através do ato expressivo, eles manifestam diferentes maneiras de expressar suas sensações, 

que são destacadas pelos atos assertivos no texto. Através deles, entendemos algumas reações 

nas sentenças:  

• Monday morning found Tom Sawyer miserable. Monday morning always found 

him so because it began another week’s slow suffering in school. 

• Then he sat up and gazed around confusedly. The bloody weapon was in his hands. 

His eyes met Joe’s. 

• Shortly afterward, the men slipped out of the house. Tom and Huck rose up, weak 

but vastly relieved. Then a ghastly thought occurred to Tom. 

• The adventure of the day mightily tormented Tom’s dreams that night. 

• It’s too scary. 

• Tired and content, the group crowded back onto the ferry for the ride home. 

• A deadly chill went to Huck’s heart. 

• Children were anxiously questioned. One young man finally blurted out his fear 

that they were still in the cave. 

• The children settled to rest by a natural spring. Their hope was nearly extinguished 

along with their last piece of candle. 
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• That hand was a followed by the body it belonged to: Injun Joe! Tom was 

paralyzed with fear; he could not move for a long moment. Then he quietly crept 

back to Becky. 

• A long while later, Tom’s hunger overcame his fear. 

• Tom turned as white as a sheet. 

• Injun Joe lay stretched upon the ground, dead, with his faze close to the crack of 

the door. Tom and Huck glanced at each other with relief. 

• With the murderer dead, the boys no longer had anything to fear. 

Alguns sentimentos que ocorrem no texto são medo, culpa, surpresa, dúvida, animação, 

etc. São expressões diversificadas inerentes ao contexto, e através delas percebemos o estado 

psicológico dos personagens nas sentenças: 

• In subsequent days, Tom’s guilt overwhelmed him; it kept him awake at nights and 

plagued him during the humid summer days. For a time, Tom’s fear of Injun Joe 

compelled him to keep mum. 

• An eruption of surprised murmurs ensued. 

• Huckleberry began to tremble. 

• Following the trial, Tom’s fear of Injun Joe began to overwhelm him. 

• They lay waiting in a misery of fear. 

• Man, it`s money! 

• The boys above were as excited as themselves, and as delighted. 

• Now there was a voice, a very low voice. It was Injun Joe’s voice. Damn her, 

maybe she’s got company. There’s, lights, late as it is. 

• This, then, was the revenge job! Maybe these men were going to murder Window 

Douglas. 

Por último, observamos uma saudação que caracteriza uma interação cotidiana: Tom 

hailed the romantic outcast: Hi there. What’s that you got?. Esta saudação faz parte do ato 

expressivo, e algumas palavras que corroboram para o ato expressivo são: Scary, Fear, guilt, 

surprised, delighted. 

Nesse texto trazemos a perspectiva de gênero humorístico que traz uma crítica social, a 

partir do enfoque pragmático. Para Berger e Bruckmann (1994) o entendimento de uma 

situação depende das formações sociais, culturais e psicológicas dos indivíduos em sua 

totalidade. Então, alguns atos expressivos podem-se diferir do primeiro texto atenuante a seu 
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contexto, gênero e a interação dos indíviduos. Apesar dos personagens relatarem seus 

sentimentos, há uma variação de atos expressivos dentro do diálogo, e expressões que os 

corroboram. 

 

4.4.1.9 Atos de fala assertivos 

 

Quadro 10: Atos de fala assertivos presentes no texto “The adventures of Tom Sawyer (Mark Twain)” do livro 1 

da UNO 

Atos de fala Explanação 

“As Tom made his way to school after breakfast, he came upon the 

juvenile pariah of the village, ‘Huckleberry Finn, son of the town 

drunkard’.” 

Informação sobre o personagem 

baseada em fatos. 

“Dead cat.” Informação sobre um fato 

“Tonight. O’er at old Hoss Williams’ grave.” 

 
Informação sobre fato que irá ocorrer. 

“The boys met that night at the cemetery. It was a graveyard of the 

old-fashioned Western kind. The boys talked little, and soon found 

the sharp new heap they were seeking. They planted themselves 

within the protection of the three great elms that grew in a bunch 

within a few feet of the grave.” 

 

Informação sobre os personagens numa 

cena. 

“The hooting of a distant owl troubled the dead stillness.” 

 
Informação sobre cena. 

“Some vague figures approached through the gloom. The three men 

reached the grave and stood within a few feet of the boys’ hiding 

place.” 

 

Informação sobre os personagens numa 

cena. 

“Injun Joe and Muff Potter began digging.  Finally, a spade struck 

upon the coffin with a dull woody accent. Potter, though quite drunk, 

managed to pry the lid off with his knife. They got out the body, and 

dumped it rudely on the ground.” 

 

Informação sobre os personagens numa 

cena. 

“Injun Joe spun on him, threatening the doctor with his fist.” Relato sobre ação do personagem 

“Injun Joe sprang to his feet and snatched up Potter’s knife. The 

doctor seized the headboard of the grave and felled Potter to the 

earth with it. In that same instant, Injun Joe saw his doctor’s breast. 

Dr. Robinson reeled and fell partly upon the unconscious Potter, 

flooding him with his blood.” 

Informação sobre os personagens numa 

cena. 

“The two frightened boys went speeding away in the dark.” 

 

Informação sobre os personagens numa 

cena. 

“Minutes passed. Soon Potter began to stir and moan.” 
Informação sobre o personagem numa 

cena. 

“Why, you two was scuffling. You snatched the knife and jammed it 

into the doctor just as he fetched you an awful clip. And here you’ve 

laid, as dead as a wedge ‘til now.” 

Informação sobre fato acontecido. 

“The two boys flew on and on, toward the village, speechless with 

horror. They glanced backward over their shoulders as if they feared 

they might be followed.” 

Informação sobre o personagem numa 

cena. 

“The next day, the whole village was electrified with the ghastly 

news. Dr Robinson had been found dead with Muff P otter´s Knife in 

his chest.” 

Relata situação aldeia pós-

acontecimento. 

“A low voice interjected itself above the murmur of the crowd. Injun 

Joe proclaimed itself above the murmur of the crowd.” 

Informação sobre o personagem numa 

cena. 

“Huckleberry and Tom stood dumb and staring as the stonyhearted Informação sobre os personagens numa 
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liar reeled off his false statement. Every moment, they expected that 

the clear sky would deliver God’s lightning upon Joe’s head.” 

cena. 

“When, at last, the murder trial came on in the court, the whole town 

was there. …” 

 

Informação sobre um fato na cidade 

“Tom began his tale, hesitatingly at first. But as he warmed to the 

subject, his words flowed more and more easily. As the story reached 

its climax, the boy said:” 

 

Informação sobre o personagem numa 

cena. 

“…  and as the doctor fetched the board around and Muff Potter fell, 

Injuin joe Jumped with the knife and 
Relatos sobre o assassinato do doutor. 

“There was a loud CRASH in the courtroom! Quick as lightning, 

Injun Joe sprang for a window. He tore his way through all 

opposers, and was gone!” 

Informação sobre o personagem numa 

cena. 

“When they arrived, the boys crept to the door and took a trembling 

peep. Next they wanted to look upstairs. They were about to go down 

and begin work when…” 

 

Informação sobre os personagens numa 

cena. 

“Two men entered. The voice of one made the boys gasp quake. It 

was Injun Joe! The boys stretched themselves upon the floor.” 

Informação sobre os personagens numa 

cena. 

“Digginng with his knife, Joe struck upon something unexpected.” 
Informação sobre o personagem numa 

cena. 

“The two men examined a handful of the coins from this newly 

excavated box. They were gold.” 

Informação sobre os personagens numa 

cena. 

“Tom sought out Huck first chance he got the next day. Together, 

they reasoned that Number Two was probably a room in a tavern, 

and so they went along to inquire.” 

 

Informação sobre os personagens numa 

cena. 

“The tavern-keeper’s young son told them that No. 2 was kept locked 

all the time. He never saw anybody go into it or come out of it – 

except at night.” 

 

Informação sobre um fato na história. 

“Tom and Huck eagerly devised a scheme.” 

 

Informação sobre os personagens numa 

cena. 

“Thursday night, Tom and Huck were ready for their adventure. 

They crept in the gloom toward the tavern. Huck stood sentry.” 

 

Informação sobre os personagens numa 

cena. 

“Tom cautiously felt his way into the alley.” 

 

Informação sobre os personagens numa 

cena. 

“Suddenly Tom came tearing by him: … The boys never stopped till 

they reached the lower end of the village. As soon as Tom got his 

breath he said, …” 

 

Informação sobre os personagens numa 

cena. 

“Huck, I am most stepped onto Injuin Joe´s hand! He was lying 

there, drunk and sound asleep on the floor.” 

Informação sobre o personagem numa 

situação. 

“Friday morning brought Tom a glad piece of news – Jugde 

Teatcher’s family had come back to town the night before. Both Injun 

Joe and the treasure sunk into secondary importance for the moment. 

Becky Thatcher, the judge’s daughter, took the chief place in the 

boy’s interest.” 

Informação sobre a história. 

“Three miles below town, the ferryboat stopped at the mouth of a 

woody hollow and tied up.” 
Informação sobre a história. 

“After the feats, the children determined that it was time to explore 

McDougal’s cave. By-and-by, one group after another came 

straggling back to the mouth of the cave in time to meet the onset of 

dusk.” 

Informação sobre os personagens. 

“Huck was already upon his watch when the ferryboat’s lights went 

glinting past the wharf. A noise fell upon his ear. The alley door 

closed softly. Two men brushed by him.” 

Informação sobre fato na história. 
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“The men stopped within five steps of the stile leading into window 

Douglas’s grounds. Huck shortened his distance.” 
Informação sobre fato na história. 

“Huck turned in his tracks and flew to the closest house: the 

Welshmans’s. He banged at the door. Upon entering, he told them all 

he had just witnessed.” 

Informação sobre fato na história. 

“Three minutes later the old man and his sons, well armed, were up 

the hill. There was an explosion of firearms and a cry, but the two 

men got away.” 

 

Informação sobre fato na história. 

“It wasn’t until church on Sunday that Becky and Tom were 

discovered missing.” 
Informação sobre fato na história. 

“The alarm swept through the town. Within five minutes the 

ferryboat was ordered out. Two hundred men poured down highroad 

and river toward the cave.” 

Informação sobre fato na história. 

“On the day of the picnic, Tom and Becky wandered off together in 

the cave. Anxious to show off, Tom led them farther and farther into 

the mysterious tunnels. Before long, they were sorely lost!” 

 

Informação sobre fato na história. 

“As the weary time dragged on, Tom was struck by an idea. He took 

a kite-line from hiss pocket and tied it to a rocky projection. Tom 

unwound the line as he grope along.” 

 

Informação sobre fato na história. 

“Suddenly, not twenty yards away, a human hand holding a candle 

appeared from behind a rock!” 
Informação sobre fato na história. 

“He needed to find a way out. Using the kite string, Tom carefully 

explored the dark maze of tunnels. Exhaustion silenced his cry of 

relief when a spreck of daylinght told him he’d discovered the way 

out.” 

Informação sobre fato na história. 

“About a fortnight after their momentous escape from the cave, Tom 

stopped off to see Becky.” 
Informação sobre fato na história. 

“Within a few minutes the news had spread. A dozen skiff-loads of 

men were on their way to McDougal’s cave. When the cave door was 

unlocked, a sorrowful sight presented itself.” 

Informação sobre fato na história. 

“They eagerly returned their attentions to their previous venture: the 

search for the buried treasure.” 

 

Informações sobre os personagens no 

contexto. 

“It must be that box! With no time to alert Tom, Huck set off them in 

quiet pursuit.” 
Certeza de um fato. 

“Well, nobody will get lost in that cave anymore,” said Judge 

Thatcher. “I had its big door sheathed with boiler iron two weeks 

ago, and triple-locked. And I’ve got the keys.” 

Certeza de um fato. 

 
"Oh, judge, Injun Joe is in the cave!" 

Certeza de um fato. 

“Hucky,” Tom whispered. “I’m right sure I saw that treasure in the 

cave.” 
Certeza de um fato. 

 

“I know a secret way in – the one where Becky and I came out. 

Nothin’ to be afeard of if we come prepared.” 

 

Certeza de um fato. 

Fonte: Editora UNO (2017). 

 

No ato de fala assertivo, o narrador descreve informações sobre os personagens da 

história, suas características pessoais, ou como se portam em determinadas situações do 

contexto. Este traz o plano de fundo das cenas para demonstrar, através do ato assertivo, as 

situações observadas:  
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• As Tom made his way to school after breakfast, he came upon the juvenile pariah 

of the village, “Huckleberry Finn, son of the town drunkard. 

• The boys met that night at the cemetery. It was a graveyard of the old-fashioned 

Western kind. The boys talked little, and soon found the sharp new heap they were 

seeking. They planted themselves within the protection of the three great elms that 

grew in a bunch within a few feet of the grave. 

• Some vague figures approached through the gloom. The three men reached the 

grave and stood within a few feet of the boys’ hiding place. 

• Injun Joe and Muff Potter began digging. Finally, a spade struck upon the coffin 

with a dull woody accent. Potter, though quite drunk, managed to pry the lid off 

with his knife. They got out the body, and dumped it rudely on the ground.  

• Injun Joe sprang to his feet and snatched up Potter’s knife. The doctor seized the 

headboard of the grave and felled Potter to the earth with it. In that same instant, 

Injun Joe saw his doctor’s breast. Dr. Robinson reeled and fell partly upon the 

unconscious Potter, flooding him with his blood. 

• The two frightened boys went speeding away in the dark. 

• Minutes passed. Soon Potter began to stir and moan. 

• The two boys flew on and on, toward the village, speechless with horror. They 

glanced backward over their shoulders as if they feared they might be followed. 

• A low voice interjected itself above the murmur of the crowd. Injun Joe proclaimed 

itself above the murmur of the crowd. 

• Huckleberry and Tom stood dumb and staring as the stonyhearted liar reeled off 

his false statement. Every moment, they expected that the clear sky would deliver 

God’s lightning upon Joe’s head. 

• Tom began his tale, hesitatingly at first. But as he warmed to the subject, his 

words flowed more and more easily. As the story reached its climax, the boy said: 

• There was a loud CRASH in the courtroom! Quick as lightning, Injun Joe sprang 

for a window. He tore his way through all opposers, and was gone! 

• When they arrived, the boys crept to the door and took a trembling peep. Next, 

they wanted to look upstairs. They were about to go down and begin work when… 

• Two men entered. The voice of one made the boys gasp quake. It was Injun Joe! 

The boys stretched themselves upon the floor. 

• Digginng with his knife, Joe struck upon something unexpected. 
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• The two men examined a handful of the coins from this newly excavated box. They 

were gold. 

• Tom sought out Huck first chance he got the next day. Together, they reasoned 

that Number Two was probably a room in a tavern, and so they went along to 

inquire. 

• Tom and Huck eagerly devised a scheme 

• Thursday night, Tom and Huck were ready for their adventure. They crept in the 

gloom toward the tavern. Huck stood sentry. 

• Tom cautiously felt his way into the alley. 

• Suddenly Tom came tearing by him: … The boys never stopped till they reached 

the lower end of the village. As soon as Tom got his breath he said, … 

• “Huck, I am most stepped onto Injuin Joe´s hand! He was lying there, drunk and 

sound asleep on the floor.” 

• After the feats, the children determined that it was time to explore McDougal’s 

cave. By-and-by, one group after another came straggling back to the mouth of the 

cave in time to meet the onset of dusk. 

• They eagerly returned their attentions to their previous venture: the search for the 

buried treasure. 

Com as observações sobre fatos cotidianos ou os acontecimentos que ocorrem após o 

crime, julgamento e outras aventuras relacionadas aos personagens principais, 

compreendemos os atos de fala que refletem e caracterizam o ambiente vivido pelo 

personagem através de informações verdadeiras ou falsas. Dentro de algumas cenas, 

percebemos as ações dos personagens, algumas de maneira secundária dentro da cena, outras, 

com um desenvolvimento mais aprofundado dentro da narrativa, como em:  

• Dead cat. 

• Tonight. O’er at old Hoss Williams’ grave. 

• The hooting of a distant owl troubled the dead stillness.  

• Why, you two was scuffling. You snatched the knife and jammed it into the doctor 

just as he fetched you an awful clip. And here you’ve laid, as dead as a wedge ‘til 

now. 

• The next day, the whole village was electrified with the ghastly news. Dr Robinson 

had been found dead with Muff P otter´s Knife in his chest. 
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• When, at last, the murder trial came on in the court, the whole town was there… 

• “…and as the doctor fetched the board around and Muff Potter fell, Injuin joe 

Jumped with the knife and  

• The tavern-keeper’s young son told them that No. 2 was kept locked all the time. 

He never saw anybody go into it or come out of it – except at night.  

• Friday morning brought Tom a glad piece of news – Jugde Teatcher’s family had 

come back to town the night before. Both Injun Joe and the treasure sunk into 

secondary importance for the moment. Becky Thatcher, the judge’s daughter, took 

the chief place in the boy’s interest. 

• Three miles below town, the ferryboat stopped at the mouth of a woody hollow and 

tied up. 

• Huck was already upon his watch when the ferryboat’s lights went glinting past 

the wharf. A noise fell upon his ear. The alley door closed softly. Two men brushed 

by him. 

• The men stopped within five steps of the stile leading into window Douglas’s 

grounds. Huck shortened his distance. 

• Huck turned in his tracks and flew to the closest house: the Welshmans’s. He 

banged at the door. Upon entering, he told them all he had just witnessed. 

• Three minutes later the old man and his sons, well armed, were up the hill. There 

was an explosion of firearms and a cry, but the two men got away. 

• It wasn’t until church on Sunday that Becky and Tom were discovered missing. 

• The alarm swept through the town. Within five minutes the ferryboat was ordered 

out. Two hundred men poured down highroad and river toward the cave. 

• On the day of the picnic, Tom and Becky wandered off together in the cave. 

Anxious to show off, Tom led them farther and farther into the mysterious tunnels. 

Before long, they were sorely lost! 

• As the weary time dragged on, Tom was struck by an idea. He took a kite-line from 

hiss pocket and tied it to a rocky projection. Tom unwound the line as he grope 

along. 

• Suddenly, not twenty yards away, a human hand holding a candle appeared from 

behind a rock! 
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• He needed to find a way out. Using the kite string, Tom carefully explored the dark 

maze of tunnels. Exhaustion silenced his cry of relief when a spreck of daylinght 

told him he’d discovered the way out. 

• About a fortnight after their momentous escape from the cave, Tom stopped off to 

see Becky. 

• Within a few minutes the news had spread. A dozen skiff-loads of men were on 

their way to McDougal’s cave. When the cave door was unlocked, a sorrowful 

sight presented itself. 

• Injun Joe spun on him, threatening the doctor with his fist.  

Quando os personagens têm certeza de alguns fatos ocorridos na história, de acordo 

com suas vivências, eles transmitem a verdade de suas proposições através das frases: 

• It must be that box! With no time to alert Tom, Huck set off them in quiet pursuit. 

• Well, nobody will get lost in that cave anymore, said Judge Thatcher. I had its big 

door sheathed with boiler iron two weeks ago, and triple-locked. And I’ve got the 

keys.  

• Oh, judge, Injun Joe is in the cave!  

• I know a secret way in – the one where Becky and I came out. Nothin’ to be afeard 

of if we come prepared.  

Percebemos observações íntimas, percepção do ambiente e observações após o crime 

que acontece na história. De acordo com os acontecimentos, esses relatos têm um tom mais 

sério. Podemos perceber nas expressões: Huckleberry Finn, son of; And as the doctor...; The 

next day the whole village was electrified; He was lying there, que dão pistas sobre os 

acontecimentos e observações dos personagens.  

Com os atos de fala assertivos, o leitor conhece um pouco dos personagens e contexto 

da história pelas informações nos diálogos. Eles são  influ enciados pelas situações que os 

personagens passam, e pelo teor de crítica que é relatado da história em relação ao contexto da 

época. Nesse sentido, vislumbramos aí o contexto e o genêro na caracterização desse ato 

dentro dos diálogos, estando em acordo com Searle (2002) no que o autor aponta os propósitos 

enunciativos de um diálogo e sua necessidade de análise em acordo com a estrutura linguística 

e gênero que a contempla.  

 

4.4.1.10 Atos de fala diretivos  
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Quadro 11: Atos de fala diretivos presentes no texto “The adventures of Tom Sawyer (Mark Twain)” do livro 1 

da UNO 

Atos de fala Explanação 

“My, he’s pretty stiff. Say, what is dead cats good for, Huck?” 

 
Questionamento. 

“Good for? Cure warts with. Why, you take your can and get in the graveyard ‘long about 

midnight where somebody that was wicked has been buried. Then you have your cat after’ 

em and say, ‘Devil follow corpse, cat follow devil, warts follow cat, I’m done with ye!’ 

That’ll fetch any wart.” 

Instrução. 

“Sounds right. When you going to try the cat?” 
Concordar/ 

questionamento. 

“Lemme go with you?” Pedido. 

“Of course. If you ain’t afeard.” Concordar. 

“Hurry, men! Doctor Robinson urged in a low voice.” Ordem. 

“‘Careful, you no good half-breed’, spat the doctor.” Conselho. 

“The doctor struck out suddenly. Potter dropped his knife, and exclaimed: ‘Here, now, 

don´t you hit my pard!’ And the next moment he began to grapple with the doctor.” 
Exigir. 

“‘Lord, how is this, Joe? I drank too much tonight. I can’t remember what happened,’ he 

said.” 
Questionamento. 

“Oh, I didn’t know what I was a-doing. You won’t tell, will you, Joe? And the gravely 

misinformed Potter dropped on his knees before the true murderer, clasping his hands in 

appeal.” 

Pedido. 

“Tom said: ‘Hucky, you sure you can keep mum?’” Questionamento. 

“Tom, we got to keep mum. You know that. That Injun devil wouldn’t make any more of 

drownding us than a couple of cats, if we were to squeak ‘bout this and they didn’t hang 

him.” 

Decisão. 

“Potter had turned himself in to the law that morning. The Sheriff came along, 

ostentatiously leading Potter by the arm through the crowd that had gathered in the center 

of town.” 

Decisão. 

“Injun Joe proclaimed he had witnessed the grisly deed right before his own eyes. He 

swore that Potter was indeed the murderer.” 
Proclamar/jurar. 

“The counsel for the defense rose and said: ‘Call Thomas Sawyer!’” Ordem. 

“Following the trial, Tom’s fear of Injun Joe began to overwhelm him. He and Huck 

decided that a spirited hunt for buried treasure would help clear their heads. They 

gathered up a crippled pick and a shovel. Then they set out towards the tow’s haunted 

house. Tom reasoned this was the only place for a sensible thief to hide treasure.” 

Decisão. 

“Joe said: ‘We’ll do that dangerous’ job then go for Texas! Meantime, I’ll burry our loot 

in that corner.” 
Ordem/Pedido. 

“‘Now you won´t need to do that job,’ said the second man.” Conselho. 

“Naw, that job’s not ‘bout money. It’s bout revenge!” Discordar. 

“Now let´s move this pile to my den.” Ordem, pedido. 

“You mean Number One?” Questionamento. 

“No, Number two.” Discordar. 

“Revenge? What if he means us, Huck!” Questionamento. 

“Say, Tom, did you see the box?” Questionamento. 

“No time. Looky here, Huck, less not try that thing any more till we know Injun Joe’s not in 

there.” 
Ordem/pedido. 

“Now, if we watch every night, we’ll be dead sure to see him go out some time or other. 

Then we’ll snatch that box quicker’n lightning.” 
Proposta. 

“Welll, I’m agreed. I’ll watch the whole night long. I’ll do it every night, too. When I see 

them,” 
Concordar. 

“Agreed, and good as wheat!” Concordar. 

“Becky invited the town’s children to a picnic. It was set for Saturday. The old steam 

ferryboat was chartered for the occasion.” 
Convite. 

“Judge Thatcher and some friend set Tom to talking. Someone asked him ironically if he 

wouldn’t like to go to the cave again. Tom said he thought he wouldn’t mind it.” 
Pedido. 

“What was the matter with you, Tom?” Questionamento. 

“Hain’t no way we can get at in now. Judge Thatcher’s doors got us locked out.” Questionamento. 
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Fonte: Editora UNO (2017). 

 

Na história, a permanência do ato diretivo nas cenas, acontece pela posição social de 

alguns personagens, bem como pela coerção ao comportamento de algumas pessoas que estão 

com medo, ou que conhecem fatos sobre o crime acontecido no livro. Os enunciados que 

caracterizam ordem e pedidos são: 

• Lemme go with you? 

• Hurry, men!  “Doctor Robinson urged in a low voice. 

• Oh, I didn’t know what I was a-doing. You won’t tell, will you, Joe? And the 

gravely misinformed Potter dropped on his knees before the true murderer, 

clasping his hands in appeal. 

• The counsel for the defense rose and said: “Call Thomas Sawyer!” 

• Joe said: “We’ll do that dangerous’ job then go for Texas! Meantime, I’ll burry 

our loot in that corner.” 

• Now let´s move this pile to my den. 

• No time. Looky here, Huck, less not try that thing any more till we know Injun 

Joe’s not in there. 

• Judge Thatcher and some friend set Tom to talking. Someone asked him ironically 

if he wouldn’t like to go to the cave again. Tom said he thought he wouldn’t mind 

it.  

Em algumas situações, os personagens questionam alguns fatos que constituem o 

enredo da história. Essas perguntas inquisitórias podem ser simples ou fazer parte de um 

contexto mais sério, como em:  

• My, he’s pretty stiff. Say, what is dead cats good for, Huck? 

• Lord, how is this, Joe? I drank too much tonight. I can’t remember what 

happened, he said. 

• Tom said: “Hucky, you sure you can keep mum?” 

• You mean Number One? 

• Revenge? What if he means us, Huck! 

• Say, Tom, did you see the box? 

• What was the matter with you, Tom? 

• Hain’t no way we can get at in now. Judge Thatcher’s doors got us locked out.  
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Para Searle (1979), os atos diretivos dão indicações para o locutor agir de tal maneira. 

No texto temos exemplos de conselhos, exigências, concordância com algumas ações, assim 

como discordâncias. Interações em que o locutor tenta influenciar o interlocutor são 

percebidas nas sentenças:  

• Sounds right. When you going to try the cat? 

• Of course. If you ain’t afeard. 

• Careful, you no good half-breed’, spat the doctor. 

• The doctor struck out suddenly. Potter dropped his knife, and exclaimed: “Here, 

now, don´t you hit my pard! And the next moment he began to grapple with the 

doctor”. 

• “Now you won´t need to do that job”, said the second man. 

• Naw, that job’s not ‘bout money. It’s bout revenge!  

• No, Number two. 

• Welll, I’m agreed. I’ll watch the whole night long. I’ll do it every night, too. When 

I see them. 

• Agreed, and good as wheat!  

Em outras sentenças, os personagens tomam decisões influenciados pelo ambiente e 

pelos personagens, assim como instruem, fazem propostas, convites, juramentos, tudo no 

sentido de levar o interlocutor a agir de certa maneira, como em: 

• Good for? Cure warts with. Why, you take your can and get in the graveyard ‘long 

about midnight where somebody that was wicked has been buried. Then you have 

your cat after’ em and say, ‘Devil follow corpse, cat follow devil, warts follow cat, 

I’m done with ye!’ That’ll fetch any wart. 

• Tom, we got to keep mum. You know that. That Injun devil wouldn’t make any 

more of drownding us than a couple of cats, if we was to squeak ‘bout this and 

they didn’t hang him.  

• Potter had turned himself in to the law that morning. The Sheriff came along, 

ostentatiously leading Potter by the arm through the crowd that had gathered in 

the center of town. 

• Injun Joe proclaimed he had witnessed the grisly deed right before his own eyes. 

He swore that Potter was indeed the murderer. 
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• Following the trial, Tom’s fear of Injun Joe began to overwhelm him. He and 

Huck decided that a spirited hunt for buried treasure would help clear their heads. 

They gathered up a crippled pick and a shovel. Then they set out towards the tow’s 

haunted house. Tom reasoned this was the only place for a sensible thief to hide 

treasure.  

• Now, if we watch every night, we’ll be dead sure to see him go out some time or 

other. Then we’ll snatch that box quicker’n lightning. 

• Becky invited the town’s children to a picnic. It was set for Saturday. The old 

steam ferryboat was chartered for the occasion. 

Assim como nos atos expressivos, os diretivos aparecem de maneira diversificada no 

texto. Algumas expressões e palavras que o caracterizam são: Looky here, Call Thomas 

Sawyer! agreed, Careful!. 

Os atos diretivos dentro do texto trazem a posição hierárquica dos personagens, e o 

modo como se posicionam nos diálogos entre eles, advindo das intenções de quem propõe, 

sugere, pede ou ordena. De acordo com Searle (1969), eles refletem as inserções do sujeito no 

mundo, moldadas a partir do componente linguistico. Além do contexto, gênero e intenções, 

observamos como os atos assertivos e expressivos evidenciam os planos interiores e exteriores 

da língua, justificando o aparecimento desse ato nas situações.  

 

 4.4.1.11 Atos de fala compromissivos  

 

Quadro 12: Atos de fala compromissivos presentes no texto “The adventures of Tom Sawyer (Mark Twain)” do 

livro 1 da UNO 

Atos de Fala Explanação 

“I will come fetch you.” O personagem se compromete com algo. 

“Her husband was rough on me. He had me horse 

whipped! But I’ll take it out of her. We’ll wait till the 

lights go out. There’s no hurry.” 

Promessa de vingança. 

Fonte: Editora UNO (2017). 

 

O ato compromissivo aparece poucas vezes, os personagens se comprometem a algo 

corriqueiro ou uma vingança, e mesmo sem uma variação percebemos que na segunda frase há 

uma maior intensidade na promessa futura, ou de acordo com a intenção que o personagem 

quer passar, terá uma maior força ilocucionária. Observemos a frase I will come fetch you. Em 

uma dada situação, o personagem diz que vai buscar algo, relata uma promessa corriqueira. 
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Para Khéde (1990), os personagens criam situações cômicas pela linguagem transformando 

um acontecimento simples em algo grandioso. Na sentença Her husband was rough on me. He 

had me horsewhipped! But I’ll take it out of her. We’ll wait till the lights go out. There’s no 

hurry. O personagem promete se vingar de um fato acontecido no passado.  

Na história, as promessas entre os personagens condicionam uma ação corriqueira e 

relevante com um aprofundamento do ato compromissivo. As relações entre os personagens 

refletem a compreensão desse ato de fala. Os atos declarativos não aparecem no texto, apesar 

de ter a figura de juízes e personagens que poderiam transmitir o ato de fala dentro da história. 

Apesar disso observamos que o gênero textual, o tom de crítica e como os atos de fala 

influenciam o aparecimento de outros atos que refletem no comportamento dos personagens e 

nas suas intenções em dadas situações.  

 

4.4.1.12 Título: A Midsummer Night´s dream  

 

4.4.1.13 Atos de fala expressivos 

 

Quadro 13: Atos de fala expressivos presentes no texto “A midsummer night´s dream” do livro 1 da UNO 

Atos de fala Explanação 

“‘Hello, sprite’, called Puck.” Saudação. 

“He is still furious about the beautiful young boy she 

stole from that Indian King.” 
Relata os sentimentos de outro personagem. 

“Yes, I am”, replied Puck with pride.” Relata sentimento do personagem. 

“Oberon seethed with anger as he watched her go.” Relata sentimento do personagem. 

“I no longer love you, so stop following me,” said 

Demetrius.” 
Relata sentimento do personagem. 

“Demetrius had once loved and wooed poor Helena. 

But he quickly fell out of love with her when he met her 

friend Hermia.” 

Relata sentimento do personagem. 

“As Oberon watched Helena sadly follow Demetrius, 

he pitied the poor lass.” 
Relata os sentimentos de outro personagem. 

“’Well done’, said Oberon.” Elogio. 

“Hermia did not want to marry Demetrius, for she 

loved Lysander.” 
Relata os sentimentos de outro personagem. 

“Lysander said, ‘My love, you look exhausted from 

our wanderings’.” 
Relata sentimento do personagem. 

“That’s a good idea, for I am quite tired” Relata elogio e o estado do personagem. 

“Demetrius was so busy yelling at Helena for 

following him, that he did not see the sleeping 

couple.” 

Relata os sentimentos de outro personagem. 

“Through eyes blurry with tears, Helena noticed 

Lysander sleeping on the ground” 
Relata sentimento do personagem. 
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“’Lyssander’, exclaimed in surprise, ‘are you all 

right?’” 
Relata sentimento do personagem. 

“You do not love me, you love my best friend, Hermia! 

This is too cruel of you, Lysander.” 
Relata os sentimentos de outro personagem. 

“Helena, ran off in tears, and Lyssander followed 

close behind her, leaving Hermia still asleep and 

unaware.” 

Relata sentimentos do personagem. 

“But when he returned to his group, Bottom was 

shocked when they ran off screaming, “Monster, 

monster!” 

Relata sentimentos do personagem. 

“It was all Puck could do to contain his laughter, so 

he ran off to tell Oberon, who was, of course, 

delighted.” 

Relata sentimentos do personagem. 

“Uh oh…” Surpresa. 

“They entered the clearing; Hermia was yelling at 

Demetrius out of fear for Lysander.” 
Relata sentimentos do personagem. 

“She became worried that he had been killed in his 

sleep, and when Demetrius appeared as if from 

nowhere, Hermia began to suspect him of killing her 

Lysander.” 

Relata sentimentos do personagem. 

“’He loves me more than the sun loves the daytime’ 

said Hernia. ‘He Would never do that to me’.” 
Relata os sentimentos de outro personagem. 

“I think you were the one that killed him, because I 

love him and not you .” 
Relata sentimentos do personagem. 

“I would never do that to someone I love as much as I 

love you” 
Relata sentimentos do personagem. 

“I don´t love you, Demetrius, and I never want to see 

you again.” 
Relata sentimentos do personagem. 

“He watched as Hermia stalked off to search for 

Lysander, then he lay down and cried himself to 

sleep.” 

Relata sentimentos do personagem. 

“Now the two of them will love the same girl. This is 

so funny!” 
Sensações sobre a situação. 

“You do not love me, you love Hermia. Now quit 

Following me!” 

Expressão de sentimentos em relação à outra 

personagem. 

“The flower’s potion worked its magic on him, and he 

fell instantly in love with Helena.” 
Relata sentimentos do personagem. 

“’Oh, Helena’, Demetrius cried, ‘I love you and only 

you, from now until the end oh time!’” 
Relata sentimentos do personagem. 

“Demetrius’s exclamation startled both the youths.” O personagem se assustou. 

“’Don´t be cruel! Demetrius!’ demanded Lysander.” 
Relação entre o sentimento do personagem e uma 

ordem. 

“For I know that you truly love Hermia and not 

Helena!” 
Relata sentimentos doe outro personagem. 

“’Because I love Helena and not you’, said Lysander.” Relata sensações do personagem. 

“’Oh, so you’re all in on this joke together!’ shrieked 

Helena.” 
Sensação sobre a situação. 

“’You can’t mean what you’re saying, Lysander. It’s 

impossible,’ cried Hermia.” 
Relata sentimentos do personagem. 

“Demetrius, I say that I love Helena more than you!” Relata sensações do personagem. 

“Helena and Hermia, both disgusted with the situation 

and with each other, walked off in opposite 

directions.” 

Relata sentimentos do personagem. 

“He´d found his wife, Titania, and made great fun of 

her for falling in love with the ass-headed Nick 

Bottom.” 

Relata sentimentos do personagem. 
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“Demetrius now loved Helena, leaving Lysander free 

to marry Hermia in Athens with her father’s 

approval.” 

Relata sentimentos do personagem. 

“’And I am sick when I do not see you!’   Cried 

Helena.” 
Expressa sentimento da personagem. 

Fonte: Editora UNO (2017). 

 

Na obra de Shakespeare A Midsummer night´s dream, ele utiliza do recurso dialógico 

quando escolhe elementos da peça de Ovídeo, Píramo e Tisbe, em que as obras dialogam 

constantemente. A paródia é outro aspecto da obra, além de ter elementos da estética 

renascentista. Percebemos o ato de fala expressivo, que norteia os desejos dos personagens e 

as expressões de seus sentimentos - até como resposta aos atos de fala diretivos impostos -, em 

falas como:  

• Yes, I am, replied Puck with pride. 

• Oberon seethed with anger as he watched her go. 

• “I no longer love you, so stop following me”, said Demetrius. 

• Demetrius had once loved and wooed poor Helena. But he quickly fell out of love 

with her when he met her friend Hermia. 

• Lysander said, my love, you look exhausted from our wanderings. 

• Through eyes blurry with tears, Helena noticed Lysander sleeping on the ground. 

• Lyssander, exclaimed in surprise, are you, all right? 

• Helena, ran off in tears, and Lyssander followed close behind her, leaving Hermia 

still asleep and unaware. 

• But when he returned to his group, Bottom was shocked when they ran off 

screaming, “Monster, monster”! 

• It was all Puck could do to contain his laughter, so he ran off to tell Oberon, who 

was, of course, delighted. 

• They entered the clearing; Hermia was yelling at Demetrius out of fear for 

Lysander. 

• She became worried that he had been killed in his sleep, and when Demetrius 

appeared as if from nowhere, Hermia began to suspect him of killing her 

Lysander. 

• I think you were the one that killed him, because I love him and not you. 

• I would never do that to someone I love as much as I love you  

• I don´t love you, Demetrius, and I never want to see you again. 
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• He watched as Hermia stalked off to search for Lysander, then he lay down and 

cried himself to sleep. 

• The flower’s potion worked its magic on him, and he fell instantly in love with 

Helena. 

• “Oh, Helena” Demetrius cried, “I love you and only you, from now until the end 

oh time”! 

• “You can’t mean what you’re saying, Lysander. It’s impossible,” cried Hermia. 

• Helena and Hermia, both disgusted with the situation and with each other, walked 

off in opposite directions. 

• He´d found his wife, Titania, and made great fun of her for falling in love with the 

ass-headed Nick Bottom. 

• Demetrius now loved Helena, leaving Lysander free to marry Hermia in Athens 

with her father’s approval. 

Observamos, assim, a percepção de sentimentos do personagem por terceiros, que 

relatam os sentimentos deste criando uma atmosfera de romance, visto que na história, os 

personagens estão enamorados, ou não. Tal aspecto pode ser observado nos enunciados: 

• He is still furious about the beautiful young boy she stole from that Indian King. 

• As Oberon watched Helena sadly follow Demetrius, he pitied the poor lass. 

• Hermia did not want to marry Demetrius, for she loved Lysander. 

• That’s a good idea, for I am quite tired. 

• Demetrius was so busy yelling at Helena for following him, that he did not see the 

sleeping couple. 

• you do not love me, you love my best friend, Hermia! This is too cruel of you, 

Lysander. 

• He loves me more than the sun loves the daytime, said Hernia. He would never do 

that to me. 

• You do not love me, you love Hermia. Now quit following me! 

• For I know that you truly love Hermia and not Helena! 

• And I am sick when I do not see you!  Cried Helena. 

Para Gouveia (1996), mesmo se alguns atos expressivos não forem totalmente sinceros 

por parte do locutor, não impedem que sejam expressivos, podendo vir a ser a emissão de um 

estado psicológico negativo, como observamos nas falas. Algumas vezes, os atos diretivos e 
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expressivos ganham entoação e força em um mesmo enunciado, conferindo ordem e 

expressividade, conforme podemos visualizar na frase Don´t be cruel! Demetrius!. Com 

relação ao ato de fala expressivo, a história o descreve considerando, desde o psicológico até 

as sensações dos personagens no que concerne ao ambiente, como nas frases abaixo: 

• Now the two of them will love the same girl. This is so funny! 

• Because I love Helena and not you, said Lysander. 

• Oh, so you’re all in on this joke together!” shrieked Helena. 

• Demetrius, I say that I love Helena more than you!  

   Também estão presentes na história atos de fala que expressam elogio, como em: 

Well done, said Oberon; atos de fala que expressão saudação, como em: Hello, sprite called 

Puck; que expressam surpresa:  Uh oh…; e mesmo susto: Demetrius’s exclamation startled 

both the youths. Algumas expressões usadas são He is still furious; You ´re so wonderful e You 

do not love me, que representam observações sobre os sentimentos de terceiros. Os 

personagens também relatam seus sentimentos e descrevem as observações do ambiente: Yes, 

I am; I am sick; You do not love me; I love, entre outros. 

Através dessas observações, percebemos que os personagens, além de falarem sobre 

seus sentimentos, também descrevem suas percepções sobre outrem. Em várias situações da 

história, esse olhar sobre outro é revelado, o que é característico do ato expressivo que vemos 

em outros textos. Esse tipo de sentimento, que passa ao personagem o ambiente da história, é 

parte importante para entender as sensações dos personagens em dados momentos.  

Nessa peça se insere o gênero comédia, porém além de trazer esse tom, ela também 

traz um pouco de dramaticidade, o que enleva, como também o faz nas peças de Shakespeare. 

Os atos de fala analisados perpassam essas nuances, e nesse caso, o ato expressivo também 

veio a ser influenciado pelo contexto de romantismo da obra, presente na sensação dos 

personagens e na percepção de sentimentos pelos outros, uma vez que a palavra love surge 

constatemente num recorte melodramático entre os personagens. Para Searle (1969) os atos 

expressivos não têm uma direção de ajuste, sua intenção é determinar certo efeito no ouvinte. 

O que se observa no contexto em relação aos personagens é essa intenção de efeito ao 

expressar ou descrever sentimentos.  

 

4.4.1.14 Atos de fala assertivos  
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Quadro 14: Atos de fala assertivos presentes no texto “A midsummer night´s dream” do livro 1 da UNO 

Atos de fala Explanação 

“A sprite and a fairy happened upon each other one warm midsummer 

ever in the thick forest outside Athens.” 
Informações sobre a história. 

“The sprite was a servant to Oberon, king of the fairies, and rather well 

known in his” own right”. 
Informações sobre o personagem. 

“The fairy served Queen Titania, Oberon’s wife.” Informações sobre o personagem. 

“I have an errand to run for Queen Titania,” replied the fairy.” Relato de um acontecimento. 

‘King Oberon is having a party here tonight’ said Puck.” Relato de um acontecimento. 

“And with that, Titania and her group turned on their heels and left.” Relato de um acontecimento. 

“When they were gone, he motioned for Puck to come over to him.” Relato de um acontecimento. 

“Then he strode off to continue his search.” Relato de um acontecimento. 

“Puck hurried off and Oberon headed towards Titania’s dance.” Relato de ações de personagens. 

“He waited until the dancers went to sleep, and then he spread the potion 

on Titania’s eyelids.” 
Relato de ações de personagens. 

“A second pair of young Athenians was wandering the forest that night. It 

was Lysander and Hermia, who had run away together that same 

evening.” 

Relato sobre os personagens. 

“So the couple was fleeing the city together in order to elope.” Relato sobre os personagens. 

“They were headed to Lysander’s aunt’s house outside of Athens, where 

they could be married safely to each other.” 
Relato sobre os personagens. 

“As they traveled through the forest, it began to get dark.” Relato sobre a história. 

“With that, the lovers lay down a few lengths apart from each other and 

went to sleep. And it was like this that Puck found them.” 
Relato sobre os personagens. 

“’Oh ho, here are two youths wearing Athenian garb’, Puck whispered to 

himself. ‘This must be the couple Oberon was speaking of!’” 
Relato sobre os personagens. 

“Puck quickly smeared the potion on Lysander’s eyelids, and then he 

hurried off to find Oberon.” 
Relato de ações de personagens. 

“Demetrius and Helena soon arrived at the same location.” Relato sobre os personagens. 

“Trying to finally rid himself of Helena, Demetrius stalked off, leaving her 

behind.” 
Relato de ações de personagens. 

“She did not see Hermia, however, who was sleeping just out of sight on a 

nearby slope” 
Relato sobre os personagens. 

“As Puck wandered in search of Oberon, he came across a little troop of 

simple Athenian citizens. It was an acting troop that had met to practice a 

play in the forest that night.” 

Relato sobre o personagem. 

“Puck hid himself and watched their antics for some time. What a bunch of 

amateurs, he thought”. 
Relato sobre o personagem. 

“the playful Puck transformed the actor’s head into that of a donkey. 

Puck’s magic was painless, and the man, named Nick Bottom, felt no 

different than before.” 

Relato sobre as ações do 

personagem. 

“Unbeknownst to anyone, Queen Titania had been asleep in a nearby 

flowerbed all this while. The shouting awakened her, and when she raised 

her head, the first creature she saw was the ass-headed Nick Bottom.” 

Relato sobre o personagem. 

“He flower’s potion worked its magic, and Titania was smitten 

immediately with the monstrous mortal.” 
Relato sobre o personagem. 

“As Puck and Oberon conversed, Hermia wandered into the clearing 

closely followed by Demetrius.” 
Relato sobre os personagens. 

“Neither of them noticed the sprite nor the fairy king, who had made 

themselves invisible” 
Relato sobre os personagens. 

“That’s not the lad I spread the juice on,” whispered Puck.” Relato de um fato na história. 

“Hermia had woken to find herself alone, with Lysander nowhere to be 

found.” 
Relato sobre os  personagens 

“Demetrius finally raised his hands in surrender and sat down on a pile of Relato sobre o personagem. 



92 
 

leaves.” 

“Oberon hurried over to the sleeping Demetrius and hastily smeared the 

potion on his eyelids.” 

Relato sobre as ações de um 

personagem. 

“Helena entered the glade, closely followed by Lysander.” Relato sobre personagens. 

“Awakened by commotion, Demetrius opened his eyes to find Helena 

standing in front of him.” 
Relato sobre personagens. 

“Darken and fog the forest, confuse them in their paths so that they cannot 

find each other. Eventually they’ll be so tired that they’ll fall asleep. The 

juice of the purple flower can be used as its own cure…. Then all of this 

will seem like a midsummer night’s dream to him.” 

Relato sobre a historia. 

“Oberon handed Puck the antidote and went to check on Titania.” 
Relato sobre ações do 

personagem. 

“Puck found Lysander asleep and spread the antidote on his eyelids. While 

Puck was righting his” 

Relato sobre ações do 

personagem. 

“Oberon left Titania and found Puck, once again.” Relato sobre os personagens. 

“Towards dawn, Puck found Titania asleep, cradling Nick Bottoms donkey 

head in her lap.” 
Relato sobre os personagens. 

“He spread the antidote on her eyelids.” 
Relato sobre ações dos 

personagens. 

“Then he magically changed Bottom’s head back to normal.” 
Relato sobre ações dos 

personagens. 

“Come morning, everything was righted, and the night’s events seemed 

like a distant dream to all those involved.” 
Relato sobre a história. 

“King Oberon was once again on good terms with Queen Titania.” Relato sobre os personagens. 

“Nick Bottom was transformed back to his normal self and eagerly told his 

troop members a colorful tale about the bizarre dream he’d while in the 

forest that night.” 

Relato sobre o personagem. 

“The only character that remained unchanged after that midsummer night 

– for better or for worse – was that mischievous sprite named Puck.” 
Relato sobre o personagem. 

“’It’s no joke, Helena’, said Lysander.” Relato o sobre um fato. 

“As Puck hurried off, Oberon spotted two Athenian youths entering this 

same glade.” 
Relato sobre os personagens. 

Fonte: Editora UNO (2017). 
            

 O ato assertivo descreve informações sobre personagens específicos e cenas, contendo 

dois ou mais personagens, como nas sentenças:   

• The sprite was a servant to Oberon, king of the fairies, and rather well known in 

his own right. 

• He fairy served Queen Titania, Oberon’s wife. 

• A second pair of young Athenians was wandering the forest that night. It was 

Lysander and Hermia, who had run away together that same evening. 

• So the couple was fleeing the city together in order to elope. 

• They were headed to Lysander’s aunt’s house outside of Athens, where they could 

be married safely to each other. 

• With that, the lovers lay down a few lengths apart from each other and went to 

sleep. And it was like this that Puck found them. 
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• Oh ho, here are two youths wearing Athenian garb, Puck whispered to himself.” 

This must be the couple Oberon was speaking of! 

• “Demetrius and Helena soon arrived at the same location. 

• She did not see Hermia, however, who was sleeping just out of sight on a nearby 

slope 

• As Puck wandered in search of Oberon, he came across a little troop of simple 

Athenian citizens. It was an acting troop that had met to practice a play in the 

forest that night. 

• Puck hid himself and watched their antics for some time. What a bunch of 

amateurs, he thought. 

• Unbeknownst to anyone, Queen Titania had been asleep in a nearby flowerbed all 

this while. The shouting awakened her, and when she raised her head, the first 

creature she saw was the ass-headed Nick Bottom. 

• Neither of them noticed the sprite nor the fairy king, who had made themselves 

invisible 

• Hermia had woken to find herself alone, with Lysander nowhere to be found. 

• Demetrius finally raised his hands in surrender and sat down on a pile of leaves. 

• Helena entered the glade, closely followed by Lysander.” 

• Awakened by commotion, Demetrius opened his eyes to find Helena standing in 

front of him. 

• Oberon left Titania and found Puck, once again. 

• Towards dawn, Puck found Titania asleep, cradling Nick Bottoms donkey head in 

her lap. 

• He flower’s potion worked its magic, and Titania was smitten immediately with the 

monstrous mortal. 

• King Oberon was once again on good terms with Queen Titania. 

• Nick Bottom was transformed back to his normal self and eagerly told his troop 

members a colorful tale about the bizarre dream he’d while in the forest that 

night. 

• The only character that remained unchanged after that midsummer night – for 

better or for worse – was that mischievous sprite named Puck. 

• Neither of them noticed the sprite nor the fairy king, who had made themselves 

invisible” 
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• As they traveled through the forest, it began to get dark. 

• As Puck hurried off, Oberon spotted two Athenian youths entering this same glade. 

Através do ato assertivo, o narrador descreve algumas ações dos personagens que 

acontecem em algumas cenas da história, como nas frases:   

 

• Oberon hurried over to the sleeping Demetrius and hastily smeared the potion on 

his eyelids. 

• Puck hurried off and Oberon headed towards Titania’s dance. 

• He waited until the dancers went to sleep, and then he spread the potion on 

Titania’s eyelids. 

• Puck quickly smeared the potion on Lysander’s eyelids, and then he hurried off to 

find Oberon. 

• Trying to finally rid himself of Helena, Demetrius stalked off, leaving her behind. 

• …. the playful Puck transformed the actor’s head into that of a donkey. Puck’s 

magic was painless, and the man, named Nick Bottom, felt no different than 

before. 

• Oberon handed Puck the antidote and went to check on Titania. 

• He spread the antidote on her eyelids. 

• Then he magically changed Bottom’s head back to normal. 

• Puck found Lysander asleep and spread the antidote on his eyelids.  

 Além de informações sobre os personagens e suas ações, o narrador descreve o 

contexto da história e algumas cenas que ajudarão no entendimento de alguns fatos ocorridos 

com os personagens, conforme observamos nas sentenças: 

• A sprite and a fairy happened upon each other one warm midsummer ever in the 

thick forest outside Athens. 

• I have an errand to run for Queen Titania, replied the fairy. 

• King Oberon is having a party here tonight’ said Puck. 

• And with that, Titania and her group turned on their heels and left. 

• When they were gone, he motioned for Puck to come over to him. 

• Then he strode off to continue his search. 

• That’s not the lad I spread the juice on,” whispered Puck. 
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• Darken and fog the forest, confuse them in their paths so that they cannot find 

each other. Eventually they’ll be so tired that they’ll fall asleep. The juice of the 

purple flower can be used as it’s own cure… Then all of this will seem like a 

midsummer night’s dream to him. 

• Come morning, everything was righted, and the night’s events seemed like a 

distant dream to all those involved. 

• “It’s no joke, Helena,” said Lysander. 

 

Os atos assertivos descrevem informações sobre fatos da história, personagens e ações. 

Porém, muitas observações afirmativas e negativas sobre a história se dão, também, pelos atos 

expressivos, em que os personagens emitem seus sentimentos com relação a situações. No 

caso assertivo, esse tom sentimental não é percebido, pois caracteriza uma informação que o 

locutor traz sobre a história.  

Como observado, os atos assertivos trazem descrições das ações dos personagens em 

dadas situações ou informação para os possíveis atos de fala que irão ser apresentados na 

história. Já expressões inerentes a eles são mais difíceis de ser padronizadas por estarem 

pautadas a diferentes gêneros e contextos, visto que eles trazem esse plano de fundo e 

informações sobre os personagens junto com o fator verdadeiro ou falso do enunciado. 

 Para Said Ali (1964), na questão informativa é relacionado o posicionamento do locutor 

ao fato de querer informar determinado fato, o que se assemelha, nesse aspecto, a teoria de 

Searle. Corroborando o exposto, Bechara (2005) destaca que esse enunciado procura expor 

afirmando ou negando certos fatos. Nisso, procuramos entender o sentido da informação e da 

afirmação ou veracidade em que os fatos são expostos nos contextos com o ato de fala 

assertivo.   

 

4.4.1.15 Atos de fala diretivos  

 

Quadro 15: Atos de fala diretivos presentes no texto “A midsummer night´s dream” do livro 1 da UNO 

Atos de fala Explanação 

“Where are you going?” Questionamento. 

“Oberon wants the boy for his army, but she refuse.” Recusar. 

“Aren’t you that mischievous sprite known as Puck-the one who plays pranks 

on gods and humans alike?” 
Questionamento. 

“Step aside, here comes Oberon with his party now!” Ordem. 

“I ´ve heard all about your naughty mischief and do not approve….’Ah, here 

comer Titania and her follower, too’, said the fairy.” 
Desaprovar. 
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“You are my wife and supposed to obey me!” Ordem. 

“forget it, but you can join us in our dance tonight if you like” Escolha. 

“‘Sure, just give me the boy first’ reasoned Oberon.” Ordem. 

“Puck, there is a certain purple flower that I want you to find-I showed it to 

you once. When you spread its juices on the eyelids of a sleeping person, that 

person will fall madly in love with the first living creature it sees” 

Pedido. 

“Now, GO quickly.” Ordem. 

“The couple’s tenacious argument interested him, so Oberon made himself 

invisible in order to eavesdrop on them.” 
Influência. 

“’Stop following me or I’ll hurt you’, growled Demetrius. “ Ordem/promessa. 

“And when Puck returned with the purple flower, Oberon instructed him to 

help her” 
Instrução. 

“There is an Athenian couple here in the forest. You will recognize them by 

their clothing. Go find another flower like this one and spread the potion on 

the lad´s eyelids” 

Ordem. 

“To tell the truth, I ´ve forgotten the way. Let us lie down in this copse and 

rest for the night.” 
Decisão. 

“’why Helena’, croaked the groggy Lysander. …” Questionamento. 

“’Stop making fun of me, Lysander!’ cried Helena.” Ordem. 

“Appalled by their terrible acting, Puck decided to work a little mischief on 

the actors left the group for a moment,” 
Decisão. 

“’What’s this?’ whispered Oberon. ‘This lady is following the wrong woman! 

Puck, what have you done?’” 
Questionamento. 

“Puck, we need to fix this!” Ordem. 

“and because she wanted Demetrius to stop following her” Intencionar. 

“’Maybe he ran away from you while you were sleeping’ said Demetrius.” Especulação. 

“He would never do that to me!” Especulação. 

“’…Stay away from me, I tell you’, Hermia declared.” Pedido. 

“’I shall make this right’, Oberon whispered.” Decisão. 

“‘Oberon, here comes Helena with the youth that I accidentally closed with 

the love potion. Shall we watch what happens? What fools these mortals are’, 

said Puck.” 

Ordem. 

“’Let’s hide, for they are making enough noise to wake up Demetrius’, said 

Oberon. As they made themselves invisible again, Puck said laughingly” 
Ordem/pedido. 

“‘Stop mocking me, Lysander’, She shouted.” Ordem, proibição. 

‘Helena rounded on him, ‘Demetrius, what’s the meaning of this? Are you two 

playing a joke on me together?’” 
Questionamento. 

“Lysander, why did you leave me?” Questionamento. 

“’If that’ so , then prove it in a duel, Lysander’  pronounced  Demetrius” Propor. 

“’All right, let’s go. I see a good spot over there to duel in’, said Lysander, 

and the two exited the grove.” 
Concordar. 

“’You’d better fix this’, Oberon whispered angrily to Puck.” Conselho. 

“Puck did as Oberon commanded. Then darkness fell, and soon all the youths 

were exhausted by their searches and lay down to sleep.” 
Ordem. 

“Titania agreed to give him the Indian child if he would stop making fun of 

her and leave her alone.” 
Concordar. 

“’Now, Puck’, he said….’Wait until she falls asleep, and then spread the 

antidote on her eyelids. And don’t forget to change that man´s head back to 

normal!’” 

Ordem. 

“’Oh, Lysander, it is you! I thought I heard you,” called Hermia from across 

the grove. A moment passed as she caught up with the other three’.” 
Questionamento. 

Fonte: Editora UNO (2017). 

Os atos diretivos, que descrevem ordens/pedidos, aparecem nos enunciados:  

• Step aside, here comes Oberon with his party now! 

• You are my wife and supposed to obey me! 
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• Sure, just give me the boy first’ reasoned Oberon. 

• Puck, there is a certain purple flower that I want you to find-I showed it to you 

once. When you spread it’s juices on the eyelids of a sleeping person, that person 

will fall madly in love with the first living creature it sees 

•  Now, Go quickly. 

• Stop following me or I’ll hurt you, growled Demetrius 

• There is an Athenian couple here in the forest. You will recognize them by their 

clothing. Go find another flower like this one and spread the potion on the lad´s 

eyelids. 

• “Stop making fun of me, Lysander!” cried Helena. 

• Puck, we need to fix this! 

•  …Stay away from me, I tell you, Hermia declared.  

• Oberon, here comes Helena with the youth that I accidentally closed with the love 

potion. Shall we watch what happens? What fools these mortals are’, said Puck. 

• Let’s hide, for they are making enough noise to wake up Demetrius, said Oberon. 

• As they made themselves invisible again, Puck said laughingly. 

• Stop mocking me, Lysander’, She shouted. 

• Puck did as Oberon commanded. Then darkness fell, and soon all the youths were 

exhausted by their searches and lay down to sleep. 

• Now, Puck, he said… Wait until she falls asleep, and then spread the antidote on 

her eyelids. And don’t forget to change that man´s head back to normal! 

Para Searle (1969), o ato de fala diretivo consiste no esforço do falante para que o 

ouvinte realize uma ação, o que pode ser percebido na história através de fatos como: as 

ordens do rei a seus súditos; relações da época e o modo de tratamento da sociedade 

influenciada pela mitologia Greco-romana.  

Outra característica desse ato presente no texto se dá pelo fato de os atos diretivos serem 

repletos de emoção e promessas. De acordo com as características da história, os personagens 

passarão esse tom, que se aproxima do diretivo, porém com aspectos bem expressivos. Isso 

confere emoção ao ato de fala, mesmo quando este é imperativo, o que se torna evidente na 

percepção do sentimento presente na fala do personagem, como em: Don´t be cruel! 

Demetrius. 

  Vejamos alguns questionamentos sobre algumas situações no texto: 

• Where are you going? 
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• Aren’t you that mischievous sprite known as Puck-the one who plays pranks on 

gods and humans alike? 

▪ “What’s this?” whispered Oberon. “This lady is following the wrong woman! 

Puck, what have you done? 

• Helena rounded on him, “Demetrius, what’s the meaning of this? Are you two 

playing a joke on me together?” 

• Lysander, why did you leave me? 

• Oh, Lysander, it is you! I thought I heard you, called Hermia from across the 

grove. A moment passed as she caught up with the other three. 

• Why Helena, croaked the groggy Lysander. 

Em alguns enunciados, temos exemplos de conselhos, intenções, influências e 

propostas: 

• The couple’s tenacious argument interested him, so Oberon made himself invisible 

in order to eavesdrop on them. 

• And when Puck returned with the purple flower, Oberon instructed him to help 

her… and because she wanted Demetrius to stop following her 

• If that’ so, then prove it in a duel, Lysander pronounced Demetrius 

• You’d better fix this! - Oberon whispered angrily to Puck. 

Os personagens aprovam e desaprovam algumas ações, como nas frases: 

• Oberon wants the boy for his army, but she refuse. 

• I ´ve heard all about your naughty mischief and do not approve. …. Ah, here 

comer Titania and her follower, too”, said the fairy. 

• All right, let’s go. I see a good spot over there to duel in,” said Lysander, and the 

two exited the grove. 

• Titania agreed to give him the Indian child if he would stop making fun of her and 

leave her alone. 

               Por último, temos atos diretivos, que destacam personagens que tomam decisões ou 

fazem escolhas influenciados por pessoas, situações ou especulam alguns fatos:   

• forget it, but you can join us in our dance tonight if you like 

• To tell the truth, I´ve forgotten the way. Let us lie down in this copse and rest for 

the night. 
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• Appalled by their terrible acting, Puck decided to work a little mischief on the 

actors left the group for a moment, 

• “Maybe he ran away from you while you were sleeping”, said Demetrius. 

• He would never do that to me! 

• I shall make this right, Oberon whispered. 

 Na história, o ato diretivo é expressado em ordens que caracterizam a relação entre 

senhor e servo. Em outras situações, ele é usado para propor algo entre os personagens, desde 

uma alternativa até o fato de ter que se provar alguma coisa. Com relação às ordens nos 

diálogos, elas indicam uma mudança de lugar, obediência ou de consertar uma situação 

anterior que foi conduzida de maneira errada. Esses mal entendidos vão construindo esse 

contexto. Também percebemos que, em determinados diálogos, os atos diretivos tem um tom 

expressivo ou compromissivo, isto é, mesmo sendo uma ordem expressa, ela é dotada de 

sentimento do personagem. 

Algumas expressões que observamos são: Doesn’t come; Here comes, Stop! once 

more; Wait; e never, que sugerem essa movimentação junto com um ar imperativo. Don´t be 

cruel; Never e Never mind são exemplos de atos diretivos com mais sentimentos, visto que os 

personagens usam essa margem dramática.  

O que percebemos nos atos diretivos que além de sua variação e força ilocucionária 

que advem de ordens, pedidos, assim como os personagens que assumem essas posições , 

alinhado ao contexto humorístico  e dramático fazem  os atos diretivos ter por vezes  “ tom”, 

de outro ato de fala ou como relata Searle ( 2002) que  um ato de fala secundário poderá 

mascarar a ação almejada pelo locutor tendo  em vista a esta de acordo com  particularidades 

referentes a estilo, discursos de acertada composição textual. Então essas características 

observadas na peça fomentam vários pormenores para se compor o ato de fala diretivo.  

 

4.4.1.16 Atos de fala compromissivos 

 

 Quadro 16: Atos de fala compromissivos presentes no texto “A midsummer night´s dream” do livro 1 da UNO 

Atos de fala Explanação 

“’Still trying to hamper my business, husband, because you want that lovely child. 

Well, it won’t happen! His dead mother was a faithful servant of mine’, Titania 

proclaimed to Oberon.” 

Promessa. 

“I want to use this on Titania so she’ll fall in love with some ridiculous creature. 

I’ll only give her the antidote once she promises the Indian boy to me. Now…” 

 

Promessa. 

“I am here to found my beautiful Hermia, who was promised to me in marriage.” Promessa de casamento. 

“Hermia’s father had promised her to Demetrius, the lad that Oberon had seen Promessa. 
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arguing with Helena.” 

 Fonte: Editora UNO (2017). 

O ato compromissivo, apesar dos personagens estarem em uma atmosfera, por vezes 

romântica – que detém promessas e atravessa certo lirismo –, aparece de forma menos 

frequente que os atos expressivos. Temos promessas pessoais dos personagens com relação à 

maternidade, casamento e de trocas de favores, que foram observadas nas seguintes sentenças: 

• “Still trying to hamper my business, husband, because you want that lovely child. 

Well, it won’t happen! His dead mother was a faithful servant of mine”, Titania 

proclaimed to Oberon. 

• I want to use this on Titania so she’ll fall in love with some ridiculous creature. 

I’ll only give her the antidote once she promises the Indian boy to me. Now, … 

• I am here to found my beautiful Hermia, who was promised to me in marriage. 

• Hermia’s father had promised her to Demetrius, the lad that Oberon had seen 

arguing with Helena. 

Nesse caso, observamos um ato compromissivo com uma intensidade maior, diferente 

de outros exemplos, como uma promessa cotidiana de se reencontrar mais tarde. Os atos 

compromissivos relatam essa promessa futura junto com o romantismo e as situações que os 

personagens passam na peça, e assim, podemos perceber uma intenção intrínseca dos 

personagens ao fazerem outros cumprirem ações futuras de acordo com seus interesses. 

Ademais, nas promisses, percebemos que o contexto e intenções caracterizam esses atos para 

além de algo que o personagem faça por si, mas por algo que se cumpra através de outra 

pessoa. De acordo com Searle (1995) esse ato procura fazer mudanças no mundo de acordo 

com o correspondente ao conteúdo proposicional no ato de fala.  As expressões podem ser 

padrões, mas o contexto, gênero, e principalmente o posicionamento dos personagens, podem 

mudar, onde a mensagem para o interlocutor parece ter uma força maior. 

  O ato declarativo está ausente na análise, que mesmo com a presença da figura do rei 

e de personagens de relevância social, não depreendeu na expressão dos personagens atos 

declarativos. Contudo, verificamos o uso dos diretivos para os diálogos em que ocorrem 

ordem, obediência e conselhos dentro da história. 

 

4.4.1.17 Título: Any given summer 

 

4.4.1.18 Atos de Fala expressivos 
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Quadro 17: Atos de fala expressivos presentes no texto “Any given summer” do livro 1 da UNO 

Atos de fala Explanação 

“He opened the door and ran anxiously towards the mailbox.” Ansioso. 

“there was this contest at the firm, and I won! We won!!” Alegria. 

“… He closed with great enthusiasm.” Entusiasmo. 

“Well, I do like ecology, and I am certainly interested in global warming. However, I 

am not sure it’s a very good idea.” 
Dúvida. 

“He had no idea what it contained. And he had no idea what or how he would tell his 

father about it.” 
Dúvida/ Insegurança. 

“We look forward to hearing from you. 

Sincerely, JT…” 
Ansiosos. 

“’Oh, God’, he thought. ‘What am I going to do?’” Surpresa. 

“Boy, you look worried! What´s Wrong?” 
Sensações do 

personagem. 

“Oh my God! Charles, this is absolutely awesome!” 

 
Surpresa/ alegria. 

“What’s with that long face? Aren’t you delighted?” 

 

Sensações do 

personagem. 

“Charlie was terrified. He loved his father very much, but he didn’t know what to 

expect.” 

Sentimentos do 

personagem. 

“Good morning Charlie!” Saudação. 

“Hey! Really! That’s great!” Alegria. 

“Oh, that.” Surpresa. 

“Why, aren’t you happy, kid??” 

Perguntando sobre os 

sentimentos do 

personagem. 

“He was so excited that he didn’t notice Charlie was not listening, so he continued.” 

 

Percepção sobre 

outro personagem. 

“He stopped and looked at Charlie’s serious face and asked, ‘What’s the problem, kid? 

Is everything OK at home?’” 

Percepção sobre 

outro personagem. 

“After hesitating for a moment, Charlie decided to tell him about his fears.” 
Sentimentos do 

personagem. 

“He wanted to be happy, but he felt a dark cloud over his head.” 
Sentimentos do 

personagem. 

“I am not sure, Mom. But it might not be a bad idea. Dúvida. 

“You cant’s imagine, it was much worse than I expected,” and he continued. “You 

should be my father’s daughter.” 

Sentimentos do 

personagem. 

“He would be delighted if I wanted to become a lawyer and work with him.” 

Percepções de 

sentimentos de outro 

personagem. 

“Even though Charlie had felt really embarrassed when Julie told their acquaintances 

about his tip possibility, he started feeling more and more comfortable as the days 

passed.” 

Sentimentos do 

personagem. 

“Day after day, he got more and more excited about his trip.” 
Sentimentos do 

personagem. 

“Unfortunately, things at home were not as he liked.” 
Sentimentos do 

personagem. 

“His sisters were upset because their parents were upset, so nobody was happy.” 
Sentimentos dos 

personagens. 

“Professor Jacobs started, ‘Charles, Cindy, I think I owe you an apology’” Desculpas. 

“’Well, Richard’, said Mrs.Rogers, ‘I am really very upset because I was sure this 

would be the best summer yet for our family. We are really disappointed because 

Charlie doesn’t want to come with us.” 

Sentimentos dos 

personagens. 

. “I don’t know if he has made a choice yet, but it’s clear to me that he would prefer to 

go to Michigan.” 

 

Dúvidas. 
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“’ever expected was to have my son working with me at the firm. It has been really 

hard to accept that won’t be possible’, said Mr. Rogers.” 

 

Sentimentos do 

personagem. 

“I’m really worried about the distance. We will be in Europe while he is Brazil. That’s 

too many miles!” 
Sentimento dos pais. 

“Oh, he must have been disappointed.” 

Percepção dos 

sentimentos de outro 

personagem. 

“As Charlie flew over the country, he felt more and more confident and more and more 

excited about his future.” 

Sentimentos do 

personagem. 

“He was, but I think his biggest disappointed is that I won’t attend law school.” Dúvida. 

           Fonte: Editora UNO (2017). 

 

O texto analisado trata-se de um relato sobre a situação de um jovem que precisa tomar 

uma decisão – ir para as férias dos sonhos com seus pais, ou ir para o Brasil –, aceitando essa 

experiência como fator importante para seu sonho de ser biólogo. Para chegar a sua decisão, 

ele e as pessoas envolvidas demonstram alguns sentimentos, tais como: desapontamento, 

tristeza, alegria etc. Os diálogos envolvem essas emoções:  

• Boy, you look worried! What´s Wrong? 

• What’s with that long face? Aren’t you delighted? 

• Charlie was terrified. He loved his father very much, but he didn’t know what to 

expect.  

• After hesitating for a moment, Charlie decided to tell him about his fears. 

• He wanted to be happy, but he felt a dark cloud over his head. 

• “You can’t’s imagine, it was much worse than I expected,” and he continued. 

“You should be my father’s daughter”. 

• Even though Charlie had felt really embarrassed when Julie told their 

acquaintances about his tip possibility, he started feeling more and more 

comfortable as the days passed. 

• Day after day, he got more and more excited about his trip. 

• Unfortunately, things at home were not as he liked. 

• His sisters were upset because their parents were upset, so nobody was happy. 

• Well, Richard, said Mrs.Rogers, “I am really very upset because I was sure this 

would be the best summer yet for our family. We are really disappointed because 

Charlie doesn’t want to come with us. 

• ever expected was to have my son working with me at the firm. It has been really 

hard to accept that won’t be possible, said Mr. Rogers. 
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• I’m really worried about the distance. We will be in Europe while he is Brazil. 

That’s too many miles! 

• As Charlie flew over the country, he felt more and more confident and more and 

more excited about his future. 

Observamos, a partir disso, a percepção de sentimentos por terceiros. Outros 

personagens relatam como o outro se sente e, também, questionam, como acontece em outros 

textos. Para Searle (2002), esse tipo de ato tem como característica específica destacar as 

sensações do personagem em meio à interação social. Temos como exemplos: 

• Why, aren’t you happy, kid?? 

• He was so excited that he didn’t notice Charlie was not listening, so he continued. 

• He stopped and looked at Charlie’s serious face and asked, “What’s the problem, 

kid? Is everything OK at home? 

• He would be delighted if I wanted to become a lawyer and work with him. 

• Oh, he must have been disappointed. 

 Observamos sentimentos de surpresa, alegria, dúvida, entusiasmo, incerteza, 

percebidos nas sentenças abaixo:  

• He opened the door and ran anxiously towards the mailbox. 

• …there was this contest at the firm, and I won! We won!! 

• …He closed with great enthusiasm. 

• We look forward to hearing from you. 

• Sincerely, JT… 

• “Oh, God,” he thought. “What am I going to do?” 

• Oh my God! Charles, this is absolutely awesome! 

• Hey! Really! That’s great! 

• Oh, that. 

• He was, but I think his biggest disappointed is that I won’t attend law school. 

• It is, he muttered. 

 Também observamos sentimentos de dúvidas e incertezas quanto à decisão a ser 

tomada, que seguem descritos abaixo: 

• Well, I do like ecology, and I am certainly interested in global warming. However, 

I am not sure it’s a very good idea. 
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• He had no idea what it contained. And he had no idea what or how he would tell 

his father about it. 

• Oh, God, he thought. “What am I going to do? 

• I am not sure, Mom. But it might not be a bad idea. 

• I don’t know if he has made a choice yet, but it’s clear to me that he would prefer 

to go to Michigan.  

Também verificamos inícios de interações, como saudações, e atos expressivos com 

uma força maior, como pedir desculpas, que foram observados no texto nos seguintes 

enunciados: Good morning Charlie! Professor Jacobs started, Charles, Cindy, I think I owe 

you an apology. Percebemos que o olhar de terceiros sobre os sentimentos dos personagens é 

algo recorrente. A observação do outro, ao invés da expressão dos atos de fala pelo próprio 

personagem, é notada em vários textos. Pelo falar do outro, entendemos como o personagem 

se sente. Neste texto, temos a expressão you look worried. 

Assim como no primeiro texto, esta história foi escrita para o livro didático estudado, 

trazendo algumas adaptações de autores conhecidos. Contudo, em alguns casos traz histórias 

específicas a serem estudadas junto a uma temática, e/ou situações em que os personagens 

estão inseridos. Visto isso, pensamos como seria a presença dos atos de fala dentro de um 

enfoque pragmático em um texto cujo principal meio de análise é perceber o contexto e a 

interação do locutor e interlocutor nos diálogos já que não se atribui um gênero conciso. Foi 

assim que observamos os atos, e nesse caso, o ato expressivo partindo da relevância de se 

expressar o estado psicológico pelo locutor, que é descrito por Searle. Corroborando o 

exposto, Armengaud (2006, pag.103) aponta que “os relatos, as argumentações, as descrições, 

os diálogos  são  grandes unidades de sequencia de atos de fala”, tendo  em vista que, no texto, 

houveram variações dos atos expressivos de acordo com  as situações que o personagem 

vivenciava, e de acordo com suas decisões, dúvidas, medos, ansiedades e inseguranças.  

 

4.4.1.19 Atos de fala assertivos  

 

Quadro 18: Atos de fala assertivos presentes no texto “Any given summer” do livro 1 da UNO 

Atos de fala Explanação 

“Charlie ran as fast as he could to catch the post-man as his mother shouted, 

‘The mail is here!’” 
Certeza sobre fato. 

“He had been doing so all week long. His mother considered it a little weird, but 

paid no special attention for Charlie usually did strange things.” 

Informações sobre o 

personagem. 

“There it was. A large yellow envelope with his name printed on it.” Informação sobre um fato. 
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“’Mr.Charles W.Rogers.’ 

243 Orchard Ave. Boulder, Colorado. 

‘Yep, that’s me’, he thought.” 

 

Certeza sobre fato. 

“He examined the envelope carefully before he even dared open it.” Informação sobre um fato. 

“It was Saturday, so he was not in the middle of the usual rush to go to school.” Informação sobre um fato. 

“While he was considering whether to open the envelope or wait a bit longer, he 

thought about his father’s plans for the summer.” 
Informação sobre um fato. 

“A few weeks ago, his father had announced to his family that they had just won 

‘The most amazing trip ever’: A cruise in the Mediterranean! They would visit 

more than 10 European cities and the trip would last four weeks.” 

Informação sobre um fato. 

“Spending the summer with his little sister and parents wasn’t exactly what 

Charlie had always dreamed of, but it was good enough. He would get the chance 

to visit Europe, which at the moment, was completely out of his reach.” 

Informações sobre o 

personagem. 

“Actually, the course consists of two parts. Two weeks are offered in Michigan, at 

the University, and the following two weeks will be offered in Brazil.” 

Informação sobre o curso 

que o personagem quer 

fazer. 

“’I know it’s far way, but it’s a lifetime opportunity to study and visit such an 

interesting places as the Amazon Jungle!’ and he continued, ‘Actually, the course 

consists of two parts. Two weeks are offered in Michigan, at the University, and 

the following two weeks will be offered in Brazil’.” 

Informação sobre o curso 

que o personagem quer 

fazer. 

“To be honest, Mr.Jacobs, all I know about Brazil is that it’s really far, and that 

they have the most amazing rainforest I’ve ever heard about.” 

 

Conhecimentos do 

personagem sobre o Brasil. 

“By next Monday Charlie had completely, forgotten about his conversation with 

Mr.Jacobs. However, his father’s new about the dream vocation brought back the 

Brazil issue to his memory. Alone in his bedroom he kept watching th.e yellow 

envelope.” 

Informações sobre um fato. 

“He finally dared tear open the envelope very carefully.” 

 
Informações sobre um fato. 

“There were a couple of brochures about Michigan State University and a letter.” Informações sobre um fato. 

“Dear Mr.Rogers, 

We are happy to inform you that you have been accepted in our summer junior 

program.” 

 

Informações sobre um fato. 

“As you may know, the summer program includes four weeks of classes, two of 

which will take place here in Michigan and two more which will be offered in the 

amazing city of Manaus, Brazil.” 

Informações sobre um fato. 

“Mr.Rogers had always thought Charlie would work with him some day. 

Unfortunately, he had not noticed his child was not interested in law at all. His 

head was elsewhere: in the mountains, the rain forest, or the oceans.” 

Informações sobre o 

personagem. 

“Not only had he been accepted for the summer program, but he had also been 

offered a scholarship to be able to afford it and a very attractive possibility to join 

the Bachelor’s Degree in Environmental Science program, one of the most 

famous in the country.” 

 

Informações sobre o 

personagem. 

“Together they had started recycling campaigns at their high school. Julie was 

part of the leadership program and there she was devoted to promote 

sustainability among her peers.” 

 

Informações sobre os 

personagens 

“Both of them had a very special interest in nature and environment. When they 

went mountain biking they really enjoyed the mountains and outdoor life. They 

were continuously looking for alternative ways of recycling and what was most 

important, they were always promoting new nature-friendly ideas around their 

community: definitely not usual stuff for a couple of 16 years old high school 

students.” 

 

Informações sobre os 

personagens. 

“That was what Mr.Jacobs had written in his recommendation letter. If he could, 

he would have also recommended Julie, but she was not really interested in 

science. She was interested in law. And the summer program was directed to 

Informações sobre os 

personagens. 
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science students.” 

“I haven’t told Dad, yet.” 

 

Informação sobre o fato na 

história. 

“’I know your father, and I know he’s not dumb’, she replied. Certeza sobre um fato. 

“Mr. Charles W.Rogers Sr. was one of the most respected lawyers in the city. He 

was not rich, but his firm was known for having credibility and commitment. It 

was a very respected law firm in town. The one which Julie would like to work for 

someday.” 

 

Informações sobre o 

personagem. 

“Mr.Rogers had always thought Charlie would work with him some day. 

Unfortunately, he das not noticed his child was not interested in law at all. His 

head was elsewhere: in the mountains, the rains forests, or the oceans.” 

 

Informações sobre o 

personagem. 

“Charlie knew that he would not accept his studying science easily.” 

 
Certeza sobre um fato. 

“Besides, he had been planning the family’s vacation in Europe for weeks!” 
Informações sobre um 

personagem. 

“’Actually, Mr.Jacobs, I got this envelope last Saturday.’ ‘I don’t know what you 

wrote in that application, but I was accepted’. Charlie said with a forced smile.” 

 

Relatando um fato. 

“Well, to be honest I did write a recommendation letter. I told them about your 

interest in sustainability and environmental issues.” 

 

Relatando um fato. 

“I have, many years ago, when I was a student. It’s a wonderful place. And you 

are going to see the Brazilian rainforest, the most important in the world!” 

 

Relatando um fato. 

“Unfortunately, that rainforest has been seriously damaged, but I have read the 

Government is currently working on…” 
Relatando um fato. 

“Mr.Jacobs was also a respected teacher. He was considered a caring and an 

excellent teacher at his school.” 

Informções sobre o 

personagem. 

“That night, Charlie didn’t dare speak to his dad. He didn’t even have dinner 

with the family. He told everyone he had a headache and went to his bedroom.” 
Relatando fato na história. 

“Up there, he could listen to his family talking happily and joking about the 

wonderful vacations they would soon have.” 
Fato sobre a história. 

“Charlie handed the letter to his father, who did not understand what it meant.” 

 

Relatando fatos sobre a 

história. 

“Mmm, it’s a long story, Dad. I have been accepted to take a summer couse…” 

and continued telling them everything about the summer course and the university 

in Michigan. “ 

Relatando fatos sobre a 

história. 

“I know, Dad. But this is what I want to do for the rest of my life.” Certeza sobre um fato. 

“I know I don’t want to be a lawyer, Dad.” Certeza sobre um fato. 

“’They have one of the top 10 environmental programs in the country’, Charlie 

answered.” 
Relatando um fato. 

“On Friday morning, Charlie got to school and, as usual, met Julie in one of the 

classrooms.” 

Relatando fatos sobre a 

história. 

“He will understand, Charles. Eventually, I’m sure.” Certeza sobre um fato. 

“Charlie has just been accepted for a summer environmental program. He’s 

going to Michigan, and then to Brazil!” 

Relatando um fato sobre a 

história. 

“The days that followed gave him the opportunity to get used to the idea of 

traveling alone to a distant country. He had never been away from home alone, 

although he was almost 17!” 

Informações sobre o 

personagem. 

“His classmates were constantly asking him about Brazil, so he became an expert 

in a few days.” 

Relatos de fatos sobre a 

história. 

“He read about the recent floods in Manaus and about the fertile lands that 

turned Brazil into the best coffee producer in the world. He also learned about the 

terrible droughts that families suffered in the northeast of the country.” 

Informações sobre o 

personagem. 
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“He also got more and more interested in his recycling campaigns. For he knew it 

was the only thing he could do by himself to help his planet.” 

Relatos sobre o 

personagem. 

“His father barely talked to him, and neither did his mother.” 
Relatos de fatos sobre a 

história. 

“It was one of those annoying nights when, suddenly, the doorbell rang.” 
Relatos de fatos sobre a 

história. 

“Charlie entered the living room in that moment and said.” 
Relato de um fato na 

história. 

“Actually, I had not becomes aware of how important it was until these last few 

days when the possibility turned into a reality.” 
Certeza sobre um fato. 

“I don’t have to decide that right now, Dad. There’s still a year ahead.” Certeza sobre um fato. 

“Charlie’s family could not be with him at the airport when he left.” 
Relato de um fato na 

história. 

“Their flight to Rome had left a week earlier.” 
Relato de um fato na 

história. 

“It was Julie and Professor Jacobs who were there to say goodbye and wish him 

luck.” 

Relato de um fato na 

história. 

“’So, you’re all set’, said Julie.” Certeza sobre um fato. 

“’I am’, answered Charlie.” Certeza sobre um fato. 

“’Hey, you’ll celebrate your birthday in Michigan!’ she answered.” Certeza sobre um fato. 

Fonte: Editora UNO (2017). 

 

No texto, são descritas informações sobre os personagens através dos atos assertivos. A 

partir deles, conhecemos características pessoais, trajetória, aspirações e sonhos: 

• He had been doing so all week long. His mother considered it a little weird, but 

paid no special attention for Charlie usually did strange things. 

• Spending the summer with his little sister and parents wasn’t exactly what Charlie 

had always dreamed of, but it was good enough. He would get the chance to visit 

Europe, which at the moment, was completely out of his reach. 

• To be honest, Mr.Jacobs, all I know about Brazil is that it’s really far, and that 

they have the most amazing rainforest I’ve ever heard about. 

• Mr.Rogers had always thought Charlie would work with him some day. 

Unfortunately, he had not noticed his child was not interested in law at all. His 

head was elsewhere: in the mountains, the rain forest, or the oceans. 

• Not only had he been accepted for the summer program, but he had also been 

offered a scholarship to be able to afford it and a very attractive possibility to join 

the Bachelor’s Degree in Environmental Science program, one of the most famous 

in the country. 

• Together they had started recycling campaigns at their high school. Julie was part 

of the leadership program and there she was devoted to promote sustainability 

among her peers. 
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• Both of them had a very special interest in nature and environment. When they 

went mountain biking they really enjoyed the mountains and outdoor life. They 

were continuously looking for alternative ways of recycling and what was most 

important, they were always promoting new nature-friendly ideas around their 

community: definitely not usual stuff for a couple of 16 years old high school 

students. 

• That was what Mr.Jacobs had written in his recommendation letter. If he could, he 

would have also recommended Julie, but she was not really interested in science. 

She was interested in law. And the summer program was directed to science 

students. 

• Mr. Charles W.Rogers Sr. was one of the most respected lawyers in the city. He 

was not rich, but his firm was known for having credibility and commitment. It was 

a very respected law firm in town. The one which Julie would like to work for 

someday. 

• Mr.Rogers had always thought Charlie would work with him some day. 

Unfortunately, he das not noticed his child was not interested in law at all. His 

head was elsewhere: in the mountains, the rains forests, or the oceans. 

• Besides, he had been planning the family’s vacation in Europe for weeks! 

• Mr. Jacobs was also a respected teacher. He was considered a caring and an 

excellent teacher at his school. 

• The days that followed gave him the opportunity to get used to the idea of 

traveling alone to a distant country. He had never been away from home alone, 

although he was almost 17! 

• He read about the recent floods in Manaus and about the fertile lands that turned 

Brazil into the best coffee producer in the world. He also learned about the 

terrible droughts that families suffered in the northeast of the country. 

• Actually, the course consists of two parts. Two weeks are offered in Michigan, at 

the University, and the following two weeks will be offered in Brazil. 

• “I know it’s far way, but it’s a lifetime opportunity to study and visit such an 

interesting places as the Amazon Jungle!” and he continued, “Actually, the course 

consists of two parts. Two weeks are offered in Michigan, at the University, and 

the following two weeks will be offered in Brazil”. 
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• He also got more and more interested in his recycling campaigns. For he knew it 

was the only thing he could do by himself to help his planet. 

Percebemos como o locutor descreve o contexto trazendo informações sobre as 

diferentes situações e as ações dos personagens, como pode ser observado nas frases abaixo:  

• There it was. A large yellow envelope with his name printed on it. 

• He examined the envelope carefully before he even dared open it. 

• It was Saturday, so he was not in the middle of the usual rush to go to school. 

• While he was considering whether to open the envelope or wait a bit longer, he 

thought about his father’s plans for the summer. 

• A few weeks ago, his father had announced to his family that they had just won 

“The most amazing trip ever”: A cruise in the Mediterranean! They would visit 

more than 10 European cities and the trip would last four weeks. 

• By next Monday Charlie had completely, forgotten about his conversation with 

Mr. Jacobs. However, his father’s new about the dream vocation brought back the 

Brazil issue to his memory. Alone in his bedroom he kept watching the yellow 

envelope. 

• He finally dared tear open the envelope very carefully.   

• There were a couple of brochures about Michigan State University and a letter. 

• Dear Mr. Rogers, We are happy to inform you that you have been accepted in our 

summer junior program.  

• As you may know, the summer program includes four weeks of classes, two of 

which will take place here in Michigan and two more which will be offered in the 

amazing city of Manaus, Brazil. 

• I haven’t told Dad, yet. 

• “Actually, Mr.Jacobs, I got this envelope last Saturday.I don’t know what you 

wrote in that application, but I was accepted.” Charlie said with a forced smile. 

• Well, to be honest I did write a recommendation letter. I told them about your 

interest in sustainability and environmental issues. 

• I have, many years ago, when I was a student. It’s a wonderful place. And you are 

going to see the Brazilian rainforest, the most important in the world! 

• Unfortunately, that rainforest has been seriously damaged, but I have read the 

Government is currently working on… 



110 
 

• That night, Charlie didn’t dare speak to his dad. He didn’t even have dinner with 

the family. He told everyone he had a headache and went to his bedroom. 

• Up there, he could listen to his family talking happily and joking about the 

wonderful vacations they would soon have. 

• Charlie handed the letter to his father, who did not understand what it meant. 

• “Mmm, it’s a long story, Dad. I have been accepted to take a summer couse…” 

and continued telling them everything about the summer course and the university 

in Michigan.  

• They have one of the top 10 environmental programs in the country, Charlie 

answered. 

• On Friday morning, Charlie got to school and, as usual, met Julie in one of the 

classrooms. 

• Charlie has just been accepted for a summer environmental program. He’s going 

to Michigan, and then to Brazil! 

• His classmates were constantly asking him about Brazil, so he became an expert in 

a few days. 

• His father barely talked to him, and neither did his mother. 

• It was one of those annoying nights when, suddenly, the doorbell rang. 

• Charlie entered the living room in that moment and said. 

• Actually, I had not becomes aware of how important it was until these last few 

days when the possibility turned into a reality. 

• Charlie’s family could not be with him at the airport when he left. 

• Their flight to Rome had left a week earlier. 

• It was Julie and Professor Jacobs who were there to say goodbye and wish him 

luck. 

Observamos que os personagens relatam certezas sobre algumas decisões, sobre suas 

vidas, e fazem observações sobre a conduta de outros personagens. Searle (2002) destaca que 

o propósito dos membros da classe assertiva é o de comprometer o falante incluindo 

informações verdadeiras ou falsas. Percebemos isso nas seguintes sentenças:  

• Charlie ran as fast as he could to catch the post-man as his mother shouted, “The 

mail is here!” 

• Mr.Charles W.Rogers. 
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• 243 Orchard Ave. Boulder, Colorado. 

• Yep, that’s me, he thought. 

• “I know your father, and I know he’s not dumb”, she replied. 

• Charlie knew that he would not accept his studying science easily. 

• I know, Dad. But this is what I want to do for the rest of my life. 

• I know I don’t want to be a lawyer, Dad. 

• He will understand, Charles. Eventually, I’m sure. 

• I don’t have to decide that right now, Dad. There’s still a year ahead. 

• So, you’re all set”, said Julie. 

• “I am”, answered Charlie. 

• “Hey, you’ll celebrate your birthday in Michigan!”, she answered. 

Essas descrições sobre a carreira que o personagem pretende, informações sobre os 

personagens, e as características sobre o lugar que almejam ir na história, entregam ao leitor 

algumas informações sobre os ambientes propostos para o personagem, o que, nos atos 

expressivos, elucida essas sensações e dúvidas que suscitadas em suas decisões com o ato 

diretivo. 

Percebemos que o contexto traz as informações sobre os personagens e suas 

percepções sobre o ambiente. Diferente dos gêneros analisados, os atos de fala se evidenciam 

de acordo  com  as situações envoltas pelo personagem, e não em conformidade com uma 

característica do gênero  já definida, como humor, drama, romance, etc.  Porém, como nos 

outros textos os atos assertivos justificam as ações dos personagens, e podem conter essas 

características dentro de um diálogo, de acordo com a intenção do locutor.  Considerando o 

descrito por Orechioni (2006), os atos de fala são importantes unidades de análise em 

processos interacionais que são a base das interações verbais.  

 

4.4.1.20 Atos de fala diretivos  

  

Quadro 19: Atos de fala diretivo presentes no texto “Any given summer” do livro 1 da UNO 

Atos de fala Explanação 

“’Isn’t it great news?’ His father asked.” Questionamento. 

“And he finished, ‘Get ready, family! We’re leaving on June 20th!’” Aviso/Ordem. 

“He was about to open the envelope when he remembered his science teacher, Mr. 

Jacobs. One morning after class he had told Charlie, ‘Listen, I have just received an 

invitation for a summer couse at Michigan State University. It has one of the best 

programs for environmental studies. And he continued, ‘Anyway I thought you might 

be interested in taking a summer course in Michigan’.” 

Proposta/Convite. 
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“’Michigan?’ Charlie asked.” Questionamento. 

“Brazil? But Mr. Jacobs, that’s about a million miles from here!” Contestar. 

“Mr. Jacobs couldn’t hide his enthusiasm. ‘you’re right, Charlie! It’s the best place 

on Earth you can visit to study Ecology.’” 
Concordar. 

“Isn’t that your main interest?” Questionamento. 

“Don’t worry, just sign this application from and I will fill it out for you. You might 

not even get the scholarship. ‘There’s a large list of applicants’, he added.” 
Proposta. 

“You’re right. What can I lose? I might not even be chosen.” Questionamento. 

“Enclosed you will find the list of documents we require you to send and a separate 

sheet of instructions you have to follow in order to get registered in the course.” 
Convite/instrução. 

“’Look’, Charlie answered as he handed her the letter.” Pedido. 

“’It is’, he muttered.” Questionamento. 

“And?” Questionamento. 

“And, what?” Questionamento. 

“So?” Questionamento. 

“Come on, Jules! You know my father!” 
Chamando 

atenção/questionamento. 

“Yeah, right. You say that because you would like to work with him.” Questionar. 

“’You’d better talk to him really soon’, Julie said. ‘You don’t have much time to 

complete the application papers, and you need him to sign’.” 
Conselho. 

“I know, I know.” Concordar. 

“’I have to go. I’ve got a class in five minute…’ Julie said as she turned around and 

left Charlie sitting on the bench.” 
Obrigação. 

“’Any news yet?’ Professor Jacobs greeted Charlie as he entered the science lab.” Questionamento. 

“What did you tell them?” Questionamento. 

“If I were you, I’d be delighted! I have always wanted to go back to Brazil!” Conselho. 

“’So, you’ve been there?’ Charlie asked.” Questionamento. 

“’It’s logical. You’re scared, but you need to face the truth and talk to your father 

about your real interest’, Mr.  Jacobs said, and continued. ‘You’d better, or you will 

end up in law school and being miserable or dropping out after one or two 

semesters!’” 

Conselho. 

“And he finally asked, ‘Would you like me to talk with your father, Charlie? You 

know I’d be glad to. You’re one of the best students I have ever had’.” 
Proposta. 

“It wasn’t until next Thursday morning when Charlie decided to face both, his 

mother and father.” 
Decisão. 

“Mom, Dad, I need to talk to you. Do you have a minute? It’s about the summer 

vacations.” 
Questionamento. 

“What is this, Charlie?” Questionamento. 

“’Have you made a decision yet?’ his mother asked when be finished.” Questionamento. 

“Mom, I’d love to go with you guys to Europe. But this is a lifetime opportunity 

and…” 
Justificativa. 

“’So is taking a cruise with your family’, his father interrupted.” Questionamento. 

“’Come on, Charlie. You are 17! You don’t know what you want’, his father said.” Questionamento. 

“Mr. Rogers refused to continue the conversation and strode off.” Recusa. 

“Mrs. Rogers asked, ‘Are you seriously considering going to Michigan to attend the 

university there?’” 
Questionamento. 

“’Brazil is too far. Besides, we won’t even be here. We will actually be on the other 

side of the world!’ she said.” 
Proposta. 

“’So, how did it go?’ she asked.” Questionamento. 

“’I sure hope so’, he answered.” Concordar. 

“Have you decided where to go?” Questionar. 

“Nope, but I still have a week. We’ll see what happens.” Discordar. 

“’Hey, everyone!’ Julie called. “ 
Pedido/ Chamar a 

atenção. 

“’Jules, what are you doing?’ Charlie asked.” Questionar. 

“’You’d better get used to the idea. I’m sure you will spend the summer traveling in 

this continent!’ Julie said smiling.” 
Conselho/ aviso. 
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“What was he thinking?” Questionamento. 

“and continued, ‘I was not aware of your plans for the summer and I decided to 

encourage Charlie to go to Michigan without consulting you first. I should’” 
Influenciar. 

“Mr. Rogers didn’t a word. 

‘I know, Cindy. However, I wish you could trust me. I have seen the kid at school. 

It’s very unusual for a kid his age to have all that interest and initiative regarding 

the environment. I honestly think this is a great chance for him to find out what he 

really wants.” 

Conselho. 

“You don’t have to worry about that. The professor in charge of the group is a 

friend of mine. I can get in touch with him any time you want.” 
Conselho/pedido. 

“Don’t worry, Mom. There are a thousand ways in which we can communicate 

nowadays.” 
Conselho/pedido. 

“’So, Charlie. You have made a choice’, said Mr. Rogers.” Questionamento. 

“Yes, Dad. I will really miss you. I would love to spend the summer with you on that 

boat, and visit all those wonderful cities, but this is really important for me.” 
Decisão. 

“’And the university’ asked Mr. Rogers, ‘Have you decided to go to Michigan?’” Questionamento. 

“What’s the weather like in Brazil anyway?” Questionmento. 

“Charlie laughed out loud and answered, ‘Don’t worry, Julie. I’ll manage. I just 

read June and July are excellent months to visit the rainforest’.” 
Conselho. 

“You’re right. My father had some special plans for my birthday, but I didn’t know 

until they left.” 
Concordar. 

“It’s time, Charlie’, Mr. Jacobs said. ‘You’d better get going’.” Pedido. 

“He had certainly made the right decision.” Decisão. 

Fonte: Editora UNO (2017). 

 

Nos atos diretivos, os personagens questionam alguns acontecimentos. Por exemplo, o 

personagem principal vai para a viagem dos sonhos, e os pais dele, o professor e sua amiga 

questionam a escolha dele, e se ele irá largar a oportunidade de seguir seus sonhos.  

• Charlie ran as fast as he could to catch the post-man as his mother shouted, “The 

mail is here!” 

• “Isn’t it great news?” His father asked. 

• “Michigan?” Charlie asked. 

• Isn’t that your main interest? 

• You’re right. What can I lose? I might not even be chosen. 

• It is, he muttered. 

• And? 

• And, what? 

• So? 

• Come on, Jules! You know my father! 

• Yeah, right. You say that because you would like to work with him. 

• Any news yet? Professor Jacobs greeted Charlie as he entered the science lab. 

• What did you tell them? 

• “So, you’ve been there?” Charlie asked. 
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• Mom, Dad, I need to talk to you. Do you have a minute? It’s about the summer 

vacations. 

• What is this, Charlie? 

• “Have you made a decision yet?” his mother asked when be finished. 

• “So is taking a cruise with your family”, his father interrupted. “Come on, 

Charlie. You are 17! You don’t know what you want”, his father said. 

• Mrs. Rogers asked, “Are you seriously considering going to Michigan to attend 

the university there?” 

• “So, how did it go?” she asked. 

• Have you decided where to go? 

• “Jules, what are you doing?” Charlie asked. 

• What was he thinking? 

• “So, Charlie. You have made a choice”, said Mr. Rogers. 

• “And the university?” asked Mr. Rogers, “Have you decided to go to Michigan?” 

• What’s the weather like in Brazil anyway? 

 No contexto, acontecem ordens, pedidos, convites e conselhos, dando enfoque na 

viagem do personagem:  

• And he finished, “Get ready, family! We’re leaving on June 20th!”  

• He was about to open the envelope when he remembered his science teacher, Mr. 

Jacobs. One morning after class he had told Charlie, “Listen, I have just received 

an invitation for a summer couse at Michigan State University. It has one of the 

best programs for environmental studies’’. And he continued, “Anyway I thought 

you might be interested in taking a summer course in Michigan”. 

• “Don’t worry, just sign this application from and I will fill it out for you. You 

might not even get the scholarship. There’s a large list of applicants”, he added. 

• Enclosed you will find the list of documents we require you to send and a separate 

sheet of instructions you have to follow in order to get registered in the course. 

• “Look”, Charlie answered as he handed her the letter. 

• And he finally asked, “Would you like me to talk with your father, Charlie? You 

know I’d be glad to. You’re one of the best students I have ever had”. 

• “Brazil is too far. Besides, we won’t even be here. We will actually be on the other 

side of the world!” she said. 
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• “Hey, everyone!” Julie called.  

• “It’s time, Charlie”, Mr. Jacobs said. “You’d better get going”. 

• “You’d better talk to him really soon”, Julie said. “You don’t have much time to 

complete the application papers, and you need him to sign”. 

• If I were you, I’d be delighted! I have always wanted to go back to Brazil! 

• “It’s logical. You’re scared, but you need to face the truth and talk to your father 

about your real interest”, Mr. Jacobs said, and continued. “You’d better, or you 

will end up in law school and being miserable or dropping out after one or two 

semesters!” 

• “You’d better get used to the idea. I’m sure you will spend the summer traveling in 

this continent!” Julie said smiling. 

• I know, Cindy. However, I wish you could trust me. I have seen the kid at school. 

It’s very unusual for a kid his age to have all that interest and initiative regarding 

the environment. I honestly think this is a great chance for him to find out what he 

really wants. 

• You don’t have to worry about that. The professor in charge of the group is a 

friend of mine. I can get in touch with him any time you want. 

• Don’t worry, Mom. There are a thousand ways in which we can communicate 

nowadays. 

• Charlie laughed out loud and answered, “Don’t worry, Julie. I’ll manage. I just 

read June and July are excellent months to visit the rainforest”. 

Em outras sentenças, são descritas decisões, exigências, concordâncias e discordâncias 

em meio às situações e os personagens. Nesse caso, as influências do locutor e do interlocutor 

são percebidas em: 

• Brazil? But Mr. Jacobs, that’s about a million miles from here! 

• Mr. Jacobs couldn’t hide his enthusiasm. you’re right, Charlie! It’s the best place 

on Earth you can visit to study Ecology.  

• I know, I know. 

• It wasn’t until next Thursday morning when Charlie decided to face both, his 

mother and father.  

• Mr. Rogers refused to continue the conversation and strode off. 

• “I sure hope so”, he answered. 
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• Nope, but I still have a week. We’ll see what happens. 

• Yes, Dad. I will really miss you. I would love to spend the summer with you on that 

boat, and visit all those wonderful cities, but this is really important for me. 

• You’re right. My father had some special plans for my birthday, but I didn’t know 

until they left. 

• He had certainly made the right decision. 

• …and continued, “I was not aware of your plans for the summer and I decided to 

encourage Charlie to go to Michigan without consulting you first. I should” 

Enunciados que caracterizam obrigações também estão no texto. Os personagens 

também usam da justificativa para destacar suas ações, como em: I have to go. I’ve got a class 

in five minutes… Julie said as she turned around and left Charlie sitting on the bench. Os 

personagens também usam da justificativa par a destacar suas ações, como em: Mom, I’d love 

to go with you guys to Europe. But this is a lifetime opportunity and… 

No texto temos as relações hierárquicas novamente, em relação aos pais, professor, no 

âmbito entre amigos, no posicionamento dos falantes frente aos diálogos, são essas relações 

que trazem o ato diretivo de acordo com as informações dos atos assertivos. Temos, ordem, 

conselho, pedido e questionamento do personagem sobre sua decisão, no que esse ato também 

é variado com forças ilocucionárias que trazem a tensão em alguns diálogos, e se o 

personagem acatará algumas dessas proposições. 

 Nesse texto podemos ver se a força ilocucionária se faz forte frente as decisões do 

personagem e a partir de que influências e direcionamentos ele chega a fazer uma escolha.  De 

acordo com Searle (2002) é a partir dessa atitude responsiva dos interlocutores que se propõe a 

executar o que é destacado nas informações que haverá a execução de determinados 

propósitos de uso realizados. Podemos ver através dos atos diretivos as tentativas dos 

personagens de influenciar o personagem principal a tomar decisões a partir do ponto de vista 

deles, e a escolha que esse faz no final da história.  

 

4.4.1.21 Atos de fala compromissivos  

 

Quadro 20: Atos de fala compromissivos presentex no texto “Any given summer” do livro 1 da UNO 

Atos de fala Explanação 

“’Yeah, see you there!’ He answered.” Comprometimento. 

“’No, please don’t worry Mr. Jacobs’, said Charlie. ‘I will talk to him’.” Promessa. 

“’See you in four weeks’, Julie said.” Promessa. 
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Fonte: Editora UNO (2017). 

 

Outro ato de fala é o compromissivo, que descreve, no texto, promessas em situações 

cotidianas, como em: “See you there!” He answered.; “No, please don’t worry Mr. Jacobs”, 

said Charlie. “I will talk to him”; “See you in four weeks”, Julie said. Trata-se de um ato de 

fala, nesse contexto, com entoação de saudação, educação, ou de acordo com a interação 

social dos personagens, porém, com um teor de promessa de que os personagens irão se 

encontrar.  

No contexto, os atos compromissivos soam como comprometimentos rotineiros, 

característica que está em alguns textos analisados. Com a expressão See you relatam um 

possível encontro no futuro. Nesse caso, como descrito, eles caracterizam algo rotineiro. O ato 

compromisso tem uma intensidade menor na história, visto que esse ato de fala tem 

características do contexto da história em que o personagem ainda não se compromete com 

algo forte pois ainda não tomou nenhuma decisão. Nesse sentido, o enfoque pragmático é 

relacionado nessa maneira que o ato é disposto através do contexto.  

 Possivelmente ocorrerá uma força ilocucionária se o personagem se dispor a manter os 

compromissos cotidianos. A diferença observada em relação aos outros textos é a diferença 

que ele se faz intenso em algumas situações de mudança de vida, comprometimento consigo 

mesmo e que pode ser um atenuante no futuro, como relatado em alguns textos seria essa 

característica de “intensidade” algo que possa medir essas forças dentro de um contexto ou se 

ambos os casos ocorrer de fato o cumprimento da promessa mesmo cotidiana ou uma 

promessa de casamento ocasionaria em dizer que ouve uma força ilocucionária. Para Searle 

(2002) o ato compromissivo seria um pedido a si mesmo, comportamento do locutor acerca de 

certo posicionamento assumido em meio aos diálogos e situações. O ato declarativo não 

aparece no texto; os diálogos com autoridade acontecem com os personagens e seus pais, 

descritos no ato diretivo. 

 

4.4.2 Análise quantitativa do livro 1 

 

Posterior a análise qualitativa, vamos descrever a frequência dos atos de fala numa 

tabela e demonstrar, com o gráfico de setores, a porcentagem dos atos frequentes, assim como 

traremos uma pequena análise associando a frequência e a porcentagem a partir dos atos de 

fala recorrentes no texto. Com isso, podemos perceber de maneira numérica a distribuição dos 

atos de fala nos livros didáticos, complementando a análise qualitativa.  



118 
 

 Nesta seção, demonstramos a frequência com que os atos de fala aparecem 

distribuídos nos textos de língua inglesa da seção Become a Reader do livro 1, assim como, no 

gráfico de setores, a porcentagem da frequência de cada ato de fala nos distintos textos, 

seguido da análise. 

 

4.4.2.1 Título: The competition 

 

Abaixo, apresentamos a distribuição da frequência dos atos de fala do primeiro texto:  
 

Tabela 1: Frequência de categorias de atos de fala presentes no livro “The Competition” 

ATOS DE FALA FREQUÊNCIA 

Expressivos 47 

Assertivos 41 

Diretivos 29 

Compromissivos 4 

Declarativos 1 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2019). 

 

No gráfico abaixo está demonstrada a porcentagem de cada ato de fala: 

 

 
Gráfico 1: Distribuição porcentual das categorias de atos de fala presentes no livro “The Competition” 

 

Fonte: Elaborado pela autora (2019).  
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No texto analisado, o ato de fala expressivo se destaca, compondo 38% das 

ocorrências, pois descreve as sensações dos personagens no momento da competição de 

ginástica olímpica. Norrick (1978) acrescentou à lista de Searle outros verbos para atos 

expressivos, tais como perdoar, lamentar, e se vangloriar, o que, para o autor, pode sugerir 

atos expressivos de gosto, que, assim como no texto, não têm uma função social, porém, são 

expressivos de sentimentos, das emoções e opiniões do falante.  

O assertivo, que ocorre em 38%, e o diretivo, em 24%, descrevem observações de fatos 

do cotidiano naquele ambiente competitivo, com aquela situação, em quadros que descrevem a 

relação entre membros da equipe e entre a equipe e o treinador através de conselhos e ordens. 

Outro ato de fala é o compromissivo, que aparece algumas vezes (3%), destacando a situação 

de comprometimento e união da equipe. Por último, o ato declarativo (1%), que expressa o 

resultado final avaliado pelos juízes da competição.  

Com os dados, podemos perceber que os atos expressivos aparecem com frequência. 

Alguns personagens descrevem, a partir de suas falas, como se sentem, ou o estado 

psicológico de outra pessoa. No ato diretivo, observamos ordens e conselhos. No ato assertivo, 

são descritos fatos sobre os personagens e situações no desenvolvimento do enredo. Já com o 

compromissivo, percebemos a intensidade de algumas promessas e, por último, o declarativo, 

que relata o resultado final da competição.  

Observamos que, apesar de não ser uma história romântica, a expressividade é 

importante para conhecermos os personagens e entender os outros atos de fala que aparecem, 

sejam ordens ou compromissos. As cenas dentro do contexto trazem essas informações para 

compreendermos o enfoque da obra e a intenção do autor. A distribuição e frequência desses 

atos ajudam o leitor na compreensão do contexto e nas ações dos personagens.  

A história é específica para o livro didático, como ela não aborda um gênero conciso, a 

frequência dos atos de fala teria influência do contexto, para Koch e Cunha Lima (2004) o 

contexto integra um evento focal e um campo de ação à posição dos falantes e os recursos 

extralinguísticos. Dessa forma, levando para um enfoque pragmático qual seria importância 

dessa frequência, e o fato de os atos expressivos e assertivos acontecerem em maior 

frequência? Através desses atos se considera entender a história através da expressividade da 

personagem com um teor mais emotivo e com as informações que foram dadas pelo ato 

assertivo no qual direcionou esse olhar pelo leitor de conhecer o contexto. Contudo, se os atos 

diretivos aparecessem com maior frequência observaríamos uma nova percepção de 

posicionamento dos falantes na intenção que os personagens fizessem algo.  
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Outro fator a se pensar dentro do estudo pragmático é que se a frequência fosse 

equivalente ou próxima, o sentindo do contexto mudaria ou permaneceria o mesmo, em face 

disso percebemos que a frequência junto com análise qualitativa ajudaria a entender essa 

mudança junto com as disposições de gênero e intenções.  

Voltando ao texto, os atos diretivos tem uma frequência menor, como relatado, porém 

são reações dos atos assertivos que trazem informações ou características emocionais e 

percepções dos personagens. Os atos compromissivos e declarativos estão em menor 

frequência, porém são fatores decisivos na história, visto que em alguns atos de menor 

frequência o que se observa é sua força dentro do contexto, o que a análise qualitativa 

caracterizou.  

 

4.4.2.2 Título: The adventures of Tom Sawyer (Mark Twain) 

 

Abaixo, está a distribuição da frequência dos atos de fala do segundo texto:  

 

Tabela 2: Frequência de categorias de atos de fala presentes em “The Adventures of Tom Sawyer (Mark Twain)” 

ATOS DE FALA FREQUÊNCIA 

Assertivos  54 

Diretivos 32 

Expressivos  24 

Compromissivos 2 

Declarativos 0 

Fonte: Elaborado pela autora (2019). 

 

No gráfico abaixo, está demonstrada a porcentagem de cada ato de fala do segundo 

texto: 
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Gráfico 2: Distribuição porcentual das categorias de atos de fala presentes em “The adventures of Tom Sawyer 

(Mark Twain)” 

Fonte: Elaborado pela autora (2019). 

 

No texto analisado, aparecem, constantemente, atos assertivos, uma vez que tal texto 

aborda fatos cotidianos da antiga sociedade americana, as características da época e suas 

diferentes classes sociais. Esse ato está presente na descrição de provas sobre o crime, cenas 

importantes e ações dos personagens no enredo, estando expresso em 54% das ocorrências. Os 

atos diretivos, que surgem em 32%, expressam ordens, conselhos, obrigações e exigências. De 

acordo com Vanderveken (1991), com relação à ordem, o falante deseja a ação e se encontra 

em uma posição hierárquica de superioridade. No texto, ocorre o assassinato de um ladrão de 

covas, que é um dos pontos altos da obra, em que o ato diretivo permeia essa atmosfera.  

De acordo com Searle (1982) e Austin (1962), os atos diretivos correspondem, 

pragmaticamente, a tentativas do falante de levar o ouvinte a fazer algo, produzir certo efeito e 

a implicar certa modificação da situação interlocutiva. 

O expressivo aparece posteriormente, somando 24% das ocorrências, uma vez que 

descreve as sensações do personagem e de outros personagens secundários nas situações. 

Nesse ato, podemos observar, desde uma saudação até sensações de medo, culpa, alegria. O 

ato compromissivo aparece algumas vezes, em 2% dos casos, dito em situações superficiais ou 

de forte conteúdo emocional, como uma vingança. O ato declarativo está ausente, apesar da 

figura de membros da polícia, judiciário e o ambiente do tribunal aparecerem na história.  

Observando a recorrência dos atos assertivos, que se tornam importantes na 

apresentação de alguns personagens e situações, e do ato diretivo, que permeia ordens, 

conselhos e transparece a sociedade da época, esses diálogos são responsáveis por marcar os 

referidos contextos na história, e as sensações dos personagens, que podem ser observadas nos 
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diálogos. O ato compromissivo se estabelece de modo corriqueiro e com más intenções, e o 

declarativo está ausente, apesar dos personagens descritos. Essa frequência do ato assertivo e 

diretivo demonstra a intenção do autor em descrever um retrato realista, e o aparecimento dos 

outros atos de fala contribuem para entendermos algumas cenas, não tirando o enfoque da 

obra.  

Entender a recorrência na obra dos atos assertivos e diretivos em maior presença traz a 

percepção humorística crítica referente ao gênero. Dentre as situações analisadas nesse 

contexto, observamos que se tivéssemos uma recorrência de maiores atos expressivos, o olhar 

do leitor, ou as interações dentro do texto vislumbrariam uma visão emotiva, ou o personagem 

explorando suas sensações. Nesse sentido, os atos assertivos e diretivos perderiam de 

enriquecer o contexto e o teor crítico. De acordo com Marcushi (2008), quando 

compreendemos um gênero textual não dominamos uma forma linguística, mas sim uma 

maneira de realizar instrumentos específicos em determinadas situações. Para o enfoque 

pragmático seria interessante perceber essas nuances dentro dos diálogos em gêneros 

específicos, e como os atos de fala colaboram para a asserção do gênero.  

 

4.4.2.3 Título: A Midsummer night´s dream 

 

Abaixo, está a distribuição da frequência dos atos de fala do terceiro texto:  

 

 
Tabela 3: Frequência de categorias de atos de fala presentes em “A midsummer night’s dream” 

ATOS DE FALA FREQUÊNCIA 

Assertivos 46 

Expressivos 42 

Diretivos 36 

Compromissivos 4 

Declarativos 0 

Fonte: Elaborado pela autora (2019). 

 

No gráfico abaixo, está demonstrada a porcentagem de cada ato de fala do terceiro 

texto: 
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Gráfico 3: Distribuição porcentual das categorias de atos de fala presentes em “A midsummer night’s dream” 

 
Fonte: Elaborado pela autora (2019). 

 

No texto, há atos assertivos em 36% dos enunciados analisados, observando alguns 

fatos da história ou informações sobre os personagens. Há atos expressivos em 33% das frases. 

Percebeu-se, também, que, algumas vezes, os dois atos de fala, diretivo e expressivo, fazem 

parte do mesmo ato de fala. Para Norrick (1978), há três condições preparatórias para a 

realização de um ato expressivo: a pressuposição factiva, o julgamento de valor e as condições 

de identificação de papéis. Parte dessa junção dos dois atos corroboram em um tom imperativo 

junto aos sentimentos dos personagens; em dadas situações, por exemplo, Never, Never mind e 

Let´s go! 

Consideradas as ordens do rei, influências entre os personagens, conselhos e pedidos, 

observamos, em 28%, o ato diretivo. Posteriormente, temos em menor frequência (3%) os atos 

compromissivos. Neles, temos promessas de casamento ou promessas com uma força maior 

dentro do ambiente da história. Os atos declarativos, apesar das figuras de realeza contidas na 

história, não são utilizados, sendo usados com maior frequência os atos assertivos.  

Nesta obra, observamos uma aproximação dos atos assertivos e expressivos; o primeiro 

pra informar o ambiente e proposições acerca dos personagens; e o segundo, um lirismo. Em 

um contexto permeado por ordens, observamos os sentimentos dos personagens; mesmo 

quando uma ordem é relatada, ela traz certa expressividade. O ato compromissivo aparece de 

maneira secundária, porém, percebemos sua intensidade através da relação entre os 

personagens. Os atos declarativos são ausentes. Existe a figura do rei, porém, no contexto, 

apesar das promessas e ordens, não é concluído nenhum ato com um “declaro”. 

Na peça analisada esperava-se a maior frequência de atos de fala expressivos 

caracterizando o ar dramático e emotivo nas obras de Shakespeare, porém o ato assertivo é o 
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de maior frequência. Como destacado, ele traz o contexto da história, informações sobre os 

personagens e suas ações, exploradas nos atos expressivos e diretivos. Um aspecto a ser 

refletido no texto é a intencionalidade do autor, outro fator é porque os atos assertivos, 

diretivos e expressivo tiveram maior recorrência nos textos, e por último o tom que alguns atos 

dão à expressões que já detém um ato específico. 

Primeiro vamos discorrer o que seria intencionalidade para Searle (2002). Ele descreve 

intencionalidade como a relação mundo-palavra, que segundo o autor, é intrínseca aos estados 

mentais de crença, temor, esperança, desejo, amor, ódio, aversão, agrado, desagrado, dúvida, 

alegria, exaltação, ansiedade. Uma observação é que Searle dispõe de intencionalidade 

(direcionalidade) e intenção (forma de intencionalidade) uma vez que o indívidio pode 

vivenciar o estado intencional sem que o objeto ou o estado de coisas a que ele está 

“direcionado” sequer exista. Isso porque existem casos em que um falante apenas representa 

um estado de coisas, sem se preocupar em comunicar algo ao ouvinte. 

Usando o olhar de Searle e a visão de Derrida (1977) no qual relata que a intenção do 

autor não tem a força que a palavra “intenção” pode lhe dar, isso porque um contexto não seria 

determinável e se fosse, o sujeito teria plena consciência do que enuncia, havendo uma 

comunicação transparente na comunicação, sem ruídos.  O que de fato não acontece em alguns 

textos, trazendo a frequencia analisada percebemos que o fato de ocorrer mais atos assertivos 

traz essa visão de contexto indeterminável, e a partir dos atos de fala, e da intencionalidade 

dos locutores através dos diálogos encontraríamos características referentes ao gênero da obra, 

contudo, não em relação a frequência.  

Outro ponto observado são os atos assertivos, expressivos e diretivos terem maior 

recorrência. A análise sugere um ato de fala que será preponderante no texto e outros que vão 

ocorrer em contextos influenciados pelos preponderantes, visto que em acordo com Van Dijk 

(1992) os atos de fala devem ser analisados  em sua totalidade, pois para o autor eles não 

podem ser analisados de forma isolada. Nesse caso entender sua frequeêcia e como eles se 

sobressaem em alguns textos, nos fez compreender as relações dentro do diálogo, o contexto 

que traz os atos de fala e o gênero textual. Nesse sentido, essa quantidade e distribuição tem 

uma relação com a forma que a história vai tomando. Já que não há algo estabelecido, o que 

entendemos é como essa interação sobre os atos e o fato de a quantidade de sua recorrência ser 

mais relevante influenciar os dialógos e intenções dos locutores, assim como ao tom que é 

dado a história, junto com a ótica e percepção do leitor.  

Finalizamos com alguns atos de fala que apesar de serem denominados a partir de 

características da teoria estudada, aparentam ter o tom de outro ato. Como no texto os atos 
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diretivos têm um tom mais expressivo e dramático, as vezes se confudem. Porém, em face da 

teoria e do contexto podemos discriminar qual seria o ato preponderante e o secundário que 

descrevemos como um “tom” ou “entoação” dentro da sentença. Um fator que pode 

influenciar esse processo é a característica do gênero e como a estilística do texto pode 

apresentar essas formas.  

 

4.4.2.4 Título: Any given summer 

 

Abaixo, está a distribuição da frequência dos atos de fala do quarto texto: 

 
 

Tabela 4: Frequência de categorias de atos de fala presentes em “Any given summer” 

ATOS DE FALA FREQUÊNCIA 

Assertivos 58 

Diretivos 56 

Expressivos  34 

Compromissivos  3 

Declarativos 0 

Fonte: Elaborado pela autora (2019). 
 

No gráfico abaixo, está demonstrada a porcentagem de cada ato de fala do quarto 

texto: 

 

 
Gráfico 4: Distribuição porcentual das categorias de atos de fala presentes em “Any Given Summer” 

 

Fonte: Elaborado pela autora (2019). 
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 Os atos de fala, no texto, são bem expostos em situações que informam sobre 

determinados assuntos. Temos os atos assertivos, constando 58% das ocorrências. Searle 

(2002) especifica que o seu propósito é o de comprometer o falante (em diferentes graus) com 

a verdade da proposição expressa. É o componente discursivo mais importante, junto com o 

diretivo, que ocorre em 56%, e é responsável por demandar ordens, questionamentos e 

decisões nos diálogos.  O ato expressivo (34%) expõe os sentimentos do personagem com 

relação ao atual conflito, que seria a viagem do personagem, o que o coloca em um dilema. O 

ato compromissivo (1%), apesar de os personagens terem laços fortes, tem uma força 

ilocucionária menor.   

Para Searle (1972), o ato de prometer possui como característica o comprometimento do 

falante em cumprir o que será informado; diz respeito ao posicionamento de acordo com o que 

está sendo proferido em certas situações. O ato declarativo é ausente do texto; não há 

personagens nem diálogos no texto que se referem a certos rituais, sociais e autoridades.  

Assim como no primeiro texto, este também foi feito para o livro didático analisado, 

como ele não tem um gênero conciso, a sua frequência consiste no contexto e na tensão 

abordada na história. De fato, os atos assertivos, diretivos e expressivos têm as frequências 

maiores, apresentando informações da história e do personagem, e os diretivos e expressivos 

presentes nos momentos de questionamento, ordem, expressão de sentimentos do personagem. 

Observar o porque dos atos assertivos terem maior frequência evidencia a importância de 

conhecer o ambiente e os personagens que interagem através dos outros atos de fala, porém se 

percebessemos uma maior frequência de atos diretivos do que assertivos trazeria para o leitor 

mais momentos de tensões e questionamento na história, a posição dos interlocutores mudaria.  

 

4.4.3 Análise qualitativa do livro 2  

 

4.4.3.1 Título: I have a dream 

 

4.4.3.2 Atos de fala expressivos  

 

Quadro 21: Atos de fala expressivos presentes no texto “I have a dream” do livro 2 da UNO 

Atos de fala Explanação 

“Many Northern states felt slavery was wrong.” 

Descreve os sentimentos de 

algumas pessoas do Norte sobre a 

escravidão. 
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“They often fell victim to violent hate crimes committed by white people, 

including the police.” 

Descrição dos sentimentos de 

pessoas que vivem racismo e 

intolerância. 

“He did not support violence or terrorism.” 
Descrição de sentimentos sobre 

Mather Luther king. 

“I have a dream. I am happy to join with you on this day. Today will go 

down as the greatest demonstration for freedom in the history of our 

nation.” 

Compartilhando seus sonhos. 

“But we will not be content without freedom and equality. There will be no 

peace until America grants the Negro his citizenship rights. The revolt will 

continue until the lights of justice emerges.” 

Descrição dos sentimentos dos 

ouvintes. 

“My people now stand on the threshold of justice. But we must not be 

guilty of wrongful deeds.” 

Descrição de sentimentos de 

algumas pessoas. 

“We can never be satisfied. Not a long as we suffer from police brutality. 

Not as long as we cannot lodge in the hotels of our choice. Not as long we 

are confined to the ghetto. Not as long as our children are robbed of their 

dignity by a sign stating:  For whites Only”. 

Descrição do sentimento dos 

ouvintes. 

“We cannot be satisfied when a Negro in Mississippi cannot vote. Nor can 

we be satisfied while a Negro in New York believes he has nothing to vote 

for. No, no, we are not satisfied. And we will not be satisfied. Not until 

justice rolls down like waters, and righteousness like a mighty stream.” 

Sentimento de insatisfação com a 

situação. 

“I have a dream that one day this nation will rise up. That it will hold 

these truths to be self-evident, that all men created equal.” 
Compartilhando seus sonhos. 

“I have a dream that one day the sons of former slaves and former slave 

owners will be able to sit down together at the table of brotherhood.” 
Compartilhando seus sonhos. 

“I have a dream that one day the Deep South, that desert of injustice, will 

be transformed into an oasis of freedom and justice.” 
Compartilhando seus sonhos. 

“I have a dream: One day my four little children will be judged by the 

content of their character and not by the color of their skin.” 
Compartilhando seus sonhos. 

“I have a dream: One day, down in Alabama, little black boys and black 

girls will join hands with little white boys and white girls as sisters and 

brothers.” 

Compartilhando seus sonhos. 

“I have a dream today!” Compartilhando seus sonhos. 

“I have a dream that one day every valley shall be exalted. Every hill and 

mountain shall be made low. The rough places will be made plain. The 

crooked places will be made straight.” 

Compartilhando seus sonhos. 

“The Southern states were unhappy when Abraham Lincoln was elected 

president in 1860. 

Free at last! Free at last! Thank God almighty, we are free at last!” 

Sentimento de infelicidade de 

algumas pessoas do Sul. 

Fonte: Editora UNO (2017). 

 

O texto em que serão analisados os atos de fala aborda o período americano de 1950-

1960, com o movimento americano dos direitos civis, destacando o discurso de Mather Luther 

King, proferido em 1963, na Marcha de Washington.  

Considerando o caminho pragmático cultural e a percepção da consciência coletiva 

americana, os autores desses protestos empregam a linguagem cultural da época nesses 

movimentos, assim como os atos de fala que eles usaram para protestar o cenário opressivo e 

os roteiros estratégicos que transmitiam suas influências na sociedade.  
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Na análise dos atos expressivos, começamos com I have a dream, frase repetida 

inúmeras vezes pelo locutor. Ele compartilha seus anseios subjetivos em uma causa social de 

equidade de direitos e tolerância racial; esse sentimento que ele perpassa é perceptível nos 

seus anseios, reverberando em uma consciência de “todos” nas sentenças:  

• I have a dream. I am happy to join with you on this day. Today will go down as the 

greatest demonstration for freedom in the history of our nation;  

• I have a dream that one day this nation will rise up. That it will hold these truths 

to be self-evident, that all men created equal;  

• I have a dream that one day the sons of former slaves and former slave owners 

will be able to sit down together at the table of brotherhood;  

• I have a dream that one day the Deep South, that desert of injustice, will be 

transformed into an oasis of freedom and justice;  

• I have a dream: One day, down in Alabama, little black boys and black girls will 

join hands with little white boys and white girls as sisters and brothers; 

• I have a dream today! 

• I have a dream that one day every valley shall be exalted. Every hill and mountain 

shall be made low. The rough places will be made plain. The crooked places will 

be made straight.  

 Ele delineia seus sonhos com palavras como “dream”, “freedom”, “equal”, 

“brotherhood”, “justice”. O locutor entrega um ar emotivo a suas palavras, fazendo com que 

seu sonho ecoe em todos sem distinção, em frases como little black boys and black girls will 

join hands with little white boys and white girls as sisters and brothers. Mesmo usando esse 

lado expressivo, ele descreve as injustiças e as diferenças sociais trazendo, nas frases, o 

contexto da época e o sonho de mudança. O locutor destaca os sentimentos de pessoas do Sul 

e do Norte e como as pessoas que vivem a intolerância no seu cotidiano se sentem. Podemos 

perceber em sentenças como:  

• Many Northern states felt slavery was wrong. 

• The Southern states were unhappy when Abraham Lincoln was elected president 

in 1860. Free at last! Free at last! Thank God almighty, we are free at last!  

• They often fell victim to violent hate crimes committed by White people, including 

the police. 

• My people now stand on the threshold of justice. But we must not be guilty of 

wrongful deeds.  
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Nesse ponto, percebemos que seu objetivo é se voltar para as pessoas do Norte e do 

Sul, mas, também, se direcionar para pessoas que sentem essa diferença social, pautando as 

diferenças em vários pontos centrais, para depois abrangê-las em um anseio geral.  

No texto, o autor fala sobre as insatisfações com alguns retratos sociais. Nessas 

sentenças, ele usa “we”, descrevendo que esse sentimento seria dele e todos e, mais uma vez, o 

discurso não é só subjetivo; sua insatisfação também é de todos. Podemos observar tal 

premissa em sentenças como:  

• But we will not be content without freedom and equality. There will be no peace 

until America grants the Negro his citizenship rights. The revolt will continue until 

the lights of justice emerges;  

• We can never be satisfied. Not a long as we suffer from police brutality. Not as 

long as we cannot lodge in the hotels of our choice. Not as long we are confined to 

the ghetto. Not as long as our children are robbed of their dignity by a sign 

stating: For whites Only; 

• We cannot be satisfied when a Negro in Mississippi cannot vote. Nor can we be 

satisfied while a Negro in New York believes he has nothing to vote for. No, no, we 

are not satisfied. And we will not be satisfied. Not until justice rolls down like 

waters, and righteousness like a mighty stream. 

De acordo com Searle (1969), o ato expressivo retrata o estado psicológico do locutor 

referente à sua realidade. Alguns sentimentos, como no texto, demonstram uma vontade de 

mudança de contestar a situação. Por último, temos a descrição dos sentimentos do autor: “He 

did not support violence or terrorism”, sentença que aparecia diversas vezes em seu discurso, 

influenciando a sociedade não usar dessas ações.  

A nossa análise se delineia num discurso no qual o ato de fala expressivo apresenta o 

locutor, e a expressão de seu estado psicológico. Porém, o modo como ele está inserido  no 

gênero sugere que o locutor quer passar para os interlocutores essas sensações, quer que eles 

percebam e sintam insatisfação e uma liberdade futura, então seria um estado compartilhado  

diferente dos outros textos que o personagem expressa, vemos a intenção que ela se espalhe no 

qual possibilita a compreensão das estratégias usadas pelo locutor para atingir certo objetivo   

ou  certo efeito sobre o interlocutor.  

4.4.3.3 Atos de fala assertivos 
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Quadro 22: Atos de fala assertivos presentes no texto “I have a dream” do livro 2 da UNO 

Atos de fala Explanação 

“The United States of America has a dream. This dream is found in the 

heart of every citizen. It is whispered on the lips of every immigrant. It is 

as alive today as it was when the first settlers arrived in this country. It is 

American dream.” 

Informação sobre os imigrantes 

Americanos no século passado. 

“In 1776, The founding Fathers signed their names to the Declaration of 

Independence.” 

Descrição da data da declaração 

da independência. 

“All men had these rights. Men however, did not include women, and it 

certainly did not include African slaves.” 

Situação sobre os direitos dos 

cidadãos do país numa dada 

época. 

“The first slaves came to America in 1619...” Data da vinda dos primeiros 

escravos na América. 

“They were considered property, not as peoples. Slaves received harsh 

and often violent treatment. It was illegal for them to learn to read and 

write.” 

As condições de vida dos 

escravos no período relatado. 

“Nothern and Sourthern states had different feelings on slavery.” Fato sobre a sociedade do norte e 

sul. 

“Southern states depended upon it heavily for the production of crops 

such as cotton” 

Informação sobre os Estados do 

Sul. 

“They resented his antislavery policies. As a result, the Civil war broke 

out between the North and the South in 1861.” 

Informação sobre um 

acontecimento num dado período. 

“President Lincoln announced The Emancipation Proclamation in 

1863.” 

Descrição da data de proclamação 

de Emancipação. 

“When the Civil War finally ended in 1865, black people were free. But 

they were by no means equal – especially in the defeated Southern 

states.” 

Fatos sobre o fim da Guerra civil. 

“Former slaves owners found it difficult to respect the rights of former 

slaves. Whites still thought of themselves as superior. Racism made life 

difficult for people of color during this transition.” 

Descrição sobre o racimo e as 

dificuldades. 

“By the 1950s, the environment began to change. Non- whites and non – 

Christians of all backgrounds began to speak up.” 

Relato sobre as relações sociais 

em 1950. 

“A number of organizations, working together, formed the Civil rights 

Movement. They demanded equal treatment for black people under the 

law.” 

Relatos sobre o Movimento de 

Direitos Civis. 

“Martin Luther King, jr led one these organizations. He helped to 

organize peaceful protests such as marches. He believed in civil 

disobedience.” 

Descrições de fatos sobre Martin 

Luther King. 

“The battle for civil rights had begun.” “Night after night, the nation 

witnessed the struggle on television.” 

Relato sobre a batalha de direitos 

civis. 
“Brave black Americans protested segregation laws with dignity. Police 

reacted with violence and brutality, even at the most peaceful of 

protests.” 

Relatos sobre acontecimentos da 

época. 

“On august 28, 1963, members of the Civil Rights Movement organized 

the march on Washington. “More than 250, 000 people of all races 

banded together to demand equal rights”. 

Relata um acontecimento, a 

Marcha de Washington. 

“The march was widely broadcast. people 

From all across the country tuned in to this historic event on their radios 

and televisions”. 

Fatos sobre a Marcha de 

Washington. 

“Musicians played songs. Organization representatives gave speeches. 

Martin Luther King, Jr´ s speech was the most memorable of them all 

Martin Luther King, Jr had a dream.” 

Fatos sobre a Marcha de 

Washington. 

“This helped to end discrimination and to enforce equal rights for all.” Descrição sobre Martin Luther 

King 

“King´s speech helped make the American Dream a reality for all 

Americans. And this is what he said:” 
Relato sobre suas aspirações. 

“Five score years ago, a great American signed the Emancipation 

Proclamation. This came as a great beacon of hope to millions of Negro 
Relato de um fato histórico. 
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slaves” 

“It was the dawn to end the long night of their captivity. But one 

hundred years later, the Negro still I s not free. He is still crippled by the 

chains of segregation and discrimination.  “ 

Relato sobre a situação na época. 

“One hundred years later, The Negro lives in poverty while the world 

around him prospers.  

One hundred years later, the Negro still wastes away in the corners of 

American society. He finds himself an exile in his own land.” 

Relato sobre a situação na época. 

“In a sense, we´ve come to our nation´s capital to cash a check.” “It is 

obvious today that America has failed in this promise. America has given 

the Negro people a bad check. This check has come back marked 

“insufficient funds.” 

Descrição sobre situação social da 

época. 

“Nineteen sixty- three is not an end. It is a beginning. Some think that 

the Negro needed to blow off steam.” 
Relato sobre situação da época. 

“They have begun to realize that their destiny is tied to ours. They 

recognize that their freedom is bound to our freedom.” 

Descrição sobre consciência 

social. 

“I know that some of you have come here out of great trials and 

tribulations. Some came fresh from narrow jail cells.” Some came from 

areas battered by persecution and police brutality. You are the veterans 

of suffering.” 

Percepção do ambiente e das 

pessoas. 

              Fonte: Editora UNO (2017). 

 

No ato de fala assertivo, percebemos algumas intenções através do discurso do locutor. 

Algumas destas intenções foram a de descrever algumas datas importantes, como em:  

• In 1776, The founding Fathers signed their names to the Declaration of 

Independence.  

• The first slaves came to America in 1619...  

• They resented his antislavery policies. As a result, the Civil war broke out between 

the North and the South in 1861.  

• President Lincoln announced The Emancipation Proclamation in 1863.  

• When the Civil War finally, On August 28, 1963, members of the Civil Rights 

Movement organized the march on Washington. More than 250, 000 people of all 

races banded together to demand equal rights.  

• ended in 1865, black people were free. But they were by no means equal – 

especially in the defeated Southern states; By the 1950s, the environment began to 

change. Non- whites and non – Christians of all backgrounds began to speak up.  

Elas retratam, quase em ordem cronológica, alguns acontecimentos importantes na luta 

a favor dos direitos civis nos Estados Unidos. O locutor usa dessas datas e relatos para 

despertar uma maior consciência da luta e da história para seus interlocutores.  

Outro ponto em que são usados os atos assertivos são alguns fatos sobre direitos e 

condições sociais, em que o locutor faz um parâmetro entre o passado e a época atual em seu 

discurso. Algumas sentenças são:  
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• The United States of America has a dream. This dream is found in the heart of 

every citizen. It is Whispered on the lips of every immigrant. It is as alive today as 

it was when the first settlers arrived in this country. It is American dream.  

• All men had these rights. Men however, did not include women, and it certainly 

did not include African slaves.  

• They were considered property, not as peoples. Slaves received harsh and often 

violent treatment. It was illegal for them to learn to read and write.  

• Former slaves’ owners found it difficult to respect the rights of former slaves. 

Whites still thought of themselves as superior. Racism made life difficult for people 

of color during this transition.  

• Brave black Americans protested segregation laws with dignity. Police reacted 

with violence and brutality, even at the most peaceful of protests. 

Outras sentenças que continuam na mesma direção histórica são:  

• It was the dawn to end the long night of their captivity. But one hundred years 

later, the Negro still is not free. He is still crippled by the chains of segregation 

and discrimination.  

• In a sense, we´ve come to our nation´s capital to cash a check; It is obvious today 

that America has failed in this promise. America has given the Negro people a bad 

check. This check has come back marked “insufficient funds”.  

Outros fatos históricos destacados são:  

• Nineteen sixty-three is not an end. It is a beginning. Some think that the Negro 

needed to blow off steam. 

• They have begun to realize that their destiny is tied to ours. They recognize that 

their freedom is bound to our freedom. 

• I know that some of you have come here out of great trials and tribulations. Some 

came fresh from narrow jail cells. 

• Some came from areas battered by persecution and police brutality. You are the 

veterans of suffering.  

Esses relatos possibilitam observar as condições sociais em uma análise diacrônica, 

que aumenta a percepção sobre as mudanças dessas condições. No texto, observamos algumas 

informações sobre as populações do Norte e Sul dos Estados Unidos, nas frases: 

• Northern and Southern states had different feelings on slavery. 
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• Southern states depended upon it heavily for the production of crops such as 

cotton. 

 Também, alguns relatos sobre o Movimento dos Direitos Civis, como em: 

• A number of organizations, working together, formed the Civil rights Movement. 

They demanded equal treatment for black people under the law. 

• The battle for civil rights had begun. 

• Night after night, the nation witnessed the struggle on television. 

• Five score years ago, a great American signed the Emancipation Proclamation. 

This came as a great beacon of hope to millions of Negro slaves.  

Essas informações sobre as diferenças de direitos do Norte e Sul ajudam no 

delineamento do discurso, assim como descrevem fatos importantes sobre o movimento. Em 

alguns atos assertivos, observamos algumas informações sobre o locutor, tais como: 

• Martin Luther King, jr. led one these organizations. He helped to organize 

peaceful protests such as marches. He believed in civil disobedience. 

• This helped to end discrimination and to enforce equal rights for all. 

• King´s speech helped make the American Dream a reality for all Americans. And 

this is what he said: […].  

Outros atos descrevem o dia em que foi proferido o discurso, como em:  

✓ The march was widely broadcast. People From all across the country tuned in to 

this historic event on their radios and televisions. 

✓ Musicians played songs. Organization representatives gave speeches. Martin 

Luther King, Jr.´ s speech was the most memorable of them all Martin Luther 

King, Jr had a dream. 

Eles traçam o perfil do locutor, suas aspirações e o ambiente histórico. Percebemos que 

os atos assertivos no texto retratam acontecimentos dentro do contexto em que foi proferido o 

discurso, com uma análise histórica dos antecedentes. Desde a América escravocrata, ele 

delineia este percurso das lutas socais, e o ato assertivo caracteriza esse retrato.  

Outros fatos importantes são o conhecimento do ambiente sócio-histórico e o perfil do 

locutor, ou seja, essa conversação entre passado e presente acerca da causa dos direitos 

sociais, que despertam a consciência pelo interlocutor. Para Searle (1995), o ato assertivo 

elucida, no falante, uma proposição verdadeira ou negativa. Esse ato de fala traz essa 

perspectiva através desses acontecimentos.  
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A maneira como  o ato assertivo aparece também  se faz diferente no texto analisado, 

ao trazer informações do passado e no contexto que foi proferido no discurso, suas 

proposições parecem não se definir por uma característica temporal, mas de acordo  com a 

veracidade ou não dos fatos, e como ela pode ser vista pelos interlocutores, já que o locutor 

usou  de fatos históricos e relevantes do período vivido  para conscientizar. Nesse sentido, 

estes são relatos que podem ter uma força ilocucionária ou atos de uma intensidade maior 

dentre alguns atos assertivos. Corroborando com Koch (2004) o locutor não constrói seu 

“projeto de dizer” sem projetar sua audiência e sem que as decisões sejam influenciadas por 

essas projeções.  

 

4.4.3.4 Atos de fala diretivos 

 

Quadro 23: Atos de fala diretivos presentes no texto “I have a dream” do livro 2 da UNO 

Atos de fala Explanação 

“For hundreds of years, slaves could only dream of freedom.” Contestando um fato. 

“Freed slaves would earn wages for their work. They could also attend schools.” Requerendo direitos. 

“They were not considered citizens and could not vote. This happened most often in the 

southern states, such as Mississippi and Alabama.” 
Contestando um fato. 

“He only wanted people to lift their voices together to be heard.” Pedindo direitos. 

“No American could ignore it.” Conselho. 

“It was a day all Americans would remember. When he addressed the nation, people 

realized that his dream was their dream, too.” 
Conselho. 

“King influenced President John F. Kennedy to make much need changes in the 

country.” 
Influenciar. 

“We refuse to believe that the bank of justice is bankrupt.” Recusar. 

“We refuse to believe that these nations´, vaults of opportunity are empty.” Recusar. 

“Today we must address the urgency of now.” Conselho. 

“Now is the time to take action.” Influência. 

“Now is the time to demand the promises of democracy.” Exigência. 

“Now is the time to rise from the darkness of segregation to the light of equality.” Conselho. 

“Now is the time to move from racial injustice to brotherhood. Now is the time to make 

justice a reality for all of God´s children.” 
Contestar. 

“Our nation cannot ignore the urgency of this moment.” Desafiar. 

“We must not drink from the cup of hatred to satisfy ou thirst for freedom.” Conselho. 

“We must always behave with dignity and discipline. We must not allow our protests to 

become violent.” 
Conselho. 

“Our revolt must not lead the Negro community to distrust all white people. Many of 

our white brothers are here today.” 
Conselho. 

“We cannot walk alone.” Convidar. 

“There are those who ask us, when will you be satisfied?” Contestar. 

“Go back to Mississippi. Go back to Alabama, Go back to South Carolina. Go back to 

Georgia. Go back to Louisiana. Go back to the slums and ghettos of our northern 

cities. Go back knowing that this situation can and will be changed.” 

Ordem. 

“Let us not wallow in our despair. Let us face the difficulties ahead: We cannot turn 

back.” 
Pedido. 

“And so let freedom ring from the hilltops of the Hampshire.” Pedido. 

“Let freedom ring from the mountains of New York.” Pedido. 
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“Let freedom ring from the Alleghenies of Pennsylvania.” Pedido. 

“Let freedom ring from the Rockies of Colorado.” Pedido. 

“Let freedom ring from the slopes of California. But not only that:” Pedido. 

“Let freedom ring from Stone Mountain Georgia.” Pedido. 

“Let freedom ring from lookout Mountain of Tennessee.” Pedido. 

“Let freedom ring from every hill and molehill of Mississippi. From every 

mountainside, let freedom ring.” 
Pedido. 

“He only wanted people to lift their voices together to be heard.” Pedido. 

            Fonte: Editora UNO (2017). 

 

O ato diretivo tem vários sentidos dentro do texto. Voltado para seus interlocutores, 

temos os conselhos: 

• No American could ignore it. 

• It was a day all Americans would remember. When he addressed the nation, 

people realized that his dream was their dream, too. 

• Today we must address the urgency of now. 

• Now is the time to move from racial injustice to brotherhood. Now is the time to 

make justice a reality for all of God´s children. 

• We must not drink from the cup of hatred to satisfy ou thirst for freedom. 

• We must always behave with dignity and discipline. We must not allow our 

protests to become violent. 

• Our revolt must not lead the Negro community to distrust all white people. Many 

of our white brothers are here today. 

Os conselhos propõem uma reflexão aos interlocutores/ouvintes sobre as condições da 

época e a urgência das mudanças, sem violência, e buscando tolerância racial. O Locutor 

busca palavras como “dream”, “racial”, “injustice”, “justice”, “we must not”, “freedom”, 

“dignity”, “discipline”, “community” e “brothers”. Elas colaboram para que o ato diretivo 

tenha sua influência. Quando o locutor quer fazer um pedido, ele profere algumas frases como: 

• He only wanted people to lift their voices together to be heard. 

• Let us not wallow in our despair. Let us face the difficulties ahead. We cannot turn 

back. 

• And so let freedom ring from the hilltops of the Hampshire. 

• Let freedom ring from the Alleghenies of Pennsylvania. 

• Let freedom ring from the Rockies of Colorado. 

• Let freedom ring from the slopes of California. But not only that: […]. 

• Let freedom ring from Stone Mountain Georgia. 

• Let freedom ring from lookout Mountain of Tennessee. 
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• Let freedom ring from every hill and molehill of Mississippi. From every 

mountainside, let freedom ring. 

Ele pede que todos escutem e que seu pedido chegue a todos os Estados e lares do país. 

Algumas palavras que ele usa são “Let us” e “let freedom”, então, seu pedido ou chamado é 

sentido por essas expressões. Outras expressões em menor abrangência foram as de recusa:  

• We refuse to believe that the bank of justice is bankrupt. 

• We refuse to believe that these nations´, vaults of opportunity are empty. 

De volta para o interlocutor, analisamos o não contentamento. A expressão usada “We 

refuse” se apresenta como uma aproximação com os ouvintes, que eles estão participando 

dessa recusa. Expressões de contestação e ordem são descritas nessas expressões:  

• For hundreds of years, slaves could only dream of freedom. 

• They were not considered citizens and could not vote.  

• This happened most often in the southern states, such as Mississippi and Alabama. 

• Now is the time to move from racial injustice to brotherhood. Now is the time to 

make justice a reality for all of God´s children. 

• There are those who ask us, when will you be satisfied? 

• Go back to Mississippi. Go back to Alabama, Go back to South Carolina. Go back 

to Georgia. Go back to Louisiana. Go back to the slums and ghettos of our 

northern cities. Go back knowing that this situation can and will be changed. 

O locutor contesta, de modo mais forte, alguns fatos e, em outros, ressoa como uma 

ordem de “luta”, voltada para alguns Estados com relação aos seus direitos. Algumas 

expressões como “Now”, relatando o agora, e “go back”, revela que o locutor, em seu 

discurso, faz essa   análise entre passado e presente.   

Para Searle (1969), o ato diretivo consiste no esforço do locutor para o ouvinte realizar 

uma ação. No texto, temos algumas expressões que destacam o ato diretivo como o ato de 

requerer direitos, como na sentença Freed slaves would earn wages for their work. They could 

also attend schools; o ato de de influenciar diretamente, como nas duas frases King influenced 

President John F. Kennedy to make much need changes in the country e Now is the time to 

take action. Também de ato de fazer exigências, como em Now is the time to demand the 

promises of democracy; de fazer convites, como em We cannot walk alone; e de realizer 

desafios, como na frase Our nation cannot ignore the urgency of this moment.  

Percebemos que, neste texto, o ato diretivo perpassa várias intenções, mas não 

deixando a sua principal característica, que é a de influenciar o ouvinte a fazer algo. Os 
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conselhos e os pedidos aparecem com maior frequência; propostas mais diretas, como recusa, 

contestação e ordem são observadas poucas vezes, mas todos envolvem uma consciência 

histórico-cultural e de classe, em que ecoam os direitos com tolerância e sem violência. 

Voltamos a abordar a intencionalidade do locutor, porém dando ênfase em tentar fazer 

que o interlocutor faça algo. Como descrito para Searle (2002), intencionalidade é aquela 

propriedade de muitos estados e eventos mentais pelos quais estes são  dirigidos para, ou 

acerca de objetos e estados de coisas no mundo, e para acontecer isso, é preciso direcionar as 

ações, lembrando que para o autor os atos de fala são ações, crenças, desejos, medos, 

intenções.  Em consequência, quanto ao ato diretivo, observamos que estes estados 

intencionais se tornam importantes para o significado do ato de fala, o que as vezes não fica 

evidente em frases literais, e quando perceptíveis em frases não literais, as nuances da 

intencionalidade no contexto de uso, ocasionam a significação do enunciado.  

 

4.4.3.5 Atos de fala compromissivos  

 

Quadro 24: Atos de fala compromissivos presentes no texto “I have a dream” do livro 2 da UNO 

Atos de fala Explanação 

“We´ve come here today to correct this problem.” 
Promessa de confrontar 

algo. 

“When the founding Fathers wrote the Constitution and the Declaration of 

Independence, they were signing a promise to every American.” 
Promessa. 

“They promised that all men, yes, black men as well as white men, would be 

guaranteed ‘unalienable rights. These included the right to ‘life’, liberty and 

the pursuit of happiness.” 

Promessa passada. 

“And so, we´ve come to cash this check.” 
Promessa de confronter 

algo. 

“We´ve come to demand the riches of freedom. We´ve come to demand the 

security of justice.” 
Promessa de mudanças. 

“Continue to have faith that your suffering will bring redemption.” 
Promeça de mudanças 

futuras. 

“And the glory of the Lord shall be revealed, and all flesh shall see it together.” 

“This is our hope. This is the faith that I go back to the South with.” 
Promessa. 

“With this faith, we will carve a stone of hope from the mountain of despair. 

With this faith, we will be able to transform our nation into a symphony of 

brotherhood. With this faith, we will be able to work together, to go to jail 

together, to stand up for freedom together, knowing that we will be free one 

day.” 

Promessa de Liberdade. 

“And this will be the day when all of God´s children will be able to sing with 

new meaning:” 
Promessa future. 

“My country, ´tis of thee, sweet land of liberty, of thee I sing. Land where my 

fathers died, land of the Pilgrim´s pride, from every mountainside, let freedom 

ring!” 

Promessa de liberdade. 

“And if America is to be a great nation, this must become true. “ Promessa. 

“And when this happens, we allow freedom to ring, it will ring from every 

village and hamlet.” 
Promessa de Liberdade. 

“It will ring from every state and city. Thus we will be able to speed up that day Promessa de tolerância. 
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when all of God´s children, black men and white men, Jews and Gentiles, 

Protestants and Catholics, will be able to join hands. Together, they will sing 

the words of the old Negro spiritual.” 

Fonte: Editora UNO (2017). 

 

No ato compromissivo, observamos algumas promessas de liberdade nas expressões:  

• With this faith, we will carve a stone of hope from the mountain of despair. With 

this faith, we will be able to transform our nation into a symphony of brotherhood. 

With this faith, we will be able to work together, to go to jail together, to stand up 

for freedom together, knowing that we will be free one day. 

• My country, ´tis of thee, sweet land of liberty, of thee I sing. Land where my 

fathers died, land of the Pilgrim´s pride, from every mountainside, let freedom 

ring! 

• And when this happens, we allow freedom to ring, it will ring from every village 

and hamlet. 

• It will ring from every state and city. Thus, we will be able to speed up that day 

when all of God´s children, black men and white men, Jews and Gentiles, 

Protestants and Catholics, will be able to join hands. Together, they will sing the 

words of the old Negro spiritual.  

O locutor apoia esse ato com metáforas como “carve a stone of hope from the 

mountain of despair”. A palavra “Freedom” aparece mais uma vez, e algumas influências de 

sua formação de pastor aparecem em palavras como “Faith”, “God” e “spiritual”. A palavra 

“together” descreve que eles irão chegar nesses objetivos juntos; mais uma vez, sai do 

subjetivo para um direcionamento social.  

Outros atos compromissivos caracterizam promessas passadas, mas que não foram 

realizadas; e promessas futuras. Podemos perceber em: 

• They promised that all men, yes, black men as well as white men, would be 

guaranteed “unalienable rights”. These included the right to “life”, liberty and 

the pursuit of happiness. 

• Continue to have faith that your suffering will bring redemption. 

• And this will be the day when all of God´s children will be able to sing with new 

meaning. 

Na primeira frase, observamos a palavra “promised” no passado e, nas outras duas 

frases, percebemos o verbo “will”, relatando que as promessas passadas não foram 

concluídas, porém, se eles continuarem, elas podem ser alcançadas.  
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No texto, temos promessas no sentindo de confrotar algo e procurar mudanças, como é 

possivel observar nas sentenças: 

• We´ve come here today to correct this problem. 

• And so, we´ve come to cash this check. 

• When the founding Fathers wrote the Constitution and the Declaration of 

Independence, they were signing a promise to every American. 

• We´ve come to demand the riches of freedom. We´ve come to demand the security 

of justice. 

• And the glory of the Lord shall be revealed, and all flesh shall see it together. This 

is our hope. This is the faith that I go back to the South with. 

• And if America is to be a great nation, this must become true. 

Observamos que, no texto, temos a expressão “a promise”, que seria para todos os 

Americanos, em que o locutor confronta determinadas questões, mas, com a perspectiva que 

as promessas aconteçam. Ele usa novamente palavras fortes, com ressonância histórica e 

religiosa, como “Constitution”, “Declaration of Independence”, “Lord”, “hope” e “faith”. 

O ato compromissivo é apresentado com algumas informações passadas e dentro do 

contexo da época, com o locutor trazendo novamente a importância dessas promessas numa 

observação histórica, lembrando para o público fatos que não foram cumpridos. Outra 

percepção é que o autor sugere para os interlocutores procurar fazer essa mudança acontecer 

no futuro, o que denota que essa análise temporal no ato compromissivo é importante para 

percebemos como o autor usa essas promessas com datas e fatos importantes para atingir o 

público. Searle (1995) destaca que que o falante pode emitir ao ouvinte mais do que realmente 

diz, com base no conhecimento, linguístico e de mundo, compartilhado por ambos. 

 

4.4.3.6 Atos de fala declarativos 

 

Quadro 25: Atos de fala declarativos presentes no texto “I have a dream” do livro 2 da UNO 

Atos de fala Explanação 

“They declared that all men had the unalienable rights of life liberty and the 

pursuit of happiness.” 
Declaração passada. 

“In it, he declared that all slaves were freed.” Declaração passada. 

Fonte: Editora UNO (2017). 

 

O ato de fala declarativo aparece duas vezes, descrevendo algo que aconteceu no 

passado, em que percebemos um poder de autoridade institucional. Como exemplo, temos 
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duas sentenças: They declared that all men had the unalienable rights of life liberty and the 

pursuit of happiness e In it, he declared that all slaves were freed. Com a palavra “declared”, 

no passado, percebemos que o locutor, através dessa sentença, tenta demonstrar, por meios 

desses atos fortes, uma situação igualitária, porém, não se constituiu de fato a realidade dos 

anos posteriores. 

Foi observado que o locutor usa os pronomes “They” e “He”, destacando que essas 

declarações foram feitas por várias pessoas e, na outra sentença, por uma personalidade. Além 

dos referidos sujeitos, ele usa sentenças importantes, como “all men”; “unalienable rights”; 

“liberty” e “freed”, buscando no seu discurso referências do passado. No ato declarativo, esse 

meio de conscientização social é centralizado em citações da Constituição e Declaração de 

independência.  

Usar os atos de fala sem usar apenas uma marca temporal foi percebeido no discurso 

analisado. Nos atos declarativos o locutor usa de declarações passadas dando ênfase no 

contexto vivenciado da época e o que aconteceu ao passar dos anos, chamando atenção ao que 

foi escrito nas declarações passadas. Para Mari (2001) estes atos, resultantes de fatos, 

apresentam padrões e normas pré-estabelecidos que permitem aos interlocutores relacioná-los 

a determinados propósitos comunicativos.  

4.4.3.7 Título: Mohandas Karamchand Gandhi  

 

4.4.3.8 Atos de fala expressivos  

 

Quadro 26: Atos de fala expressivos presentes no texto “Mohandas Karamchand Gandhi” do livro 2 da UNO 

Atos de fala Explanação 

“Unfortunately, when he went back to India, he was told his mother had died. It 

was a huge shock for him, much harder than his father ´s death.” 

 

Abalado com a perda 

dos pais. 

“At the same time, his law career ran into difficulties. He lacked both, knowledge 

of Indian law and self- confidence at trial. He found it very difficult to earn a living 

for his growing family.” 

 

Autoconfiança. 
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“As a member of a higher caste, he had always been treated with respect in India, 

but in South Africa people looked at his dark skin and treated him as inferior.” 

Tratado com 

intolerância. 

“He did not realize that the ideas he exposed in Green Pamphlet had been 

exaggerated and distorted. People had negative feelings ab out him.” 
Sentimentos negativos. 

“When his ship arrived in South Africa, an angry crowd of whites was awaiting 

him at Port Natal.” 
Raiva. 

“The feeling of loyalty wich Gandhi had towards the British drew him to organize 

the Indian Ambulance Corp in wich 1,100 Indians heroically helped injured British 

soldiers.” 

Lealdade. 

“The title represented the feelings of the millions of Indian peasants who viewed 

Gandhi as a holy man.” 
Respeito. 

‘However, he disliked the tittle because it seemed to mean he was special, while he 

considered himself ordinary.” 
Desgostar de algo 

“Fasting made him physically weak, with the potential of death, and nobody 

wanted to be responsible for Gandhi´s death, for he had won such reputation and 

prestige.” 

Responsabilidade/culpa. 

“Unfortunately, such a large- scale protest quickly go out of control, and in many 

places it turned violent.” 
Violência. 

“The energy created by the protest was contagious and felt all around India. The 

British responded with mass arrests.” 

Sentimento de 

luta/protesto. 

“Unfortunately, not everyone was happy with this peace plan. There were a few 

radical Hindu Groups who believed that India should never have been 

partitioned.” 

Infeliz. 

Fonte: Editora UNO (2017). 
 

O Segundo texto fala sobre a biografia de Mahatma Gandhi. O narrador vai destacar 

aspectos pessoais de sua vida, e sua luta pacífica contra o imperialismo inglês na Índia. Com 

sua doutrina Satyagraha, nome que significa em sânscrito “a força da verdade”, ele pregava a 

não violência, desobediência civil e a não cooperação. Com essas estratégias, Gandhi 

conseguiu muitos adeptos, que seguiam seus preceitos morais e religiosos. Seus ideais 

influenciaram Mather Luther King, líder na luta pelos direitos civis. 

Vamos descrever os atos de fala expressivos com alguns sentimentos pessoais de 

Gandhi através das sentenças: 

• Unfortunately, when he went back to India, he was told his mother had died. It was 

a huge shock for him, much harder than his father ´s death.  

• At the same time, his law career ran into difficulties. He lacked both, knowledge of 

Indian law and self-confidence at trial. He found it very difficult to earn a living 

for his growing family. 

• However, he disliked the tittle because it seemed to mean he was special, while he 

considered himself ordinary.  

Nessas sentenças, estão descritos seus sentimentos com relação à perda dos pais; a sua 

falta de autoconfiança no entendimento das leis indianas no começo de sua carreira; sua luta 

pela independência e, por último, o fato de ele não se sentir à vontade com o título que 
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passaram a chamá-lo: “Mahatma”. Algumas expressões e palavras caracterizam a 

expressividade das frases, como em: “huge shock for him”, “self-confidence” e “disliked”. 

Para Norrik (1978), é interessante analisar os atos expressivos de acordo com seus 

objetivos e a forma como estão relacionados entre o locutor e seu interlocutor, aspecto 

destacado por Searle (1979). Passamos a observar como os seguidores de Gandhi se 

expressam, influenciados por ele na luta por uma independência pacífica nas frases: 

• The feeling of loyalty wich Gandhi had towards the British drew him to organize 

the Indian Ambulance Corp in wich 1,100 Indians heroically helped injured 

British soldiers. 

• The title represented the feelings of the millions of Indian peasants who viewed 

Gandhi as a holy man. 

• The energy created by the protest was contagious and felt all around India. The 

British responded with mass arrest. 

Na primeira frase, percebemos o sentimento de lealdade, quando muitos o veem como 

um homem sagrado, e a energia que os protestos traziam ao povo. Em outras sentenças 

percebemos sentimentos adversos:  

• As a member of a higher caste, he had always been treated with respect in India, 

but in South Africa people looked at his dark skin and treated him as inferior. 

• He did not realize that the ideas he exposed in Green Pamphlet had been 

exaggerated and distorted. People had negative feelings ab out him. 

• When his ship arrived in South Africa, an angry crowd of whites was awaiting him 

at Port Natal. 

• Unfortunately, not everyone was happy with this peace plan. There were a few 

radical Hindu Groups who believed that India should never have been partitioned.  

Nessas sentenças, observamos a forma como Gandhi foi tratado numa viagem fora do 

país, fato que o marcou, e os sentimentos de pessoas do lado social e político que não o viam 

de maneira favorável. As expressões “treated him as inferior”, “negative feelings” e “not 

everyone was happy” resaltam essas percepções. 

No texto, aparecem frases que destacam violência, como nas sentenças: Unfortunately, 

such a large-scale protest quickly go out of control, and in many places it turned violent e The 

British responded with mass arrests; e que destacam, também, responsabilidade ou culpa, 

como em: Fasting made him physically weak, with the potential of death, and nobody wanted 

to be responsible for Gandhi´s death, for he had won such reputation and prestige. 
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Observamos que a violência também acontecia em ambas as partes. Com os jejuns, em 

prisões que Gandhi vinha passando ao longo dos anos, sua saúde tinha se tornado frágil, e 

outro aspecto era sua reputação; características que incitavam o temor ou mesmo algumas 

pessoas que não queriam incitar algum tipo de violência contra ele, pois não queriam ser 

responsáveis pela sua morte. Percebemos nas expressões “turned violent, “arrests” e “nobody 

wanted to be responsible”. Entendendo os atos expressivos no texto, podemos traçar uma 

ideia do que Gandhi sentia a projeção que ele tinha nas camadas da população e em seus 

opositores.  

Trazendo a biografia de Gandhi para a análise dos atos expressivos nesse gênero 

observamos que o ato perspassa o subjetivo e atravessa as camadas que apoiavam Gandhi e 

aqueles que não o seguiam, ao que podemos perceber as sensações de cada. Ao mesmo tempo 

que temos as características dos atos expressivos, percebemos novamente a intenção do 

locutor em passar sua mensagem, a intencionalidade individual do “eu”, e a intencionalidade 

coletiva, visto que o locutor possui a intencionalidade do “nós”, no sentido de “nós temos a 

intenção”, o que observamos no discurso anterior e na biografia o modo de direcionamento 

das intencionalidades através desses líderes em relação aos atos de fala.  

 De acordo com Searle (2002) o uso de ações que podem caracterizar a categoria 

expressiva se dá pela necessidade do locutor emitir palavras que possam traduzir o seu estado 

emocional, e  a questão da correspondência “palavra e mundo”, o que é corroborado com 

Rocha lima (1976) ao mencionar que a questão do estado “estado espiritual” reflete este plano 

psíquico mais profundo de onde emanam as emoções e sentimentos dos locutores.  

 

4.4.3.9 Atos de fala assertivos  

 

Quadro 27: Atos de fala assertivos presentes no texto “Mohandas Karamchand Gandhi” do livro 2 da UNO 

Atos de fala Explanação 

“Mohandas Gandhi is considered the father of the Indian independence 

movement.” 

Informação sobre seu 

trabalho. 

“He spent many years in South Africa working to fight discrimination.” 
Informação sobre seu 

trabalho. 

“It was there that he created his concept of Satyagraha, a nonviolent way of 

protesting against injustices and unfair situations.” 

Informação de sua vida 

como líder pacificador. 

“While in India, Gandhi´s simplistic lifestyle, and minimal dress endeared him to 

the people. He spent his last years in India Working to remove the British 

government from India as well as helping to improve the lives of the people from 

the lower castes, the poorest people in India.” 

Informações de sua vida 

como líder pacificador. 

“Martin Luther king, jr. was inspired by his nonviolent protests for his own 

cause.” 
Informações. 
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“Mohandas Karamchand Gabdhi was born on October 2, 1869, in Porbandar, as 

small coastal town in northwest India. He was the last child of his father and his 

fourth wife.” 

Informações pessoais. 

“Neither his father, karamchand, nor his mothers, Putlibai, were well educated. 

His mother was illiterate and his father, who was a local politician, ‘had no 

education save for experience’, as Gandhi would write later.” 

Informações pessoais. 

“Nevertheless, they belonged to an upper caste. They owned several houses in 

Porbandar and in other towns, and they were able to afford a nurse and a good” 
Informações pessoais. 

“Putlibai was very religious and would often fast.” Informações pessoais. 

“Gandhi was a shy and fearful child, who was always very respectful of his 

mother. He was very thin, frail and was considered only a mediocre student at 

school.” 

Informações pessoais 

(características). 

“When he was thirteen years old, Gandhi married kasturbai in an arranged 

marriage. They would eventually have four sons. Kasturbai supported all of her 

husband´s fights for human rights until she died in 1944.” 

Informações pessoais. 

“Then he cancelled all of these classes and spent the next three years being a 

serious student and living a very simple lifestyle.” 
Informações pessoais. 

“So, when he was offered a job in South Africa with a British firm, he took it 

immediately.” 
Informações pessoais. 

“He had only been in South Africa for a week when he had to take a train to 

Transvaal. It was supposed to be a several day trip, wich included transportation 

by train and by stagecoach.” 

Informações pessoais. 

“They told him it was common to have such unfair treatment. They were 

stereotyped as a lower kind of people.” 
Informações pessoais. 

“In 1894 he established the Natal Indian Congress (NCI) and worked hard to 

expand its membership not only to wealthy Indians, but to all classes and castes.” 
Data relevante. 

“From the beginning of his involvement in South Africa he adopted the personal 

philosophy of selflessness.” 
Informação pessoal. 

“So, he became well known for his activism and his acts were even covered by 

newspapers in England and India. In a short time, he became a leader for the 

Indian community in South Africa.” 

Informação sobre o começo 

de sua liderança na Ìndia e 

África do Sul. 

“After living three years in South Africa, Gandhi sailed to India with the intention 

of bringing his wife and two sons back with him.” 
Informação pessoal. 

“While in India, he published the Green Pamphlet, wich was about the 

unfavorable situation of Indians in South Africa.” 

Publicação do “Green 

Pamphlet”. 

“Since he had developed a reputation as a champion of the poorest laborers in 

Natal, South Africa, he experienced the first popular adulation for his work.” 

Informação sobre seu 

trabalho como líder 

pacificador. 

“In November 1896, Gandhi and his family left for South Africa.” Informação pessoal. 

“After three weeks, they were allowed to disembark, and Gandhi successfully sent 

his family safely, but he was attacked with bricks and rotten eggs. The attackers 

were never prosecuted. However, the entire incident strengthened Gandhi´s 

prestige in South Africa.” 

Informação pessoal. 

“He was soon back to work at the NIC, but three years later the Boer war 

impeded his political progress.” 

Informação sobre seu 

trabalho. 

“Later, he traveled back to India for a year and he drew public attention to some 

of the in inequalities suffered by the lower classes of Indians. Then he returned to 

South Africa to continue his work there.” 

Informação pessoal. 

“He established a communal living community, called Phoenix Settlement just 

outside Durban in june 1904.” 

Informação sobre seu 

trabalho. 

“The settlement was an experiment in communal living, a way to eliminate one´s 

needless possessions and to live in a society with full equality.” 

Informação pessoal 

(Aspirações de Gandhi). 

“He moved his newspaper, The Indian Opinion and its worker to the Phoenix Informações sobre seu 
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Settlement, as well as his family a bit later.” trabalho. 

“In practice, satyagraha was focused and forceful nonviolent resistance to a 

particular injustice.” 

Informações sobre a 

satyagraha. 

“Many of the protesters were beaten and arrested, including Gandhi. After seven 

years of protests, the law was repealed.” 

Informações sobre seu 

trabalho. 

“It took him a year to go back because of World war I. Due to the worldwide 

press, by the time he reached India he was a national hero.” 

Informações sobre seu 

trabalho. 

“He began wearing a loincloth (dothì) and sandals (the average dress of the 

masses) during his journey. If it was cold, he would wear a shawl. This became 

his wardrobe for the rest of his life.” 

Informações pessoais. 

“It was during his first year back in India that Gandhi was given the Honorary 

title of Mahatma (‘Great soul’). Indian writer Rabindranath Tagore has been 

credited for both, giving Gandhi this name and publicizing it.” 

Informações pessoais. 

“After his year of travel and observance finished, Gandhi was still hampered in 

his actions because of the World war.” 

Informações sobre seu 

trabalho. 

“With the British fighting a grisly war, Gandhi could not fight for Indian freedom 

from British rule.” 

Informações sobre seu 

trabalho. 

“World war I ended; it was time for Gandhi to focus on the fight for Indian self-

rule. In 1919 the British passed the Rowlatt Act, wich included terrible 

restrictions for the Indians.” 

Informação sobre “the 

Rowlatt Act”. 

“The response was overwhelming. On April 6, 1919, millions of Indians simply 

did not go to work, and for twenty- four agonizing hours for the British, Indian 

simply stopped.” 

Data marcante. 

“More than 300 people had been killed and over 1, 100 wounded in Amristar” Registro importante. 

“In March 1922 he was jailed again, and was released after two years because he 

became ill after he was operated on in jail.” 
Data marcante. 

“When he was released, he found his country divided by violent attacks between 

Muslims and Hindus.” 
Informação pessoal. 

“He then started a 21- day fast. Many thought he would die, but he survived, and 

his fast resulted in a temporary peace.” 

Informação sobre seu 

trabalho. 

“About six years later, Gandhi and the Indian National Congress organized a 

nation-wide protest against the salt tax.” 

Informação sobre seu 

trabalho. 

“Gandhi started a march and headed to the sea. When they reached the coast, in 

a big demonstration, the group prayed all night. Gandhi picked up a piece of sea 

salt that lay on the beach.” 

Informação sobre seu 

trabalho. 

“Gandhi thought this was a sure step on the road on the road to independence.” 
Informação sobre seu 

trabalho. 

“Indian Independence did not come quickly.” 
Informação sobre seu 

trabalho. 

“He retired from politics in 1934, when he was 64, and began travelling through 

India again, helping women, children, and untouchables.” 

Informação sobre seu 

trabalho 

“The Indian independence movement was revitalized by the British arrogance.” 

 

Informação sobre a o 

Movimento de 

Independência da Ìndia. 

“While jailed, kasturbai, his wife and companion for the last sixty-two years, died 

shortly before they were released in 1944.” 
Informação pessoal. 

“Indian independence seemed finally in sight; however, there were huge 

disagreements between Hindus and Muslims, wich proved to be too big even for 

Mahatma to fix. There was violence all over the country.” 

Informações sobre o 

contexto na época. 

“They were positive there would be a violent civil war.” Informação sobre o context. 

“On January 13, 1948, Gandhi went on a fast again to try to stop the violence 

between both religious groups.” 

Informações sobre seu 

trabalho. 

“Gandhi was assassinated on January 30, 1948 by a young Hindu named Informações sobre o 
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Nathuram Godse.” assassinato de Gandhi. 

“Godse hoped that Gandhi ´s death would lead to war between India and 

Pakistan and the elimination of the Muslim State.” 

Informações sobre 

Nathuram Godse. 

“Instead, it led to peace, as Hindus and Muslims alike joined in the morning of 

Mahatma. In fact, the entire world mourned: flags were lowered to half mast, and 

presidents, kings and the Pope sent their condolences to India. The great man of 

peace had died.” 

Informações sobre o 

contexto. 

Fonte: Editora UNO (2017). 

 

Na biografia de Mahatma Gandhi, narrada em terceira pessoa, podemos observar 

vários atos assertivos, como informações pessoais descritas pelo narrador sobre Mahatma, 

desde seu nascimento, e sua relação familiar, presentes nas sentenças: 

• Mohandas Karamchand Gabdhi was born on October 2, 1869, in Porbandar, as 

small coastal town in northwest India. He was the last child of his father and his 

fourth wife. 

• Neither his father, karamchand, nor his mothers, Putlibai, were well educated. His 

mother was illiterate and his father, who was a local politician, “had no education 

save for experience,” as Gandhi would write later. 

• Nevertheless, they belonged to an upper caste. They owned several houses in 

Porbandar and in other towns, and they were able to afford a nurse and a good 

• Putlibai was very religious and would often fast. 

• Gandhi was a shy and fearful child, who was always very respectful of his mother. 

He was very thin, frail and was considered only a mediocre student at school. 

• When he was thirteen years old, Gandhi married kasturbai in an arranged 

marriage. They would eventually have four sons. Kasturbai supported all of her 

husband´s fights for human rights until she died in 1944. 

Nessas sentenças, o narrador destaca a vida de Gandhi, algumas descrições sobre 

pessoas da sua família, assim como características pessoais dele, acompanhando, desde seu 

desenvolvimento até seu casamento. Outras informações sobre a vida pessoal de Gandhi, 

incluindo sua vida fora da Índia e seus estudos, estão presentes em: 

• Then he cancelled all of these classes and spent the next three years being a 

serious student and living a very simple lifestyle. 

• So, when he was offered a job in South Africa with a British firm, he took it 

immediately. 
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• He had only been in South Africa for a week when he had to take a train to 

Transvaal. It was supposed to be a several day trip, wich included transportation 

by train and by stagecoach. 

Essas proposições referem-se a sua vida na África do Sul. Posteriormente, temos fatos 

decorrentes de sua volta a Índia, agora traçando novos objetivos, que farão partes de sua vida 

como líder. Nessas sentenças, foram observadas informações sobre sua vida pessoal: 

• From the beginning of his involvement in South Africa he adopted the personal 

philosophy of selflessness. 

• After living three years in South Africa, Gandhi sailed to India with the intention 

of bringing his wife and two sons back with him. 

• In November 1896, Gandhi and his family left for South Africa. 

• After three weeks, they were allowed to disembark, and Gandhi successfully sent 

his family safely, but he was attacked with bricks and rotten eggs. The attackers 

were never prosecuted. However, the entire incident strengthened Gandhi´s 

prestige in South Africa.  

Foram observadas informações pessoais em sua vida pós África do Sul: 

• A short time later, he came up with the concept of satyagraha, wich, in the very 

simplest sense, is passive resistance. 

• In practice, satyagraha was focused and forceful nonviolent resistance to a 

particular injustice. 

• He began wearing a loincloth (dothì) and sandals (the average dress of the 

masses) during his journey. If it was cold, he would wear a shawl. This became his 

wardrobe for the rest of his life. 

• He began wearing a loincloth (dothì) and sandals (the average dress of the 

masses) during his journey. If it was cold, he would wear a shawl. This became his 

wardrobe for the rest of his life. 

• It was during his first year back in India that Gandhi was given the honorary title 

of Mahatma (“Great soul”). Indian writer Rabindranath Tagore has been credited 

for both, giving Gandhi this name and publicizing it. 

• When he was released, he found his country divided by violent attacks between 

Muslims and Hindus. 

• The settlement was an experiment in communal living, a way to eliminate one´s 

needless possessions and to live in a society with full equality.  
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Percebemos que aspectos de sua vida pessoal mudaram de acordo com o aumento de 

sua influencia como líder e, da mesma forma, suas aspirações e estilo de vida vão mudando. 

Outras explanações sobre seu trabalho como líder pacífico são demonstradas nas expressões:  

• It was there that he created his concept of Satyagraha, a nonviolent way of 

protesting against injustices and unfair situations; 

• While in India, Gandhi´s simplistic lifestyle, and minimal dress endeared him to 

the people. He spent his last years in India Working to remove the British 

government from India as well as helping to improve the lives of the people from 

the lower castes, the poorest people in India. 

• Since he had developed a reputation as a champion of the poorest laborers in 

Natal, South Africa, he experienced the first popular adulation for his work. 

Essas expressões se caracterizam por também destacarem suas aspirações, vestimentas 

e estilo de vida. Para Searle (1979), os membros da classe assertiva podem ser avaliáveis entre 

verdadadeiro e falso. A partir desses fatos sobre a vida de Ghandi, o narrador compromete o 

falante de diferentes maneiras; em alguns enunciados, percebemos que a vida pessoal 

influenciou o trabalho de Gandhi, assim como os resultados do seu trabalho mudaram sua vida 

pessoal. O narrador descreve isso em algumas sentenças:  

• Mohandas Gandhi is considered the father of the Indian independence movement. 

• He spent many years in South Africa working to fight discrimination. 

• So, he became well known for his activism and his acts were even covered by 

newspapers in England and India. In a short time, he became a leader for the 

Indian community in South Africa.  

• He was soon back to work at the NIC, but three years later the Boer war impeded 

his political progress. 

• He moved his newspaper, The Indian Opinion and its worker to the Phoenix 

Settlement, as well as his family a bit later. 

• Many of the protesters were beaten and arrested, including Gandhi. After seven 

years of protests, the law was repealed. 

• It took him a year to go back because of World war I. Due to the worldwide press, 

by the time he reached India he was a national hero. 

• After his year of travel and observance finished, Gandhi was still hampered in his 

actions because of the World war. 
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• With the British fighting a grisly war, Gandhi could not fight for Indian freedom 

from British rule. 

• He then started a 21- day fast. Many thought he would die, but he survived, and 

his fast resulted in a temporary peace. 

• About six years later, Gandhi and the Indian National Congress organized a 

nation –wide protest against the salt tax. 

• Gandhi started a march and headed to the sea. When they reached the coast, in a 

big demonstration, the group prayed all night. Gandhi picked up a piece of sea 

salt that lay on the beach. 

• Gandhi thought this was a sure step on the road on the road to independence.  

• Indian Independence did not come quickly. 

• He retired from politics in 1934, when he was 64, and began travelling through 

India again, helping women, children, and untouchables. 

• On January 13, 1948, Gandhi went on a fast again to try to stop the violence 

between both religious groups. 

A percepção de seu trabalho de forma quase cronológica e os impactos políticos sociais 

são descritos através desse ato de fala. Da mesma maneira, também informações sobre o 

contexto da época: 

• The Indian independence movement was revitalized by the British arrogance; 

• Indian independence seemed finally in sight; however, there were huge 

disagreements between Hindus and Muslims, wich proved to be too big even for 

Mahatma to fix. There was violence all over the country. 

• They were positive there would be a violent civil war. 

• Instead, it led to peace, as Hindus and Muslims alike joined in the morning of 

Mahatma. In fact, the entire world mourned: flags were lowered to half mast, and 

presidents, kings and the Pope sent their condolences to India. The great man of 

peace had died. 

Algumas datas marcantes e meios de informação que Gandhi usava para espalhar suas 

ideias são destacados nas sentenças: 

• In 1894 he established the Natal Indian Congress (NCI) and worked hard to 

expand its membership not only to wealthy Indians, but to all classes and castes; 
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• The response was overwhelming. On April 6, 1919, millions of Indians simply did 

not go to work, and for twenty- four agonizing hours for the British, Indian simply 

stopped. 

• When he was released, he found his country divided by violent attacks between 

Muslims and Hindus. 

• More than 300 people had been killed and over 1, 100 wounded in Amristar. 

• While in India, he published the Green Pamphlet, wich was about the unfavorable 

situation of Indians in South Africa. 

• World war I ended; it was time for Gandhi to focus on the fight for Indian self-

rule. In 1919 the British passed the Rowlatt Act, wich included terrible restrictions 

for the Indians. 

Essas informações são relevantes, pois o narrador insere datas, locais da época, 

descreve o contexto, dando veracidade aos seus relatos. Informações sobre sua morte são 

destacadas no texto nas sentenças: 

• Gandhi was assassinated on January 30, 1948 by a young Hindu named Nathuram 

Godse. 

• Godse hoped that Gandhi ´s death would lead to war between India and Pakistan 

and the elimination of the Muslim State. 

Por último, relatamos uma sentença que destaca outro líder que, anos depois, retoma 

muitas das ideias de Gandhi, como é analisado na frase: Martin Luther king Jr. was inspired 

by his nonviolent protests for his own cause. Essas informações sobre sua vida antes de ter um 

conhecimento sócio-político foram importantes para conhecermos o perfil de Mahatma e seu 

caminho de luta para uma Índia pacífica e tolerante, e a maneira que seus ideais influenciaram 

outros líderes pelo mundo.  

O gênero analisado trata-se de uma biografia como relatado ela traz um retrato 

jornalístico literário e histórico em que se apresenta a vida de uma pessoa, o ato assertivo traz 

essas informações dos contexto, fatos sobre a vida de Gandhi, as proposições referentes ao 

gênero são destacados por esse ato, permeando  o contexto, para Neves (2000) O conteúdo 

proposicional de uma sentença propicia  algumas das hipóteses utilizadas pelo interlocutor 

para compor o sentido do enunciadoo  que se conclui que  ele tem um importante papel no 

significado interpretado. Tendo em vista que a biografia é escrita em terceira pessoa e as 

informações do locutor e a interpretação do leitor frente ao ato assertivo também se faz 

importante.  



151 
 

 

4.4.3.10 Atos de fala diretivos  

 

Quadro 28: Atos de fala diretivos presentes no texto “Mohandas Karamchand Gandhi” do livro 2 da UNO 

Atos de fala Explanação 

“After his father´s death, his relatives decided that the young Mohandas would be his successor 

as head of the family, so in 1888 he left India, without his wife and son, in order to study in 

London to become a lawyer.” 

Decisão. 

“His family assumed that, with an English law degree, he would be able to follow his father ´s 

steps as a local politician.” 
Decisão. 

“After three months of these expensive efforts, he decided they were a waste of time and money. 

He should be accepted by the rest of the people in disregard of this culture.” 
Decisão. 

“When he boarded the first train of his journey , even though he had a first class of his journey  , 

even though he had a first class ticket , railroad officials told him that he need to transfer to th e 

third- class passenger car because of his” 

Proibição. 

“When Gandhi refused to move, a policeman threw him off the train. He also 

Had difficulty being admitted to hotels. He then talked to other Indians who lived in South 

Africa.” 

Recusa. 

“It was then Gandhi decided to fight to change such discriminatory practices. A transformation 

from a shy and quiet man into a resilient and potent leader took place, and he spent the next 

twenty years working to better Indian´s rights in that country.” 

Decisão. 

“He had gained a considerable reputation as troublemaker, and they were determined he should 

not be allowed to land.” 
Proibição. 

“Influeced by the Gita (a sacred Hindu text), Gandhi wanted to purify his life by following the 

concepts of aparigraha (non-possession) and samabhava (equability).” 
Influência. 

“He also decided to restrict his diet, simplifying it from strict vegetarianism to foods that were 

unspiced and usually uncooked, with fruits and nuts as a large portion of his food choices. 

Fasting, he believed, would also help him.” 

Decisão. 

“However, he felt the English phrase “passive resistance” did not represent the true spirit of 

Indian resistance, so he decided to continue using the term satyagraha wich literally means 

“truth force.” 

Decisão. 

“They would resist the injustice by refusing to follow an unfair law.” Resistência. 

“The first time Gandhi officially used this practice was in South Africa, when all Indians, no 

matter age or gender, were required to get fingerprinted and to keep registration documents on 

them at all times.” 

Requerer. 

“Using satyagraha, Indians refused to do it. Mass protests were organized, miners went on 

strike.” 
Recusa. 

. “Gandhi proved that nonviolent protest could be immensely successful.” Provar. 

“After twenty years fighting discrimination in South Africa, Gandhi decided to head back to 

India in 1914. It took him a year to go back to India in 1914.” 
Decisão. 

“Nevertheless, a friend advised him to travel around India to get acquainted with the people and 

their problems.” 
Conselho. 

“This did not mean he would stop fighting people´s inequities in India.” Lutar contra. 

“He used fasting as a means to convince them.” Convencer. 

“The response was overwhelming. On April 6, 1919, millions of Indians simply did not go to 

work, and for twenty- four agonizing hours for the British, Indian simply stopped.” 
Recusa. 

“When Gandhi heard about the terrible violence, he tried to call off this campaign, but it was 

already too late.” 
Cancelar. 

“Gandhi worked hard to make people understand that satyagraha could be much more powerful 

than violent protest.” 
Influenciar. 

“The British government had made it illegal to own salt not sold or produced by the same Proibição. 
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British government in order to make a profit on all salt sold in the country.” 

“Technically, he had broken the law; this began a momentous movement for Indians to make 

their own salt.” 
Contestação. 

“Once again, grisly violence against peaceful protesters followed.” Contestação. 

“Until the British viceroy agreed with Gandhi on the Delhi Pact, wich granted limited salt 

production and the freeing of all the peaceful protesters from jail, as long as Gandhi cancelled 

the protests.” 

Concordar 

/conceder. 

“After the Salt March, Gandhi conducted another fast; wich enhanced his image as a holy man, 

wich he disliked.” 
Conduzir. 

“However, he came out of retirement five years later when the British viceroy announced that 

India would side with England during World War II, without having consulted any Indian 

leaders.” 

Conselho. 

“The British realized they would face mass protest again and began discussing the possibility to 

create an independent India, but Minister Winston Churchill opposed the idea.” 
Oposição. 

“Gandhi wanted independence sooner, so he organized a “Quint India” campaign in 1942. He 

was jailed once again. During the war, he was kept for almost a year in   the Aga Khan´s 

palace, surrounded by his friends and family.” 

Vontade. 

“The British decided to leave the country in August 1947, and granted independence to India 

and to the new Muslim country of Pakistan.” 
Decisão. 

Fonte: Editora UNO (2017). 

 

Os atos diretivos acontecem de formas diferentes no texto, do subjetivo ao social. De 

acordo com Rodrigues (2005a, p.13), “o ser humano, em cada contato social, oral ou escrito, 

segue um padrão de atos verbais (e não verbais), através dos quais apresenta sua avaliação dos 

participantes e de si mesmo”. Com relação aos atos de fala diretivos, percebemos ações 

delineadas pelo próprio locutor como uma decisão pessoal e outras direcionados ao 

interlocutor, observando que ambos têm influências e experiências para praticar o referido ato 

de fala. Vamos descrever algumas decisões que a família de Gandhi tomou com relação a sua 

formação: 

• After his father´s death, his relatives decided that the young Mohandas would be 

his successor as head of the family, so in 1888 he left India, without his wife and 

son, in order to study in London to become a lawyer. 

• His family assumed that, with an English law degree, he would be able to follow 

his father ´s steps as a local politician. 

Também, decisões que Gandhi considerou de forma subjetiva: 

• After three months of these expensive efforts, he decided they were a waste of time 

and money. He should be accepted by the rest of the people in disregard of this 

culture. 

• It was then Gandhi decided to fight to change such discriminatory practices. A 

transformation from a shy and quiet man into a resilient and potent leader took 
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place, and he spent the next twenty years working to better Indian´s rights in that 

country. 

• He also decided to restrict his diet, simplifying it from strict vegetarianism to 

foods that were unspiced and usually uncooked, with fruits and nuts as a large 

portion of his food choices. Fasting, he believed, would also help him. 

• However, he felt the English phrase “passive resistance” did not represent the 

true spirit of Indian resistance, so he decided to continue using the term 

Satyagraha wich literally means “truth force”.  

Decisões inerentes à sua luta: 

• After twenty years fighting discrimination in South Africa, Gandhi decided to head 

back to India in 1914. It took him a year to go back to India in 1914. 

• The British decided to leave the country in August 1947, and granted 

independence to India and to the new Muslim country of Pakistan. 

Na maioria dos enunciados, a palavra “decided” aparece. Ela transmite, através do ato 

diretivo, desde resoluções familiares sobre a educação de Gandhi até escolhas pessoais que ele 

tomou de acordo com suas aspirações, preceitos e a maneira com que ele enfrentou algumas 

situações. Também analisamos que recusa e contestação sobre as condições da época são 

destacados nas frases: 

• When Gandhi refused to move, a policeman threw him off the train. He also Had 

difficulty being admitted to hotels. He then talked to other Indians who lived in 

South Africa. 

• Using satyagraha, Indians refused to do it. Mass protests were organized, miners 

went on strike. 

• The response was overwhelming. On April 6, 1919, millions of Indians simply did 

not go to work, and for twenty- four agonizing hours for the British, Indian simply 

stopped. 

• Technically, he had broken the law; this began a momentous movement for 

Indians to make their own salt.  

• Once again, grisly violence against peaceful protesters followed.  

Nos enunciados, percebemos a palavra “refused”, e percebemos, novamente, que esse 

ato se manifesta do pessoal para o social, na medida que retrata o posicionamento de Gandhi e 

os indianos em diferentes contextos. Com relação à contestação, ela acontece quando não 

existe um trabalho em favor de uma causa e quando existe quebra de algumas regras.  
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Outras ações que caracterizam o ato diretivo aparecem no texto. São elas a de 

influenciar, convencer e conduzir. Tais ações são demonstradas nos enunciados: 

• Influeced by the Gita (a sacred Hindu text), Gandhi wanted to purify his life by 

following the concepts of aparigraha (non-possession) and samabhava 

(equability). 

• Gandhi worked hard to make people understand that satyagraha could be much 

more powerful than violent protest. 

• He used fasting as a means to convince them. 

• After the Salt March, Gandhi conducted another fast; wich enhanced his image as 

a holy man, wich he disliked. 

Constatamos Gandhi sendo influenciado subjetivamente e influenciando pessoas, 

convencendo-as a seguir contra o governo Britânico e conduzindo algumas estratégias para os 

seus planos. Percebemos palavras como “Influenced”, “make a people understand”, 

“convince” e “conducted”; elas suscitam o significado de influenciar o locutor a fazer algo. 

 Atos de proibição, resistência e luta são expressos em sentenças como: 

• When he boarded the first train of his journey, even though he had a first class of 

his journey, even though he had a first-class ticket, railroad officials told him that 

he need to transfer to the third-class passenger car because of his; 

• He had gained a considerable reputation as troublemaker, and they were 

determined he should not be allowed to land. 

• When Gandhi heard about the terrible violence, he tried to call off this campaign, 

but it was already too late. 

• Technically, he had broken the law; this began a momentous movement for Indians 

to make their own salt. 

• They would resist the injustice by refusing to follow an unfair law. 

• This did not mean he would stop fighting people´s inequities in India. 

As proibições acontecem com Gandhi em algumas situações de intolerância, 

resistência contra algumas medidas britânicas e na continuação da luta pela paz. As expressões 

que observamos foram: “that he needs”, “should not be allowed”, “he tried to call off”, “he 

had broken the law”, “They would resist” e “he would stop fighting”.  

Observamos, ainda, conselhos e vontade de mudança nas frases: 

• Nevertheless, a friend advised him to travel around India to get acquainted with 

the people and their problems. 
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• However, he came out of retirement five years later when the British viceroy 

announced that India would side with England during World War II, without 

having consulted any Indian leaders. 

• Gandhi wanted independence sooner, so he organized a “Quint India” campaign 

in 1942. He was jailed once again. During the war, he was kept for almost a year 

in the Aga Khan´s palace, surrounded by his friends and family. 

Percebemos conselhos que um amigo deu a Gandhi e um conselho estratégico em meio 

à segunda Guerra Mundial; por último, a vontade de Gandhi de uma mudança. Nas palavras 

“advised”, “would” e “wanted”, constatamos esses significados. Outras sentenças que 

aparecem no texto são: 

• The first time Gandhi officially used this practice was in South Africa, when all 

Indians, no matter age or gender, were required to get fingerprinted and to keep 

registration documents on them at all times. 

• Gandhi proved that nonviolent protest could be immensely successful. 

• Until the British viceroy agreed with Gandhi on the Delhi Pact, wich granted 

limited salt production and the freeing of all the peaceful protesters from jail, as 

long as Gandhi cancelled the protests. 

• The British realized they would face mass protest again and began discussing the 

possibility to create an independent India, but Minister Winston Churchill opposed 

the idea.  

Constata-se o sentido de requerer algo na palavra “required”; de provar sua resolução 

na expressão “proved that”; de concordar com uma situação em “agreed”; e de se opor em 

“opposed”.  

Os atos diretivos aparecem de forma intimista, em que o personagem foi influenciado e 

começa a influenciar, de acordo com suas ideias. Observamos, também, alguns atos diretivos 

impostos pelo governo e a oposição da população com a quebra de algumas medidas impostas. 

Essa relação entre Gandhi, povo e governo, vão caracterizar os atos diretivos dentro do texto.  

Observamos como o ato diretivo aparece na blibliografia, ele descreve ordens, 

conselhos, influências, uma variação de expressões que o locutor traz em relação ao 

personagem principal, a sua família, seguidores e opositores. Outro fator importante é como 

ele transcreve essas falas através dos atos diretivos, revelando a percepção do locutor e como 

ele delineia através dos personagens essa intenção de que o outro faça o que foi dito. 
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Para Searle (2002), os atos diretivos, a partir da atitude responsiva dos interlocutores, 

uma vez que se proponham a realizar o que é definido pelas informações, haverão certos 

objetivos de uso realizados. A intenção do gênero é contar a história de vida de alguém,  já 

para o autor usar dessas características para descrever a história, como explorada, o contexto 

não seria determinado, mas o ato diretivo se comportaria em acordo com esses fatores quanto 

a análise do que foi auferido no gênero e nas relações que foram apresentadas no ambiente que 

o personagem vivia.  

 

4.4.3.11 Atos de fala compromissivos  

 

Quadro 29: Atos de fala compromissivos presentes no texto “Mohandas Karamchand Gandhi” do livro 2 da 

UNO 

Atos de fala Explanação 

“He was cheered and supported when he visited the Indian province of Madras, but he 

had promised his friends in South Africa that he would go back.” 

Promessa de 

retorno. 

“He had vowed to never take advantage of an opponent´s troubles.” 

 

Promessa de manter 

seus valores. 

‘The British announced in March 1941 that India would be free at the end of World War 

II.” 

Promessa de 

Independência. 

“They realized Gandhi could die and decided to work together to create peace.  A group 

of representatives approached Gandhi on January 18 with a promise for peace. The fast 

ended.” 

Promessa de paz. 

Fonte: Editora UNO (2017). 

 

Ao analisarmos o ato de fala compromissivo, destacamos a promessa de Gandhi em 

voltar à Àfrica do sul na frase: He was cheered and supported when he visited the Indian 

province of Madras, but he had promised his friends in South Africa that he would go back; e, 

também, a promessa de manter seus valores nessa outra sentença: He had vowed to never take 

advantage of an opponent´s troubles.  

As Promessas de Gandhi estão pautadas em fatos que aconteceram na sua vida e na 

manutenção de suas influências e valores. Não observamos no texto a perspectiva de prometer 

ao povo, mas agir juntos com seus preceitos para atingir a independência e paz. 

As duas últimas sentenças destacam, na primeira, a promessa de independência do 

governo Britânico: The British announced in March 1941 that India would be free at the end 

of World War II; e, na segunda, um grupo de representantes: They realized Gandhi could die 

and decided to work together to create peace. A group of representatives approached Gandhi 

on January 18 with a promise for peace. The fast ended.  
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Nessas promessas, observamos duas questões marcantes: um contexto de guerra e a 

saúde frágil de Gandhi. Alinhado a esses fatos, temos a promessa do governo Britânico e a de 

alguns representantes, aspectos que poderiam propiciar a independência e a paz.   

O ato compromissivo é descrito como aconteceu nos outros atos de fala anteriores, de 

acordo com o personagens e outros indivíduos juntos com a percepção do autor, assim como 

no texto de Martin Luther King, a promessa é direcionanda também ao público, não só algo 

subjetivo, seria uma ação a ser feita por todos. Nesse sentido, pautamos também a 

intencionalidade do personagem, que de acordo com Searle (1995), a compreensão de uma 

ação racional esta ligada a compreensão do que seja uma ação intencional, no qual seria 

impossivel compreender razões que justifiquem ações, se nao há a compreensão de como as 

pessoas podem criar compromissos e outros elementos  significativos, e, por conseguinte 

elaborar razões.  

 

4.4.3.12 Título: Rikki-Tikki-Tavi 

 

4.4.3.14 Atos de fala expressivos  

 

Quadro 30: Atos de fala expressivos presentes no texto “Rikki-Tikki-Tavi” livro 2 da UNO 

Fonte: Editora UNO (2017). 

 

O terceiro texto do livro 2 da Uno se refere a uma história de Rudyard Kipling, 

chamada os dois Livros da Selva (1894 e 1895). As suas obras contam suas experiências na 

Atos de fala Explanação 

“His war cry, as he scuttled through the long grass, was: “rikk-tikk-tikki-tikki-

tck!” 
Gritar. 

“Then they gave him a little piece or raw meat. Rikki-Tikki liked it immensely. 

When it was finished, he went out onto the veranda and sat in the sunshine. Then 

he felt better.” 

Sensação de bem estar. 

“’That is very sad’, said Rikki-Tikki” Tristeza. 

“Rikki-Tikki was afraid for a minute.” Medo. 

“Nag knew that too and, at the bottom of his cold heart, he was afraid.” Mal temperamento/medo. 

“He felt shaken to pieces when something went off like a thunderclap just behind 

him. Red fire singed his fur.” 
Sensação ruim. 

“When morning came, Rikk-Tikki was very stiff. But he had to settle with Nagaina 

and her eggs before it was too late.” 
Segurança consigo. 

“Darzee pretend that your wing is broken. Let Nagaina chase you away from here 

so that I can get to the melon bed.” 
Fingir /encenar. 

“Oh, my wing is broken! the boy in the house threw a stone at me and broke it.” Surpresa. 

“Tricked! Tricked! Tricked! Rickki-tck-tck!” Grito. 

“The grass by the mouth of the hole stopped waving. Thinking the worst, Darzee 

began to sing a mournful song.” 
Cantar. 
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Índia na infância, e umas das suas histórias mais conhecidas é sobre Mowgli e outros animais, 

que estariam no Livro da Selva 2.  

A história que será analisada se chama Rikki-Tikki-Tavi. Os animais das obras são 

fundamentados em animais que ele conheceu na Índia, e a vida deles estão associadas à 

sociedade humana e ao Império Britânico. Nesta obra, conhecemos Rikki-Tikki-Tavi, um 

mangusto que que luta com uma cobra para manter a salvo o jardim e o lar de seus donos. 

No texto, percebemos as sensações dos personagens de acordo com os encontros com 

seu adversário na sentença His war cry, as he scuttled through the long grass, was: “rikk-tikk-

tikki-tikki-tck!”, em que ele faz seu grito de guerra. Em outras situações, ele demonstra bem 

estar e tristeza:  

• Then they gave him a little piece or raw meat. Rikki-Tikki liked it immensely. When 

it was finished, he went out onto the veranda and sat in the sunshine. Then he felt 

better. 

• “That is very sad”, said Rikki-Tikki. 

Percebemos o uso das palavras “war cry”, “liked” e “sad”, que caracterizam o ato 

expressivo. Para Norrick (1978), o ato expressivo pode levar em consideração uma perspectiva 

social e, algumas vezes, as relações subjetivas do “eu” e o “outro”. A seguir, são destacadas 

algumas percepções dos personagens sobre o outro: 

• Nag knew that too and, at the bottom of his cold heart, he was afraid. 

• He felt shaken to pieces when something went off like a thunderclap just behind 

him. Red fire singed his fur. 

Tais sentenças demonstram, através das expressões “cold heart”, “afraid” e “shaken 

to pieces” esse olhar sobre o outrem, caracteristicas que ocorrem em outros textos.  

Outros sentimentos e manifestações, como segurança, gritos, surpresa e a ação de 

cantar, estão presentes no texto nas frases: 

• When morning came, Rikki-Tikki was very stiff. But he had to settle with Nagaina 

and her eggs before it was too late. 

• Oh, my wing is broken! the boy in the house threw a stone at me and broke it; 

• Tricked! Tricked! Tricked! Rickki-tck-tck! 

• The grass by the mouth of the hole stopped waving. Thinking the worst, Darzee 

began to sing a mournful song. 
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O ato expressivo delineia o medo, sensações do personagem ao longo do texto e, 

principalmente, a percepção que seu adversário traz a ele. Observamos como outros animais 

relatam seu estado através do ato expressivo.  

A fábula é uma narrativa figurada, dentro desse gênero observamos como os atos 

expressivos estão apresentados. Na história temos os maiores diálogos com animais, no que 

eles interagem. Porém, vemos algumas expressões como gritar, cantar; características 

inerentes a eles, junto com as humanas, o que percebermos ser características do gênero e seu 

contexto, trazendo essas nuances para o ato expressivo. 

 

4.4.3.15 Atos de fala assertivos  

 

Quadro 31: Atos de fala assertivos presentes no texto “Rikki-Tikki-Tavi” livro 2 da UNO 

Atos de fala Explanação 

“This is the story the great war that Rikki-Tikki Tavi fought-handed in the big 

bungalow in Segowlee India. Darzee, the tailorbid, helped him, and Chuchundra 

the muskrat, gave him advice. Rikki-Tikki, however, did the real fighting.” 

Primeiros relatos sobre o 

personagem. 

“Rikki-Tikki was a mongoose, rather like a little cat in his fur and his tail, but 

quite like a weasel in his head and his habits.” 
Característica do personagem. 

“One day, a high summer flood washed Rikki-Tikki out of the burrow where he 

lived with his father and mother. As it carried him away, he lost his sense.” 

Relato como o personagem 

perdeu os pais. 

“A small boy named Teddy found him. He took Rikki-Tikki into the house, and a 

big man picked him up and wrapped him in cotton wool.” 

Descreve como e por quem o 

animal foi encontrado. 

“They warmed him over a little fire until he opened his eyes and sneezed.” 
Descrição de como ajudaram o 

animal. 

“A mongoose is eaten up from nose to tail with curiosity. And Rikki-Tikki was a 

true mongoose. So he spent all that day roaming over the house. At nightfall, he 

joined Teddy in bed.  But he was a restless companion because he had to get up 

and attend to every noise all through the night, and find out what made it.” 

Descrição de como o animal 

vivia no novo lar. 

“After breakfast the next morning, Rikki –Tikki went out into the garden to see 

what was to be seen. He scuttled up and down till he heard very sorrowful voices 

in a thorn bush.” 

Relato da ida do personagem 

ao jardim. 

“It was Darzee, the tailobird and his wife. They sat on the rim of their nest and 

cried.” 

Relato sobre outros 

personagens. 

“’One of our babies fell out of the nest yesterday and nag ate him’, Darzee told 

him.” 

Relato sobre outros 

personagens. 

“He had never met a live cobra before, but he knew that all grown mongoose´s 

business in life was to fight and eat snakes.” 

O personagem afirmando uma 

dada” missão” que ele tinha 

que fazer. 

“Rikki-Tikki jumped up in the air as high as he could go, and just under him 

whizzed by the head of Nagaina, Nag´s wicked wife.” 

Narração de cenas de confronto 

(luta). 

“She had crept up behind him. He heard her savage hiss as the stroke missed. He 

came down almost across her back and bit her, leaving Nagaina torn and angry.” 

Narração de cenas de confronto 

(luta). 

“So he trotted off to the house and sat down to think. And when Teddy came 

running down the path, Rikki-Tikki was ready to be petted. But just as Teddy was 

stooping, something wriggled a little in the dust.” 

Relato de uma cena da história. 

“It was Karait, the dusty brown snake that lies in the dust, and his bite is as 

dangerous as the cobra´s. Rikki-Tikki´s eyes grew red again. He danced up to 

karait with the peculiar rocking, swaying motion that he had inherited form his 

family. Karait struck out. Rikki-Tikki jumped sideways over the body.” 

Narração de cenas de confronto 

(luta). 

“Teddy´s father ran out with a stick, but by the time he came up, Rikki –Tikki had 

sprung and bitten the snake on the back.” 

Narração de cenas de confronto 

(luta). 
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“That bite paralyzed Karait. Rikki –Tikki was about to eat him up from the tail, 

but he remembered that a full meal makes a slow mongoose.” 

Narração de cenas de confronto 

(luta). 

“So he went away for a dust batch while Teddy´s father beat the dead Karait with 

a stick.” 

Narração de cenas de confronto 

(luta) 

“That night, Rikki-Tikki went off for his 

nightly walk round the house. In the dark he ran up against Chuchundra, the 

muskrat, creeping around by the wall.” 

Descrição de acontecimento. 

“Chuchundra Whimpers and cheeps all th e night, trying to make up his mind to 

run into the middle of the room. But he never gets there.” 
Descrição de acontecimento. 

“Rikki-Tikki listened. It was coming from the bathroom. Through a hole by the 

floor, he heard Nag and Nagaina whispering together outside in the moonlight.” 
Descrição de acontecimento. 

“Rikki-Tikki tingled all over with rage and hatred at this. Nag coiled up by the 

water jar that was used to fill the bath.” 
Descrição de acontecimento. 

“There was no answer from outside; So Rikki-Tikki Knew Nagaina had gone 

away. After an hour, Nag was asleep.” 
Descrição de acontecimento. 

“Rikki- Tikki planned his, attack.  He jumped, his teeth met the snake’s neck, and 

he clasped his jaws tightly. Then he was battered to and fro as a rat is shaken by 

a dog.  But his eyes were red, and he held on as the boy cart-whipped over the 

floor and banged against the tin side of the bath.” 

Narração de cenas de confronto 

(luta). 

“The big man had been wakened by the noise and had fired.” Descrição de acontecimento. 

“The big man picked Rikki –Tikki up and said,” It´s the mongoose again, Alice. 

The little chap has saved our lives.” 
Relato de um fato. 

“Without waiting for breakfast, Rikki-Tikki ran to the thorns bush where Darzee 

was singing a song of triumph. The news of Nag´s death was all over the garden, 

for the keeper had thrown his body on the rubbish heap.” 

Descrição de acontecimento. 

“On the rubbish heap, mourning for Nag. She thinks the big man killed her 

husband.” 

A personagem sup que um 

acontecimento é verdadeiro. 

“In the melon bed, on the end nearest the wall. She hid them there weeks ago.” Relato de um fato. 

“Darzee was a feather-brained little fellow. But his wife was a sensible bird, and 

she knew that cobra´s eggs meant young cobras later on. So she flew off from the 

nest and fluttered in front of Nagaina.” 

Descrição de um 

acontecimento. 

“Rikki –Tikki heard them going away up the path, and he raced for the end of the 

melon patch, and he raced for the end of the melon patch. There he found twenty-

five eggs.” 

Descrição de um 

acontecimento. 

“Teddy and his mother and father were there at early breakfast. But they sat 

stone still, and their faces were white. Nagaina was within easy striking distance 

of Teddy´s bare leg and was within easy striking distance of Teddy´s bare leg and 

was swaying to and fro.” 

Relato de uma cena da história. 

“Nagaina sprung clear round. Rikki-Tikki saw Teddy´s father catch him by the 

shoulder and drag him out of the reach of Nagaina.” 

Narração de cenas de confronto 

(luta). 

“The boy is safe, and it was I that caught Nag by the hood last night in the 

bathroom.  He was dead before the big man blew him in two.” 

Descrição de um 

acontecimento. 

“Nagaina saw that she had lost her chance of killing teddy, and the egg lay 

between Rikki-Tikki´s paws.” 

A personagem está certa de 

uma resolução. 

 

“Nagaina flung out at him again and again. Rikki-Tikki danced in a circle to get 

behind her, forgetting the egg. Nagaina edged closer till she caught it in her 

mouth, then she flew like an arrow down the path.” 

Narração de cenas de confronto 

(luta). 

“Darzee´s wife flew over to help and flapped her wings about Nagaina´s head to 

impede her. The delay brought Rikki-Tikki up to her. And as she plunged into her 

burrow, his little white teeth were clenched on her tail, and he went down with 

her. Very few mongooses care to follow a cobra into its hole.” 

Narração de cenas de confronto 

(luta). 

“It was dark in the hole. Rikki –Tikki held on savagely sticking out his feet to act 

as brakes on the dark slope of the hot, moist earth.” 

Narração de cenas de confronto 

(luta). 

“But just as he got to the most touching part, the grass quivered again, and Rikki-

Tikki dragged himself out of the hole, licking his whiskers.” 

Narração de cenas de confronto 

(luta). 

“’My cousin Chua, the rat, told me...’ said Chuchundra.” Relato de um fato. 

“’It is all over’ he said,” 
Descrição de uma ação 

concluída. 
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Fonte: Editora UNO (2017). 

 

Os atos assertivos, de acordo com Searle (1969), são usados para exprimir fatos ou 

situações que o locutor pode constatar. Na frase a seguir, são destacadas algumas sentenças 

que abordam a vida do personagem antes de chegar ao novo lar: This is the story the great war 

that Rikki-Tikki Tavi fought-handed in the big bungalow in Segowlee India. Darzee, the 

tailorbid, helped him, and Chuchundra the muskrat, gave him advice. Rikki-Tikki, however, 

did the real fighting; também, caracteristicas do personagem nas sentenças abaixo:  

• Rikki-Tikki was a mongoose, rather like a little cat in his fur and his tail, but quite 

like a weasel in his head and his habits. 

• He could fluff up his tail till it looked like a bottlebrush. 

• Rikki-Tikki had a right to be proud of himself. But she did not grow too proud.  

Na sentença a seguir, relata-se como ele perdeu os pais: One day, a high summer flood 

washed Rikki-Tikki out of the burrow where he lived with his father and mother. As it carried 

him away, he lost his sense. Com esses relatos, sabemos sobre a vida e caracteristicas 

pertinentes do personagem, que ajudarão a compreender as ações na história.  

Nas frases seguintes, descreve-se como ele foi encontrado e sua vivência na nova casa:  

• A small boy named Teddy found him. He took Rikki-Tikki into the house, and a big 

man picked him up and wrapped him in cotton wool. 

• They warmed him over a little fire until he opened his eyes and sneezed. 

• A mongoose is eaten up from nose to tail with curiosity. And Rikki-Tikki was a true 

mongoose. So, he spent all that day roaming over the house. At nightfall, he joined 

Teddy in bed.  But he was a restless companion because he had to get up and 

attend to every noise all through the night, and find out what made it. 

Nas sentenças, nos são descritos outros personagens: “Teddy” e “big man”; como 

ajudaram o animal a recobrar os sentidos: They warmed him; e seu cotidiano no novo lar: So 

he spent all that day roaming over the house. Com essas informações, podemos observar os 

personagens e o ambiente da história.  

Um ponto importante na história é a ida dele ao jardim, descrito na frase: After 

breakfast the next morning, Rikki-Tikki went out into the garden to see what was to be seen. 

“When the house is emptied of people”, said Nagaina ,” Relato de um fato. 

“He began to dispose of them as fast as he could.” 
Descrição de um 

acontecimento. 

“Rikki-Tikki knew that he must catch her, or all the trouble would begin again.” Certeza de um fato. 

“Rikki-Tikki had a right to be proud of himself. But she did not grow too proud” 
Informação sobre o 

personagem. 
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He scuttled up and down till he heard very sorrowful voices in a thorn bush. Ele conhecerá o 

que vai enfrentar, posteriormente, na história, e conviverá com outros animais que moram 

naquele lugar. Há, relatos sobre outros personagens da história: 

• It was Darzee, the tailbird and his wife. They sat on the rim of their nest and cried. 

• One of our babies fell out of the nest yesterday and nag ate him. 

• Darzee told him. 

Nessas sentenças, nos é apresentado outro ambiente que será importante para o 

contexto da história. Também observamos relatos sobre outros personagens, que se entrelaçam 

com Rikki-Tikki nos futuros acontecimentos.  

Em uma cena, Rikki-Tikki afirma que tem uma dada missão a fazer. O argumento para 

consolidar esta afirmação é que esse ato seria específico dos mangustos: He had never met a 

live snake before, but he knew that all grown mongoose´s business in life was to fight and eat 

snakes. Com essa sentença, observamos o que poderá acontecer no desenvolvimento da 

história. Nesta expressão, ele tem certeza de sua missão e o que ocorrer se não a concluir: 

Rikki-Tikki knew that he must catch her, or all the trouble would begin again. 

As narrações de confronto do personagem principal acontecem de maneira detalhada, 

com a observação de movimentação e das reações que esses confrontos desencadeiam. De 

maneira lenta, percebemos o delinear de cada confronto e, na história, eles acontecem várias 

vezes, influenciados por essas características: 

• Rikki-tikki-tck-tck! But Nag and Nagaina fled into the tall grass. 

• Rikki-Tikki jumped up in the air as high as he could go, and just under him 

whizzed by the head of Nagaina, Nag´s wicked wife. 

• She had crept up behind him. He heard her savage hiss as the stroke missed. He 

came down almost across her back and bit her, leaving Nagaina torn and angry, 

• It was Karait, the dusty brown snake that lies in the dust, and his bite is as 

dangerous as the cobra´s. Rikki-Tikki´s eyes grew red again. He danced up to 

karait with the peculiar rocking, swaying motion that he had inherited form his 

family. Karait struck out. Rikki-Tikki jumped sideways over the body.  

• Teddy´s father ran out with a stick, but by the time he came up, Rikki-Tikki had 

sprung and bitten the snake on the back. 

• That bite paralyzed Karait. Rikki-Tikki was about to eat him up from the tail, but 

he remembered that a full meal makes a slow mongoose. 
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• So, he went away for a dust batch while Teddy´s father beat the dead Karait with a 

stick. 

Neste relato, é descrito o primeiro encontro com a cobra Karait; depois, temos a 

descrição do confronto e a maneira como a cobra foi morta. Percebemos a interseção de outros 

personagens e de como essa missão era importante para Rikki-Tikki. Nas próximas sentenças, 

temos o confronto com Nagaina, a esposa de Karait: 

• Rikki-Tikki planned his, attack. He jumped, his teeth met the snake’s neck, and he 

clasped his jaws tightly. Then he was battered to and fro as a rat is shaken by a 

dog. But his eyes were red, and he held on as the boy cart-whipped over the floor 

and banged against the tin side of the bath. 

• Nagaina sprung clear round. Rikki-Tikki saw Teddy´s father catch him by the 

shoulder and drag him out of the reach of Nagaina. 

• Darzee´s wife flew over to help and flapped her wings about Nagaina´s head to 

impede her. The delay brought Rikki-Tikki up to her. And as she plunged into her 

burrow, his little white teeth were clenched on her tail, and he went down with her. 

Very few mongooses care to follow a cobra into its hole. 

• It was dark in the hole. Rikki-Tikki held on savagely sticking out his feet to act as 

brakes on the dark slope of the hot, moist earth. 

• But just as he got to the most touching part, the grass quivered again, and Rikki-

Tikki dragged himself out of the hole, licking his whiskers. 

 Nessas sentenças, observamos os confrontos com Nagaina, quando o narrador explora 

as descrições de movimentos, expressões e estratégias como nas lutas anteriores.  

Um aspecto que foi observado são as descrições de algumas certezas que pareciam 

concretas para a cobra (Nagaina) e os fatos que a fizeram acreditar nas suas percepções, que se 

destacam nas sentenças: 

• On the rubbish heap, mourning for Nag. She thinks the big man killed her 

husband.  

• Nagaina saw that she had lost her chance of killing teddy, and the egg lay between 

Rikki-Tikki´s paws. 

Com as descrições de acontecimentos na história com relação a outros personagens, 

observamos como as cobras influenciavam o jardim e eram temidas pelos outros animais. 

Observamos outras ações de Rikki-Tikki para chegar ao objetivo de matar a cobra e o apoio de 

alguns animais para a ação: 
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• That night, Rikki-Tikki went off for his nightly walk round the house. In the dark he 

ran up against Chuchundra, the muskrat, creeping around by the wall. 

• Chuchundra Whimpers and cheeps all the night, trying to make up his mind to run 

into the middle of the room. But he never gets there.  

• Rikki-Tikki listened. It was coming from the bathroom. Through a hole by the 

floor, he heard Nag and Nagaina whispering together outside in the moonlight. 

• Rikki-Tikki tingled all over with rage and hatred at this. Nag coiled up by the 

water jar that was used to fill the bath. 

• There was no answer from outside, So Rikki-Tikki Knew Nagaina had gone away. 

After an hour, Nag was asleep. 

• Without waiting for breakfast, Rikki-Tikki ran to the thorns bush where Darzee 

was singing a song of triumph. The news of Nag´s death was all over the garden, 

for the keeper had thrown his body on the rubbish heap. 

• The big man had been wakened by the noise and had fired. 

• Darzee was a feather-brained little fellow. But his wife was a sensible bird, and 

she knew that cobra´s eggs meant young cobras later on. So, she flew off from the 

nest and fluttered in front of Nagaina. 

• Rikki-Tikki heard them going away up the path, and he raced for the end of the 

melon patch, and he raced for the end of the melon patch. There he found twenty-

five eggs. 

• Rikki-Tikki smashed two eggs and scuttled to the veranda as hard as he could with 

the third in his mouth. 

• The boy is safe, and it was I that caught Nag by the hood last night in the 

bathroom.  He was dead before the big man blew him in two. 

Nessas situações, observamos aspectos importantes para as lutas acontecerem: como o 

personagem desenvolvia seus planos e traçava suas estratégias, e como ele observava seus 

“inimigos”. Em algumas sentenças, é descrito o que acontecia com os personagens depois dos 

confrontos.  

Fatos do cotidiano ou a ausência de uma ação descrita em detalhes são pautados nos 

atos assertivos, como em: 

• So, he trotted off to the house and sat down to think. And when Teddy came 

running down the path, Rikki-Tikki was ready to be petted. But just as Teddy was 

stooping, something wriggled a little in the dust. 
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• The big man picked Rikki-Tikki up and said. 

• It´s the mongoose again, Alice. The little chap has saved our lives. 

• In the melon bed, on the end nearest the wall. She hid them there weeks ago. 

• “When the house is emptied of people”, said Nagaina. 

• He began to dispose of them as fast as he could. 

• Teddy and his mother and father were there at early breakfast. But they sat stone 

still, and their faces were white. Nagaina was within easy striking distance of 

Teddy´s bare leg and was within easy striking distance of Teddy´s bare leg and 

was swaying to and fro. 

• “It is all over” he said. 

Nessas cenas, ocorrem relatos do cotidiano e ações com menos descrições. Na última 

sentença, observamos a certeza do personagem de que, com a morte de Karait e a partida de 

Nagaina, o jardim estaria a salvo.  

Além de informações sobre o contexto e informações sobre os personagens, o ato 

assertivo está presente nas cenas de ações no qual o personagem descreve detalhadamente os 

passos dos personagens nas lutas, diferente de outros textos o narrador tem um olhar mais 

próximo nas cenas de confronto. O ato assertivo traz novamente a perpesctiva do gênero e 

contexto, por as lutas terem uma expressividade recorrente podemos observar várias sensações 

dos personagens referentes a esses momentos assim como a intenção dos personagens de 

maneira mais clara junto com o olhar do narrador.  
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4.4.3.16 Atos de fala diretivos  

 

Quadro 32: Atos de fala diretivos presentes no texto “Rikki-Tikki-Tavi” livro 2 da UNO 

Atos de fala Explanação 

“But who is Nag?” Pedindo informação. 

“’Who is Nag?’ said a voice from within the tall grass.” Questionando o personagem. 

“’I am Nag. Look, and be afraid!’ Then inch by inch out of the grass rose up 

the head and spread Hook of Nag, the big black cobra. He was five feet 

long from tongue to tail.” 

Afrontar. 

“‘Well’, said Rikki-Tikki and his tail began to fluff up, ‘do you think it is right 

for you to eat fledglings out of a nest?” 

Questionando o personagem. 

“’Let us talk’, Nag began” Ordem. 

“’Behind you!  Look behind you!’ Sang Darzee.” Chamando atenção, ordem. 

“Rikki-Tikki did not feel sure that he could manage two snakes at once.” Dúvida. 

“A tiny voice said: ‘Be careful. I am Death!’” Ordem. 

“Teddy shouted: ‘Oh, look here! Our mongoose is killing a snake’.” Chamando atenção, ordem. 

“’What is the use of that?’ Thought Rikki-Tikki .” Questionamento. 

“’Don’t´ kill me’ said Chuchundra almost weeping.” Pedido. 

“’Do you think as snake-killer kills muskrats?’ said Rikki-Tikki scornfully.” Questionamento. 

“Told you what?” Questionamento. 

“Chuchundra whispered, ‘Hush! Can´t you hear, Rikki-Tikki?’” Ordem, questionamento. 

“He thought he could just catch the faintest scratch – scratch in the world, the 

dry scratch of a snake´s scales on brickwork.” 
Incerteza. 

“I shaw wait here till he comes. Nagaina…Do you hear me?” Questionamento. 

“’Where ´s Nagaina?’ asked Rikki –Tikki” Questionamento. 

“Have you heard where she keeps her eggs?” Questionamento. 

“And you never Thought to tell me?” Contestar. 

“There were only three left when Rikki-Tikki heard Darzee´s wife screaming: 

‘Rikki-Tikki, I led Nagaina toward the house. Oh come quickly – she 

means Killing!’” 

Pedido/Ordem. 

“Rikki-Tikki came up and cried, ‘Turn round and fight, Nagaina!’” Desafio. 

“’Look at your eggs’, said Rikki-Tikki. ‘Go and look, Nagaina!’” Ordem. 

“The big snake turned and saw her egg on the veranda. ‘Ahh! Give it to me’, 

she said.” 
Pedido/Ordem. 

“Rikki-Tikki put his front paws on each side of the egg. ‘What price for a 

snake´s egg? For the very last of the brood?’” 
Questionamento. 

“I did it! Rikki-tikki-tck-tck! Come and fight with me, Nagaina. You shall not 

be a widow long.” 
Pedido/Ordem. 

“’Yes, you will go away, and you will never come back. Fight, widow! Fight!’ 

Rikki-Tikki was bounding all round Nagaina, his little eyes like hot 

coals.” 

Ordem. 

Fonte: Editora UNO (2017). 
 

Os atos diretivos são permeados de questionamento pelos personagens adversários, 

como é possivel depreender nas expressões:  

• “Who is Nag?” said a voice from within the tall grass. 
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• “Well”, said Rikki-Tikki and his tail began to fluff up, “do you think it is right for 

you to eat fledglings out of a nest?”. 

• “What is the use of that?” Thought Rikki-Tikki. 

• “Do you think as snake-killer kills muskrats?” said Rikki-Tikki scornfully. 

• I shaw wait here till he comes. Nagaina…Do you hear me? 

• “Where ´s Nagaina?” asked Rikki-Tikki. 

• Have you heard where she keeps her eggs? 

• Rikki-Tikki put his front paws on each side of the egg. 

• What price for a snake´s egg? For the very last of the brood?  

As intenções desses questionamentos são de demonstrar o “poder” de cada personagem 

naquele ambiente. As perguntas frequentes, sendo cotidianas ou não, acontecem entre os 

personagens antagonistas. 

No texto, percebe-se ordens que, algumas vezes, se misturam com um questionamento, 

como na última frase. Esse tom imperativo aparece em: 

• “Let us talk”, Nag began. 

• Teddy shouted: Oh, look here! Our mongoose is killing a snake. 

• “Look at your eggs”, said Rikki-Tikki. 

• Go and look, Nagaina! 

• “Yes, you will go away, and you will never come back. Fight, widow! Fight!” 

Rikki-Tikki was bounding all round Nagaina, his little eyes like hot coals. 

• Chuchundra whispered, “Hush! Can´t you hear, Rikki-Tikki?  

Podemos observar que as ordens vão de uma pergunta simples a um questionamento 

com um tom mais forte dos personagens, que imprimem uma pergunta com uma ordem. Em 

outras expressões, temos pedidos ou ordens com um tom inquisitivo: 

• But who is Nag? 

• “Don’t´ kill me” said Chuchundra almost weeping. 

• I did it! Rikki-tikki-tck-tck! Come and fight with me, Nagaina. You shall not be a 

widow long.  

Observamos nas expressões “Don’t kill me” e “Come and fight with me”. Em algumas 

cenas, acontece de um personagem chamar atenção com um tom imperativo, como ocorre nas 

sentenças: 

• Behind you! Look behind you! Sang Darzee. 

• Teddy shouted: “Oh, look here! Our mongoose is killing a snake”.  
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Nas expressões “Behind you”, “look!” e “Look here”, percebemos o ato diretivo 

empregado na intenção de fazer o interlocutor olhar, perceber o que está acontecendo naquela 

situação. Outras intenções que caracterizam o ato diretivo são vislumbradas no texto para 

caracterizar dúvida, como em: Rikki-Tikki did not feel sure that he could manage two snakes at 

once; para caracterizar incerteza, como em: He thought he could just catch the faintest scratch 

– scratch in the world, the dry scratch of a snake´s scales on brickwork; para contestar: And 

you never Thought to tell me?; e também para desafiar: Rikki-Tikki came up and cried, “Turn 

round and fight, Nagaina!”. Percebe-se que o locutor tenta mudar a situação ou influenciar o 

outro a fazer algo.  

Quando observamos o ato diretivo na fábula percebemos a posição dos falantes 

inerentes as situações, quando questionam ou emitem uma ordem. Dessa forma, voltamos à 

intenção dos locutores quanto a intencionalidade, que pode ser como algo que detém muitos 

estados e eventos mentais, dirigidos para objetos e estados de coisas. Por exemplo, uma 

determinada crença, temor, desejo, ou uma intenção de fazer alguma coisa partindo nesse caso 

das prentenções dos personagens. Outro fator relevante é o contexto da história que é 

transmitido pelos atos assertivos. Observamos seus resultados pelo ato diretivo, e dentre essa 

observação podemos notar as inflûencias dos atos de fala sobre os outros, sua interação, e por 

último o que o gênero analisado possibilita no comportamento dos atos diretivos dentro dele.  

 

4.4.3.17 Atos de fala compromissivos  

 

Quadro 33: Atos de fala compromissivos presentes no texto “Rikki-Tikki-Tavi” livro 2 da UNO 

Fonte: Editora UNO (2017). 

Atos de fala Explanação 

“Nag noticed as small movement in the grass behind Rikki-Tikki and was determined 

to keep the mongoose´s attention of him.” 

Determinação. 

“he will have to go away, and then garden will be our own again. The big man who 

killed Karait is the first one to bite. Remember that as soon as our eggs in the melon 

bed hatch (as they may tomorrow), our children will need room and quiet”. 

Promessa. 

“’I will go’ said Nag. ‘I will kill the big man and his wife, and the child if I can. Then 

Rikki-Tikki will go away’.” 

Promessa. 

“’Now, when the big man comes to bathe in the morning, he will not have his stick with 

him’, Said the snake.” 

Determinação. 

“’Now you will pay for what you did to my husband’, she hissed.” Promessa com intenção 

de vigança. 

“Without moving her eyes, she warned, ‘If you come a step nearer, I strike’.” Promessa com tom de 

defesa. 

“’Give me the egg, Rikki-Tikki, and I will go away and never come back’, she said, 

lowering her hood.” 

Promessa. 

“He kept that garden as a mongoose should keep it: With tooth and jump and spring 

and bite, till never a cobra dared show its head inside the walls.” 

Promessa. 
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 Os atos de fala compromissivos são expressos de acordo com os confrontos dos dois 

antagonistas. As promessas referem-se à dominação do território, confrontos que resultam em 

promessas e vingança, como nas expressões: 

• Nag noticed as small movement in the grass behind Rikki-Tikki and was 

determined to keep the mongoose´s attention of him. 

• he will have to go away, and then garden will be our own again. The big man who 

killed Karait is the first one to bite. Remember that as soon as our eggs in the 

melon bed hatch (as they may tomorrow), our children will need room and quiet.  

• “I will go”, said Nag.  

• I will kill the big man and his wife, and the child if I can. Then Rikki-Tikki will go 

away. 

• “Now, when the big man comes to bathe in the morning, he will not have his stick 

with him”, said the snake. 

• “Give me the egg, Rikki-Tikki, and I will go away and never come back”, she said, 

lowering her hood. 

• He kept that garden as a mongoose should keep it: With tooth and jump and 

spring and bite, till never a cobra dared show its head inside the walls. 

O ato de fala compromissivo aparece nas sentenças com a promessa de controle do 

território por ambos os personagens, ou abandono deste, em que o personagem que ganhar o 

confronto ficará no território (jardim) e o que perder terá que partir. Algumas expressões que 

ajudam a entender o ato compromissivo são “determined to keep”; “he will have to go away”; 

“I will kill”; “he will not have his stick with him”; “I will go away and never come back ; e 

“He kept that garden as a mongoose should keep”.  As promessas com intenção de vingança e 

defesa são observadas no texto nas frases:  

• “Now you will pay for what you did to my husband”, she hissed. 

• Without moving her eyes, she warned, “If you come a step nearer, I strike”. 

Percebemos as intenções das promessas dos antagonistas de vingança pela morte do 

marido e autodefesa. Os atos de fala declarativos são ausentes do texto, logo, personagens com 

autoridade para anunciar esses atos não aparecem. Os principais diálogos acontecem entre os 

animais, que tentam atingir seus objetivos de dominação e autoafirmação. Os atos assertivos e 

diretivos ajudam a construir o ambiente descrito.  
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Os atos compromissivos são os resultados no texto dos confrontos em que o 

personagem, além da intenção de se sobrepor e liderar o território, junto a posição mais alta 

dentro do diálogo, tenta levar para o ato compromissivo estes condicionantes. De acordo com 

Mari (2001) a intenção presente em um ato afeta principalmente o modo pelo qual o locutor 

significa o conteúdo proposicional, destacando que o locutor significa não-naturalmente ao 

proferir um ato. A partir disso podemos supor que a realização de um ato indireto venha 

implicar a presença de intenções, no que a autora agrega a visão de Strawson e Grice sobre 

essa questão. Outro aspecto é a força ilocucionária dos atos e sua intensidade, e como o ato 

diretivo que dá o tom ao ato compromissivo traz nos enunciados a promessa de vingança, de 

retirada do território. 

 

4.4.3.18 Título: Our wonderful world  

 

4.4.3.19 Atos de fala assertivos  

 

Quadro 34: Atos de fala assertivos presentes no texto “Our wonderful world” do livro 2 da UNO 

Atos de fala Explanação 

“Earth is a wonderful place. It is the only planet in the solar system with evidence of life. 

Living things interact with one another in different ecosystems. An ecosystem can be as small 

as a puddle of water or as large as a desert, whereas biomes are complex biotic communities’ 

wich share climatic conditions.” 

Explicação 

sobre a Terra. 

“In every ecosystem there are habitats.  Habitats is an environment where the same type of 

organism or living things are together.  The organisms live in groups called populations. 

Communities are formed when populations interact with one another. When communities, 

interact with the nonliving things outside their habitats, an ecosystem is formed.” 

Explicação 

sobre 

ecossistemas 

e habitats. 

“Habitats provide populations with their basic. These needs included food, water and oxygen. 

When a habitat can no longer provided these needs, the populations must look for a different 

habitat. Sometimes organism need to look for different habitat because of competition. 

Organism may fight over food or territory if there is not enough for everyone.” 

Conceito de 

Habitat 

“The climate of an area involves several factors:  precipitation, pressure, and wind. These 

factors change from one place is from the equator, how far it is from the ocean and is 

altitude.” 

Características 

sobre o clima 

de uma área. 

“Temperature varies with distance from the equator and with altitude. At high altitudes, the 

temperature is lower. At low altitudes, the temperature is higher. Temperature are milder on 

the coasts than in inland regions. This is due to the influence of the ocean. We use a 

thermometer to measure temperature.” 

Características 

da 

temperatura 

“Precipitation, such as rain, snow, and hail, comes from the water in the atmosphere. There is 

more precipitation near the equator, on the coast and in the mountains. We use a rain gauge to 

measure precipitation.” 

Explanação 

sobre tipos de 

precipitações. 

“Pressure is the force that air exerts on the Earth´s surface. Pressure varies with altitude. 

High areas have low pressure. Low areas have high pressure. We use a barometer to measure 

pressure.” 

Conceito de 

pressão. 
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“Wind is the movement of air. Wind move between areas that have different temperatures and 

pressures. We use a weather vane to determine its direction. People study how these factors 

change over time to learn about the climate of a specific area.” 

Conceito de 

ar. 

“We can divide the Earth into large climatic zones depending on the type of climate in each 

zone: tropical zone, temperate zone and polar zone.” 

Informação 

sobre as zonas 

climáticas. 

“The tropical zone is located between the Tropic of Cancer and the Tropic of Capricorn. The 

temperatures are very high because the Sun´s rays are perpendicular to the Earth´s surface.” 

Informações 

sobre a zona 

tropical. 

“There are two polar zones. One is in the northern hemisphere, north of the Arctic Circle. The 

other is in the southern hemisphere, south of the Antarctic Circle. 

The temperatures at the poles are very low because the Sun´s rays are very slanted when they 

reach the Earth.” 

Informações 

sobre as zonas 

polares. 

“There are also two temperate zones, one in each hemisphere. They extended from the tropics 

as far as the polar circles. The temperatures in these areas are not extreme. This is because the 

Sun´s rays are slightly slanted when they reach the Earth.” 

Informações 

sobre as zonas 

temperadas. 

“The biosphere is the area on Earth where living things can exist. The biosphere includes part 

of the atmosphere, the Earth ´s crust, and rivers, lakes and oceans. The biosphere has the 

necessary conditions to allow things to exist. These conditions to allow things to exist. These 

conditions include light, temperature, humidity, and availability of food.” 

Informações 

sobre a 

biosfera. 

“Biomes, as we said at the beginning, biomes are complex biotic communities, characterized 
by distinctive plant and animal species and maintained under the climatic conditions of the 

region.” 

Informações 

sobre os 

biomas. 

“In other words, a biome is a group of ecosystems wich share climate conditions. They have 

similar light, temperature, humidity, and living things. For example, the rainforest biome 

includes all the rain rainforest in the world. Specific living things occur in each type of biome. 

Each biome is in a specific climatic zone.” 

Informações 

sobre os 

biomas. 

“Biomes of Warm Zones: There three Types of biomes in warm zones: desert, tropical 
rainforest and savannah.” 

Especificação 

dos três 

biomas. 

“The desert is a biome where there is little water. The temperatures are very high during the 

day and very low at night. Cacti, coyotes, and camels live in the desert biome.” 

Conceito de 

deserto. 

“It rains a lot in tropical rainforest. It is very humid and warm. Tropical rainforest are very 

dense. They are close the equator 

And get lots of sunlight and warmth.” 

Informações 

sobre floresta 

tropical. 
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“Rainforests now cover less than 6% of the Earth´s land surface. Scientist estimate 

that more than half of all the world´s plant and animal species live in tropical 

rainforest.” 

Informações sobre 

floresta tropical. 

“Tropical rainforest produce 40% of the Earth´s oxygen. A tropical rainforest has 

more kind of trees than any other area in the world. Scientists have counted about 

100 to 300 species in one 2 1 / 2-acre (1-hectare) are in South America.” 

Informações sobre a 

floresta tropical. 

“Seventy percent of the plants in the rainforest are trees. About ¼ of all the medicines 

we u se come from rainforest plants. Curare comes from a tropical vine, and is used 

as an anesthetic and to relax muscles during surgery.” 

Informação sobre 

floresta tropical. 

“Quinine, from the cinchona tree, is used to treat malaria. A person with lymphocytic 

leukemia has a 99% chance that the disease will go into remission because of the rosy 

periwinkle. More than 1,400 varieties of tropical plants are thought to be the 

potential cures for cancer.” 

Informação sobre 

floresta tropical. 

“The savannah is rolling grassland scattered with shrubs and isolated trees, wich can 

be found between a tropical rain forest and desert biome. Not enough rain falls on a 

savannah to support forests. Savannahs are also known as tropical grassland. They 

are found in a wide band on either side of the equator on the edges of tropical 

rainforest. Savannahs have warm temperature year round.” 

Conceito de savana. 

“There are actually two very different seasons in a savannah; a very long dry season 

(winter), and a very wet season (summer). In the dry season only an average of about 

4 inches or rain falls. Between December and February no rain will fall at all. Oddly 

enough, it is actually a little cooler during this dry season. But don’t expect sweater 

weather; it is still around 70º F.” 

Informações sobre a 

savana. 

“Temperate Zone Biomes 

These biomes are in temperatures zones. 

Chaparral. Evergreen plants and bushes are fo und here. These plants can survive 

hot, dry summers. Typical plants include oak and thyme. Rabbits and wild boars live 

here.” 

Informações sobre 

tipos de biomas das 

zonas temperadas. 

“Spruce and elm trees, deer and bears live here. The animals adapt to the climate 
by hibernating in the winter and living off the land in the other three seasons. The 
animals to the land by trying the plants in the forest to see if they are good to eat 

for a good supply of food.” 

Informações sobre 

vegetação e fauna 

das florestas 

temperadas. 

“Also the trees provide shelter for them. Animal use the trees for food and water 
sources. Most of the animals are camouflaged to look like the ground. The plants 

have adapted to the forest by leaning towards the sun. Soaking up the nutrients in 
the ground is also a way of adaptation.” 

Informações sobre 

vegetação e fauna 

das florestas 

temperadas. 

 

“Prairies and steppes.  This biome is an extensive treeless plain covered with grass. 

They are typical in Central US and Canada. The prairies form a triangular area from 

Alberta, Saskatchewan, and Manitoba down through the Great Plains to Southern 

Texas and Mexico, and approximately 1,000 miles from Western Indiana westward to 

the Rocky Mountains. They cover about 1, 4 million square miles. The prairie dog and 

the bison live in this biome.” 

Informações sobre as 

pradarias e estepes. 

“Biomes of cold Zones: The tundra and the boreal forests are in cold zones. The 

tundra is identified as vast, cold, treeless, usually lowland area of the artic regions of 

Europe, Asia and North America. It has of course, low temperatures. Lichens and 

small plants like moss are characteristic of this biome.” 

Informações sobre os 

biomas das zonas 

frias. 

“Reindeer and the artic fox live here as well as caribous and polar bears. Boreal 

forests are cold zone forests.  This region is extended   over Eurasia and North 

America. It is located near the tundra biome. Winters here are very cold, with only 

snowfall, and therefore the ground is covered with ice and snow during many months 

of the year.” 

Informações sobre os 

biomas das zonas 

frias. 
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“Summers are warm, rainy and humid. A lot of coniferous trees, like pines and fir 

trees grow here. The beaver and the Canada lynx live in this biome.” 

Informações sobre os 

biomas das zonas 

frias. 

“Boreal forests are also called taiga; wich is the Russian word for forest. Boreal 

forests don´t have as many plants and animal species as the tropical or the temperate 

forest biomes. It does have millions of insects in the summertime. Birds migrate there 

every year to nest and feed.” 

 

Informações sobre os 

biomas das zonas 

frias. 

“When they try to pass through a town, they are often scared away or shot. With 
their feeding patterns disrupted, many polar bears have starved. The Alaskan oil 

pipeline was built across a caribou migration route.” 

Informação sobre 

circulação de pessoas 

e biomas. 

“In some places the pipeline has been raised above the ground so the caribou can 
pass under it. Pesticides have been used to control the hordes of insects. Thousands 

of migration birds come to the tundra because of the abundant insects. Through 
the food chain the pesticides reach many of the animal s that live on the tundra.” 

Informação sobre 

circulação de pessoas 

e biomas. 

“Solutions for many environmental problems are caused by human actions. That is 
why we are responsible for finding solutions to these problems.” 

Introdução a algumas 

soluções sobre os 

problemas 

ambientais. 

Fonte: Editora UNO (2017). 

 

O último texto do livro 2 aborda conhecimentos sobre a terra, seus ecossistemas, clima, 

caracterização dos biomas, concluindo com os problemas ambientais que enfrentamos e 

possíveis soluções. O texto contextualiza o leitor através de alguns livros de ciências e artigos 

sobre meio ambiente, consciência e sustentabilidade. É por meio dessas características que 

analisamos esse texto, com aspectos diferentes dos demais, em que o discurso e as intenções 

do locutor levam suas pretensões sem aquele diálogo locutor-interlocutor explícito, mas, 

apesar dessas condições, alguns atos de fala podem ser observados.   

No texto, há a predominância do ato de fala assertivo, por ser explicativo e trazer o teor 

de verdade. Para Searle (1979), além dos critérios de verdadeiro ou falso, considera-se o 

entendimento palavra-mundo; nesse caso, o estado psicológico é a crença, pois o locutor se 

compromete com a verdade. No começo do texto, são observadas algumas afirmações sobre a 

terra na sentença: Earth is a wonderful place. It is the only planet in the solar system with 

evidence of life. Living things Interact with one another in different ecosystems. An ecosystem 

can be as small as a puddle of water or as large as a desert, whereas biomes are complex 

biotic communities’ wich share climatic conditions. Nessa introdução, o narrador demonstra 

uma percepção subjetiva, porém socialmente aceita, que é possível de ser percebida através da 

expressão “wonderful place”. Posteriormente, traz alguns conceitos e destaca alguns assuntos 

que vão ser explorados, como “ecosystems”, “biomes” e “climatic conditions”.  

Temos uma explanação sobre ecossistema e habitat nas expressões: 
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• In every ecosystem there are habitats. Habitats is an environment where the same 

type of organism or living things are together. The organisms live in groups called 

populations. Communities are formed when populations interact with one another. 

When communities, interact with the nonliving things outside their habitats, an 

ecosystem is formed. 

• Habitats provide populations with their basic. These needs included food, water 

and oxygen. When a habitat can no longer provided these needs, the populations 

must look for a different habitat. Sometimes organism need to look for different 

habitat because of competition. Organism may fight over food or territory if there 

is not enough for everyone. 

• Rainforests now cover less than 6% of the Earth´s land surface. Scientist estimate 

that more than half of all the world´s plant and animal species live in tropical 

rainforest. 

São destacadas informações sobre clima e temperatura nas próximas sentenças: 

• The climate of an area involves several factors:  precipitation, pressure, and 

wind. These factors change from one place is from the equator, how far it is from 

the ocean and is altitude. 

• Temperature varies with distance from the equator and with altitude. At high 

altitudes, the temperature is lower. At low altitudes, the temperature is higher. 

Temperature are milder on the coasts than in inland regions. This is due to the 

influence of the ocean. We use a thermometer to measure temperature. 

Algumas palavras no texto original são destacadas e, posteriormente, são abordadas 

com mais detalhes. Assim, o locutor dá sustentabilidade às suas afirmações, como é possível 

observar nas sentenças abaixo: 

• Precipitation, such as rain, snow, and hail, comes from the water in the 

atmosphere. There is more precipitation near the equator, on the coast and in the 

mountains. We use a rain gauge to measure precipitation. 

• Pressure is the force that air exerts on the Earth´s surface. Pressure varies with 

altitude. High areas have low pressure. Low areas have high pressure. We use a 

barometer to measure pressure. 

• Wind is the movement of air. Wind move between areas that have different 

temperatures and pressures. We use a weather vane to determine its direction. 
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People study how these factors change over time to learn about the climate of a 

specific area. 

Constatamos o conceito de precipitação com a palavra “Precipitation” em destaque. 

As características da pressão atmosférica e do vento, bem como os temas no texto vão 

contendo subdivisões e assuntos similares junto com as definições de estudos científicos ou 

contidas em livros didáticos.  

O texto também aborda as zonas climáticas:  

• We can divide the Earth into large climatic zones depending on the type of climate 

in each zone: tropical zone, temperate zone and polar zone. 

Dentre elas, zonas tropicais e polares:  

• The tropical zone is located between the Tropic of Cancer and the Tropic of 

Capricorn. The temperatures are very high because the Sun´s rays are 

perpendicular to the Earth´s surface. 

• There are two polar zones. One is in the northern hemisphere, north of the Arctic 

Circle. The other is in the southern hemisphere, south of the Antarctic Circle. The 

temperatures at the poles are very low because the Sun´s rays are very slanted 

when they reach the Earth. 

E zonas polares e temperadas: 

• There are two polar zones. One is in the northern hemisphere, North of the Arctic 

Circle. The other is in the southern hemisphere, south of the Antarctic Circle. The 

temperatures at the poles are very low because the Sun´s rays are very slanted 

when they reach the Earth. 

• There are also two temperate zones, one in each hemisphere. They extended from 

the tropics as far as the polar circles. The temperatures in these areas are not 

extreme. This is because the Sun´s rays are slightly slanted when they reach the 

Earth. 

O locutor procura demonstrar ao leitor informações específicas a respeito de 

determinadas zonas da terra por meio de uma classificação geocientífica. Aborda nosso espaço 

geográfico descrevendo os biomas nas sentenças abaixo: 

• The biosphere is the area on Earth where living things can exist. The biosphere 

includes part of the atmosphere, the Earth ´s crust, and Rivers, lakes and oceans. 

The biosphere has the necessary conditions to allow things to exist. These 
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conditions to allow things to exist. These conditions include light, temperature, 

humidity, and availability of food. 

• In other words, a biome is a group of ecosystems wich share climate conditions. 

They have similar light, temperature, humidity, and living things. For example, the 

rainforest biome includes all the rain rainforest in the world. Specific living things 

occur in each type of biome. Each biome is in a specific climatic zone. 

• Biomes of Warm Zones: There three types of biomes in warm zones: desert, 

tropical rainforest and savannah. 

Com essa introdução aos biomas, o locutor relata os três tipos das zonas quentes. Ele 

aborda o conceito de cada tema principal, suas características e especificidades; e as 

informações que correspondem ao ato assertivo são fundamentadas nesses conhecimentos 

científicos e geográficos que o locutor aborda.  

No texto, temos conhecimentos sobre o deserto e informações importantes sobre as 

florestas tropicais, desde seu conceito até conhecimento científico de plantas medicinais, 

dados e porcentagens que ajudam nos seus argumentos avaliáveis como verdadeiros. As 

sentenças são: 

• The desert is a biome where there is little water. The temperatures are very high 

during the day and very low at night. Cacti, coyotes, and camels live in the desert 

biome. 

• It rains a lot in tropical rainforest. It is very humid and warm. Tropical rainforest 

are very dense. They are close the equator And get lots of sunlight and warmth. 

• Tropical rainforest produce 40% of the Earth´s oxygen. A tropical rainforest has 

more kind of trees than any other area in the world. Scientists have counted about 

100 to 300 species in one 2 1 / 2 - acre (1-hectare) are in South America. 

• Seventy percent of the plants in the rainforest are trees. About ¼ of all the 

medicines we u se come from rainforest plants. Curare comes from a tropical vine, 

and is used as an anesthetic and to relax muscles during surgery. 

• Quinine, from the cinchona tree, is used to treat malaria. A person with 

lymphocytic leukemia has a 99% chance that the disease will go into remission 

because of the rosy periwinkle. More than 1,400 varieties of tropical plants are 

thought to be the potential cures for cancer. 

As informações sobre as florestas tropicais são concluídas com informações sobre o 

bioma savana, como é possivel observar nas frases: 
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• The savannah is rolling grassland scattered with shrubs and isolated trees, wich 

can be found between a tropical rain forest and desert biome. Not enough rain 

falls on a savannah to support forests. Savannahs are also known as tropical 

grassland. They are found in a wide band on either side of the equator on the 

edges of tropical rainforest. Savannahs have warm temperature year-round. 

• There are actually two very different seasons in a savannah; a very long dry 

season (winter), and a very wet season (summer). In the dry season only an 

average of about 4 inches or rain falls. Between December and February no rain 

will fall at all. Oddly enough, it is actually a little cooler during this dry season. 

But don’t expect sweater weather; it is still around 70º F. 

Para cada bioma, o locutor traz informações de sua vegetação, fauna, cobertura, 

benefícios, etc., como nas frases: 

• Temperate Zone Biomes These biomes are in temperatures zones. Chaparral. 

Evergreen plants and bushes are found here. These plants can survive hot, dry 

summers. Typical plants include oak and thyme. Rabbits and wild boars live here. 

• Spruce and elm trees, deer and bears live here. The animals adapt to the climate 

by hibernating in the winter and living off the land in the other three seasons. The 

animals to the land by trying the plants in the forest to see if they are good to eat 

for a good supply of food. 

• Also the trees provide shelter for them. Animal use the trees for food and water 

sources. Most of the animals are camouflaged to look like the ground. The plants 

have adapted to the forest by leaning towards the sun. Soaking up the nutrients in 

the ground is also a way of adaptation. 

• Prairies and steppes.  This biome is an extensive treeless plain covered with grass. 

They are typical in Central US and Canada. The prairies form a triangular area 

from Alberta, Saskatchewan, and Manitoba down through the Great Plains to 

Southern Texas and Mexico, and approximately 1,000 miles from Western Indiana 

westward to the Rocky Mountains. They cover about 1, 4 million square miles. The 

prairie dog and the bison live in this biome.  

Nessas sentenças, são definidos conceitos da floresta temperada, e o locutor, 

novamente, insere dados e informações pautadas em artigos, livros e conhecimentos 

científicos.  
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Ele insere biomas das zonas frias com uma introdução e suas características, seguindo 

o mesmo modelo que pauta suas informações e os atos assertivos. Podemos observar nas 

expressões: 

• Biomes of cold ZonesThe tundra and the boreal forests are in cold zones. The 

tundra is identified as vast, cold, treeless, usually lowland area of the artic regions 

of Europe, Asia and North America. It has of course, low temperatures. Lichens 

and small plants like moss are characteristic of this biome. 

• Reindeer and the artic fox live here as well as caribous and polar bears. Boreal 

forests are cold zone forests.  This region is extended   over Eurasia and North 

America. It is located near the tundra biome. Winters here are very cold, with only 

snowfall, and therefore the ground is covered with ice and snow during many 

months of the year. 

• Summers are warm, rainy and humid. A lot of coniferous trees, like pines and fir 

trees grow here. The beaver and the Canada lynx live in this biome. 

• Boreal forests are also called taiga; wich is the Russian word for forest. Boreal 

forests don´t have as many plants and animal species as the tropical or the 

temperate forest biomes. It does have millions of insects in the summertime. Birds 

migrate there every year to nest and feed. 

Os biomas Tundra e Floresta Boreal são destacados no texto. Posteriormente, são 

descritas informações sobre elas, levando em consideração aspectos de sua faixa de expansão, 

fauna e flora. O locutor insere um contexto sobre climas e biomas, e através do ato de fala 

assertivo, abrange características e dados, como destacado nas próximas sentenças, em que ele 

define aspectos sobre o meio ambiente nas frases: 

• The Environment all the living things and the characteristics of the area where 

they live (temperature, humidity, soil, etc) form the environment. 

• The Environment all the living things and the characteristics of the area where 

they live (temperature, humidity, soil, etc) form the environment. 

Na penúltima parte do texto, são descritos os problemas ambientais, quando o locutor 

usa do mesmo esquema anterior: uma introdução e desenvolvimento do tema acerca de 

informações contidas em livros, artigos e de conhecimento social relevante. Algumas 

sentenças são: 
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• Environmental problems harm living things and their habitat. The main 

environmental problems are pollution, deforestation, desertification and loss of 

habitat. These problems can lead to the extinction of living things. 

• The accumulation of harmful substance on the ground, in the air and in the water 

causes pollution. These substances harm living things. 

• Deforestation is the disappearance of forests. Cutting down too many trees, 

pollution and fires all cause deforestation Desertification is the transformation of 

some landscapes into desert areas. The soil becomes very dry and poor. Few 

living things can survive in these areas. 

Temas como extinção e desflorestamento são destacados no texto, em que o locutor 

comunica esses problemas e expande as informações nas frases: Habitat loss occurs when 

natural areas are destroyed to make room for housing or industry. Habitat loss can also occur 

because of deforestation or desertification e Excessive development, hunting, fires and other 

actions can cause the extinction of living things. 

Com as informações sobre alguns conceitos e o relato dos problemas ambientais, o 

locutor descreve formas de movimentação e trabalho em alguns biomas, em que o texto dá um 

enfoque na vida moderna na cidade e em algumas áreas de difícil acesso, como podemos 

perceber nas frases:  

• Of course, environmental problems are connected with each other: The Tundra, 

for example, is a very fragile environment. The extremely cold temperatures make 

it a difficult environment to survive in during the winter, and plants and animals 

have a hard time coping with any extra stresses and disturbances. 

• More people moving to the tundra to work in the mines and oil rigs have created 

towns and more roads. Some animal´s movements to traditional feeding grounds 

have been disrupted by these obstacles. 

• When they try to pass through a town, they are often scared away or shot. With 

their feeding patterns disrupted, many polar bears have starved. The Alaskan oil 

pipeline was built across a caribou migration route. 

• In some places the pipeline has been raised above the ground so the caribou can 

pass under it. Pesticides have been used to control the hordes of insects. 

Thousands of migration birds come to the tundra because of the abundant insects. 

Through the food chain the pesticides reach many of the animal s that live on the 

tundra.  
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A última parte em que destacamos os atos de fala assertivos são algumas possíveis 

soluções sobre o meio ambiente: Solutions: Many environmental problems are caused by 

human actions. That is why we are responsible for finding solutions to these problems. Esse 

trecho introduz alguns conselhos e pedidos que serão analisados nos atos diretivos 

posteriormente.  

Ao analisarmos o último texto percebemos ser um texto informativo, com informações 

ciêntificas sobre o planeta terra, similar a um livro de ciências, sem uma maior subjetividade, 

sentimentos e sensações. Contudo, observamos o ato assertivo e diretivo, o que nos fez pensar 

o porque de uma pequena variação desses atos, outro motivo que nos questionamos é se nesse 

texto haveria uma intenção do autor? Já que o contexto tem uma forma de direcionamento 

diferente, outra questão é o papel do leitor ao ler, a mensagem o faria refletir ou haveria 

ruídos, apesar de ter apenas dois atos de fala? 

Começaremos com o ato assertivo no qual o autor traça essas informações e pretende 

levar ao leitor. Observamos uma intenção já disposta ao gênero de esclarecer o contexto 

descrito de asserções ciêntificas pautadas como verdadeiras. De acordo com Charaudeau 

(2001), o postulado da intencionalidade refere-se ao contrato de comunicação, o mal- 

entendido no qual suas intenções não se encontram refletidas, o propósito do outro, e o 

reconhecimento recíproco, construídos numa dimensão social, e que funcionam como signos 

de reconhecimento, e a pertinência do saber no qual o sujeito pode falar de forma explícita e 

implícita, o autor observa uma pertinência intencional fundamentada na relação com o outro.  

 

4.4.3.20 Atos de fala diretivos 

 

Quadro 35: Atos de fala diretivos presentes no texto “Our wonderful world” do livro 2 da UNO 

Atos de fala Explanação 

“We can use our intelligence, sensibility and technological tools to put these 

solutions into practice.” 
Conselho. 

“We can take several measures to protect the environment t such as: 

Reducing pollution: Using automotive fuels wich are more efficient and wich are not 

as pollutant as fossil fuels. Alternative energies such as solar and wind power are 

some examples. We can also reduce the amount of garbage we produce by reusing 

and recycling.” 

Conselhos. 

“Deforestation reduction: if we avoid cutting down wilds trees for wood, we can be a 

great help for our environment.” 
Conselho. 

“We can also farm trees in agricultural areas and cut them down to get wood. We 

can also substitute wood for other materials. Saving and recycling paper, wich comes 

from wood, is also a great idea.” 

Conselhos e soluções. 

“Prohibiting or making it illegal to hunt endangered animals. We can stop selling 

and buying products which come from these animals. Elephants are killed in Africa to 

get ivory from their tusks.” 

Conselho/Pedido. 
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Fonte: Editora UNO (2017). 

 

O texto abrange, em grande parte, atos assertivos. O locutor insere conhecimentos 

sobre o clima, zonas polares e biosfera, destacando conceitos e características com dados 

inerentes a livros didáticos, artigos ou meios de comunicação; traz ao interlocutor o 

conhecimento do seu espaço de vida, a suas mudanças na sociedade de acordo com o seu 

processo de construção e as possíveis soluções para os problemas ambientais. Esse contexto 

antecede os atos diretivos que iremos observar; neles, há conselhos e medidas para redução de 

poluição, desmatamento, caça ilegal e manutenção de áreas naturais.  

De acordo com Searle (1979), nos atos diretivos, temos o mundo-palavra, na tentativa 

de o locutor induzir o interlocutor a fazer algo. No texto analisado, observamos que o ato 

assertivo seria uma introdução para o ato diretivo, que precisa de uma compreensão do ato 

assertivo para ter uma aceitação do interlocutor.  

Algumas sentenças que descrevem conselhos são:  

• We can use our intelligence, sensibility and technological tools to put these 

solutions into practice. 

• We can take several measures to protect the environment such as: Reducing 

pollution: Using automotive fuels wich are more efficient and wich are not as 

pollutant as fossil fuels. Alternative energies such as solar and wind power are 

some examples. We can also reduce the amount of garbage we produce by reusing 

and recycling.  

O locutor insere uma introdução e, posteriormente, aconselha e lista algumas soluções 

para a redução da poluição. A maneira como ele usa o ato diretivo é semelhante ao 

desenvolvimento das sentenças no ato assertivo; nesse caso, a intenção busca ação do 

interlocutor. 

Os conselhos e soluções abrangem a agrigultura, caça, desflorestamento e proteção de 

áreas nas frases:  

• Deforestation reduction: if we avoid cutting down wild trees for wood, we can be a 

great help for our environment. 

“Protecting specific natural areas is really important. These areas have natural 

resources we should always protect. For example, rainforests, where lots of endemic 

animals and plants are found.” 

Conselho/Pedido. 

‘We can do this by creating protected natural areas, such as national parks. Hunting, 

cutting down trees, farming and dumping garbage is strictly forbidden in these kinds 

of parks.” 

Conselho. 

“We must all work together to make these solutions work.” Conselho. 
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• We can also farm trees in agricultural areas and cut them down to get wood. We 

can also substitute wood for other materials. Saving and recycling paper, wich 

comes from wood, is also a great idea. 

• Prohibiting or making it illegal to hunt endangered animals. We can stop selling 

and buying products which come from these animals. Elephants are killed in 

Africa to get ivory from their tusks. 

• Protecting specific natural areas is really important. These areas have natural 

resources we should always protect. For example, rainforests, where lots of 

endemic animals and plants are found. 

• Protecting specific natural areas is really important. These areas have natural 

resources we should always protect. For example, rainforests, where lots of 

endemic animals and plants are found. 

Em alguns conselhos, o locutor se coloca na mesma posição do interlocutor, para 

juntos, colocarem em prática as soluções aconselhadas, como é possível de perceber nas 

sentenças:  

• We can do this by creating protected natural areas, such as national parks. 

Hunting, cutting down trees, farming and dumping garbage is strictly forbidden in 

these kinds of parks. 

• We must all work together to make these solutions work. 

De acordo com Van Dijk (1992), um texto pode ter vários atos, porém, há sempre um 

objetivo principal a ser atingido, no qual os outros atos de fala colaboram. No texto 

apresentado, há dois atos de fala, contudo, o ato assertivo abrange as informações importantes 

acerca do contexto que dão ao ato diretivo a força ilocucionária para o interlocutor fazer as 

ações propostas.  

Os atos diretivos revelam a intencionalidade já disposta. Para Searle (2002) todo estado 

intencional detém um conteúdo representativo em um certo modo psicológico. Considerando a 

proposição das ações para os leitores, como salientado nos atos assertivos, temos a função do 

ouvinte leitor, que para Koch e cunha Lima (2004) é posta de modo secundário, colocando-o 

como elemento passado. Percebemos como é importante essa interação a partir da 

intencionalidade e do entendimento da mensagem passada, e a ação refletida pelo destinatário.  

 

4.4.4 Análise quantitativa do livro 2  
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4.4.4.1 Título: I have a dream 

 

Abaixo, apresentamos a distribuição da frequência dos atos de fala do texto:  

 

Tabela 5: Frequência de categorias de atos de fala presentes em “I have a dream" 

ATOS DE FALA FREQUÊNCIA 

Diretivos 31 

Assertivos 29 

Expressivos 16 

Compromissivos 13 

Declarativos 2 

Fonte: Elaborado pela autora (2020). 

 

No gráfico abaixo, está demonstrada a porcentagem de cada ato de fala do quinto 

texto: 

 

Gráfico 5: Distribuição porcentual das categorias de atos de fala presentes em “I have a dream” 

Fonte: Elaborado pela autora (2020). 

 

No texto “I have a dream”, o ato diretivo aparece com maior frequência (34%). O 

locutor direciona, muitas vezes, os conselhos e pedidos para os interlocutores, como na frase 

No American could ignore it, extendendo-se, não apenas ao púlico presente, mas a alguns 

estados específicos: And so let freedom ring from the hilltops of the Hampshire e Let freedom 

ring from the Alleghenies of Pennsylvania. 
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Também contesta fatos históricos: They were not considered citizens and could not 

vote; ordena que se voltem para esses estados: Go back to Mississippi. Go back to Alabama, 

Go back to South Carolina…; e a todos que estão na mesma situação para requererem seus 

direitos: Now is the time to demand the promises of democracy. 

Por meio do ato diretivo, o locutor gera essa fusão com o público e relata insatisfação e 

contestação sobre o contexto dos direitos civis; ele almeja influenciar de várias formas, 

voltando-se para o passado, dando exemplos cotidianos da vida do americano e aconselhando 

ou pedindo mudanças. As expressões que aparecem com frequência são “Let freedom” e “Go 

back”. 

O ato de fala assertivo aparece em 32%, e destaca datas importantes, como: 

• A Declaração de Independência: In 1776, The founding Fathers signed their 

names to the Declaration of Independence;  

• Direitos: Brave black Americans protested segregation laws with dignity. Police 

reacted with violence and brutality, even at the most peaceful of protests;  

• Informações sobre os estados do Norte e Sul: Nothern and Sourthern states had 

different feelings on slavery;  

• Aspectos sobre o locutor: Martin Luther King, jr. Led one these organizations. He 

helped to organize peaceful protests such as marches. He believed in civil 

disobedience.  

O ato assertivo colabora para uma revisão histórica dos acontecimentos. Cem anos 

antes do discurso, o locutor, por meio de datas e leis, faz emergir a consciência aos ouvintes 

do passado de sua nação e das mudanças que eles podem promover; ele sustenta, por meio 

desses argumentos, os pedidos e conselhos que vai advertir no ato diretivo.  

A frequência do ato expressivo é de 18%. Ele relaciona os anseios do locutor: I have a 

dream. I am happy to join with you on this day. Today will go down as the greatest 

demonstration for freedom in the history of our nation; pessoas que compartilham do 

cotidiano pautado no texto: My people now stand on the threshold of justice. But we must not 

be guilty of wrongful deeds; e a insatisfação dessa realidade pelo locutor e seus ouvintes, como 

em: But we will not be content without freedom and equality. There will be no peace until 

America grants the Negro his citizenship rights. The revolt will continue until the lights of 

justice emerges. 

No ato expressivo, Mather Luther king pretende expressar seus descontentamentos e 

figurar seus sonhos, como no título do discurso (I Have a Dream), porém, almeja que seus 
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anseios se reflitam nos desejos de seus interlocutores, quando exprime o descontentamento da 

realidade social. Ao mesmo tempo em que sonha com a igualdade, ele pauta esse lado 

controverso, no qual vive uma realidade e sonha em promover a mudança. 

O ato compromissivo aparece 14% nele. Temos a promessa de liberdade: My country, 

´tis of thee, sweet land of liberty, of thee I sing. Land where my fathers died, land of the 

Pilgrim´s pride, from every mountainside, let freedom ring!; promessas passadas: They 

promised that all men, yes, black men as well as white men, would be guaranteed unalienable 

rights; e a promessa que será mudada essa realidade naquele momento: We´ve come here 

today to correct this problem. O locutor, novamente, procura destacar relatos importantes da 

história para fortalecer seus argumentos ou promessas; a palavra “freedom” é usada com 

frequência. Outro fator importante no texto é a promessa que se faz no momento do discurso, 

considerando que ele destaca que todos irão fazer essas mudanças se concretizarem, 

evidenciado no pronome “We” esse compromisso. 

O ato declarativo é observado em 2% do texto, e expressa falas de pessoas importantes 

no contexto histórico dos Estados Unidos, como em: They declared that all men had the 

unalienable rights of life liberty and the pursuit of happiness; e na Declaração de 

Independência e, também, na Abolição da Escravatura: In it, he declared that all slaves were 

freed. Em ambas, aparece o verbo “declared”, porém, novamente, as sentenças apresentam 

essa busca histórica que o locutor traz no seu discurso pelas vozes de pessoas importantes na 

história, como Abraham Lincoln. Ao mesmo tempo, é usado um tom irônico, apesar de ambas 

corresponderem a declarações que influenciaram outros países, o que, de fato, não foi o que 

realmente ocorreu nesses anos. 

O discurso “I have dream” abrange uma aula de história, pois traz aspectos histórico-

culturais, por meios dos atos assertivos, e reverbera mudanças, por meio dos atos diretivos. O 

locutor expressa suas contestações e tenta conscientizar as pessoas; se compromete e tenta 

fazer com que as pessoas assumam também esse compromisso. Para Saich (1994), essa fusão 

entre orador e audiência é um indicador do êxito pragmático-cultural, sendo algo absorvedor e 

unificador. 

Ao analisarmos a importância de a frequência maior estar no ato diretivo, 

consideramos o que implica nesse discurso e se através da preponderância de outro ato ele 

perderia aspectos inerentes à suas características principais e influências para o público, e 

como os objetivos do autor vieram acarretar em mais atos diretivos. Consideramos que além 

da iminência do gênero e do contexto não ser algo elaborado, algumas sentenças, podem ser 
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planejadas para se dar um efeito ao público. Nesse caso, se os atos expressivos fossem 

preponderantes imaginamos qual seria a recepção pelo público e que mensagem iria passar aos 

leitores.   

 

4.4.4.2 Título: Mohandas Karamchand Gandhi  

 

 Abaixo, apresentamos a distribuição da frequência dos atos de fala do texto:  

 
 

Tabela 6: Frequência de categorias de atos de fala presentes em “Mohandas Karamchand Gandhi” 

ATOS DE FALA FREQUÊNCIA 

Assertivos 54 

Diretivos  30 

Expressivos 12 

Compromissivos 4 

Declarativos 0 

Fonte: Elaborado pela autora (2020). 

 

No gráfico abaixo, está demonstrada a porcentagem de cada ato de fala do sexto texto: 

 

Gráfico 6: Distribuição porcentual das categorias de atos de fala presentes em “Mohandas Karamchand 

Gandhi” 

Fonte: Elaborado pela autora (2020). 
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No texto sobre Mohandas Karamchand Gandhi, 54% de atos são assertivos. Por se 

tratar de um relato bibliográfico, o autor busca informações sobre o contexto histórico da 

época e a vida de Mahatma Gandhi, desde sua infância até suas influências, percepções e uma 

visão de seu trabalho pacificador ligado a independência da Índia. 

Nos atos assertivos, temos informações pessoais sobre Gandhi: Mohandas 

Karamchand Gabdhi was born on October 2, 1869, in Porbandar, as small coastal town in 

northwest India. He was the last child of his father and his fourth wife; e sua vida fora da 

Índia: So, when he was offered a job in South Africa with a British firm, he took it 

immediately. 

O ato assertivo vai acompanhando as mudanças internas e externas que acontecem com 

Gandhi. O locutor relata isso com fatos marcantes e datas, como é possível observar na 

sentença: From the beginning of his involvement in South Africa he adopted the personal 

philosophy of selflessness. Também faz explanações acerca das influências de Gandhi: It was 

there that he created his concept of Satyagraha, a nonviolent way of protesting against 

injustices and unfair situations; sua obra como pacificador: Mohandas Gandhi is considered 

the father of the Indian independence movement; e os meios de informação para traçar suas 

ideias de pacificação: World war I ended, it was time for Gandhi to focus on the fight for 

Indian self-rule. In 1919 the British passed the Rowlatt Act, wich included terrible restrictions 

for the Indians”. Os atos assertivos permitem um retrato da vida do personagem ligado ao 

contexto da época e às transformações que ocorreram naquele ambiente.  

Os atos diretivos marcam o texto em 30%. O locutor insere atos a respeito de família, 

como na sentença: After his father´s death, his relatives decided that the young Mohandas 

would be his successor as head of the family, so in 1888 he left India, without his wife and son, 

in order to study in London to become a lawyer. 

Também insere imposições que Gandhi fez a si mesmo: He also decided to restrict his 

diet, simplifying it from strict vegetarianism to foods that were unspiced and usually 

uncooked, with fruits and nuts as a large portion of his food choices. Fasting, he believed, 

would also help him.  

O ato diretivo ocorre em ações que foram impostas, bem como em decisões que o 

personagem tomou e repercutiram, posteriormente, no seu trabalho. Alguns enunciados 

traziam recusa, resistência e luta contra o ambiente da época e algumas medidas impostas, 

como em: 
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• The response was overwhelming. On April 6, 1919, millions of Indians simply did 

not go to work, and for twenty- four agonizing hours for the British, Indian simply 

stopped.  

• Influeced by the Gita (a sacred Hindu text), Gandhi wanted to purify his life by 

following the concepts of aparigraha (non-possession) and samabhava 

(equability).   

• Technically, he had broken the law; this began a momentous movement for Indians 

to make their own salt. 

Observamos que o ato diretivo está concentrado entre as influências de Gandhi e a ação 

das pessoas que acreditavam em seus ideais de pacificação, ou seja, de uma linha subjetiva 

para a social. Nos atos diretivos, havia conselhos, concordância, como em: 

• Nevertheless, a friend advised him to travel around India to get acquainted with 

the people and their problems.  

• Until the British viceroy agreed with Gandhi on the Delhi Pact, wich granted 

limited salt production and the freeing of all the peaceful protesters from jail , as 

long as Gandhi cancelled the protests. 

A distribuição do ato diretivo ocorre de forma variada. As ordens e influências 

perpassam, desde Gandhi, ao social, e o Governo Britânico. 

O ato expressivo é observado em 12% das sentenças. Eles relatam sentimentos 

pessoais de Gandhi, como na sentença: However, he disliked the tittle because it seemed to 

mean he was special, while he considered himself ordinary; também de seus seguidores, como 

nessa outra sentença: The title represented the feelings of the millions of Indian peasants who 

viewed Gandhi as a holy man; e de seus opositores, como em: He did not realize that the ideas 

he exposed in Green Pamphlet had been exaggerated and distorted. People had negative 

feelings about him. 

Observando a mesma linha dos atos diretivos, a expressão do estado psicológico 

remete a diferentes personagens, porém, demarcando o mesmo contexto. O ato compromissivo 

apresenta-se em 4%. Observamos promessas pessoais de retorno, valores e de independência, 

e outra vez, aspectos subjetivos e sociais distribuídos dentre a frequência do ato de fala no 

texto, como nas frases: 

• He had vowed to never take advantage of na opponent´s troubles. 

• The British announced in March 1941 that India would be free at the end of World 

War II. 
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Percebemos o compromisso pessoal de Gandhi e a promessa de paz do Império 

Britânico. Por fim, os atos declarativos são ausentes do texto. Apesar de haver pessoas de 

relevância para tal ato, ele não é descrito nos enunciados. As recorrências com ações 

frequentes ocorrem no ato assertivo e diretivo.  

Na distribuição dos atos de fala no texto, percebemos que ele abrange a descrição do 

contexto histórico da época. Para Searle (1969), no ato assertivo, o teor das proposições se 

ajusta ao mundo. Porém, como se trata de uma biografia narrada em terceira pessoa, o locutor 

traça um perfil do personagem e de sua história e, nesse contexto, os atos assertivos servem 

para dar sustentabilidade a essas informações. Os atos diretivos servem para influenciar e 

confrontar essa realidade; os expressivos, para entender a subjetividade dos personagens e a 

forma como agiam mesmo na época, já que, considerando a pacificação desejada por Gandhi, 

houveram muitos episódios de violência; e o compromissivo, para a concretização futura dos 

objetivos.  

Ao analisarmos a frequência percebemos que a biografia, como era de ser esperado, 

teria mais atos assertivos trazendo informações dos contextos e personagens, logo, nesse tipo 

de texto cada ato parece fazer sua função em separado, e ao mesmo tempo que estão 

interligados. Contudo, nem todos tem o ato de fala esperado, alguns textos como biográficos e 

informativos já predispõem um objetivo que os difere dos romances, fábulas e comédias, no 

qual acontecem mais diálogos e o contexto vai se desenrolando. Além disso, percebemos 

alguns aspectos como maior incidência de força ilocucionária, intensidade, e atos de fala que 

estão na mesma sentença e dão o tom ao texto. Na biografia vemos que o ato diretivo é 

secundário, mas justifica o ato assertivo apresentado. Nesse sentido, pensamos que se ele fosse 

preponderante, o ambiente de questionamento, ordem e constestação seria maior. Nos atemos 

então a como o autor queria passar a biografia, e na percepção dos leitores na mudança da 

preponderância do assertivo, o que seria diferente se os atos de fala fossem distribuídos de 

outra maneira.  

 

4.4.4.3 Título: Rikki-Tikki-Tavi  

 

Abaixo, apresentamos a distribuição da frequência dos atos de fala do texto:  

 

 
Tabela 7: Frequência de categorias de atos de fala presentes em “Rikki-Tikki-Tavi” 

ATOS DE FALA FREQUÊNCIA 
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Assertivos 44 

Diretivos  26 

Expressivos 11 

Compromissivos 8 

Declarativos 0 

Fonte: Elaborado pela autora (2020). 

 

No gráfico abaixo, está demonstrada a porcentagem de cada ato de fala do sétimo 

texto: 

 

Gráfico 7: Distribuição porcentual das categorias de atos de fala presentes em “Rikki-Tikki-Tavi” 

Fonte: Elaborado pela autora (2020). 

 

Na distribuição da frequência dos atos de fala, no texto Rikki-Tikki-Tavi, os atos 

assertivos aparecem em 44% das sentenças. A história, tirada do livro da selva 2, retrata a vida 

de um mangusto. Os atos assertivos relatam a vida do personagem e as ações frequentes na 

história, com relatos do narrador, como é possível observar nas sentenças: 

• Rikki-Tikki was a mongoose, rather like a little cat in his fur and his tail, but quite 

like a weasel in his head and his habits. 

• A small boy named Teddy found him. He took Rikki- Tikki into the house, and a big 

man picked him up and wrapped him in cotton wool. 

Descreve, também, as caracteristicas do mangusto e como foi encontrado.  
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Posteriormente, o ato assertivo destaca lugares importantes no ambiente da história e as 

cenas de confronto com o personagem antagonista, que captam movimentos e uma descrição 

lenta de cada confronto. Eles acontecem frequentemente na história, seja através de diálogos, 

seja através de agressões, como destacados nas nas sentenças: 

• After breakfast the next morning, Rikki-Tikki went out into the garden to see what 

was to be seen. He scuttled up and down till he heard very sorrowful voices in a 

thorn bush. 

• It was Karait, the dusty brown snake that lies in the dust, and his bite is as 

dangerous as the cobra´s. Rikki-Tikki´s eyes grew red again. He danced up to 

karait with the peculiar rocking, swaying motion that he had inherited form his 

family. Karait struck out. Rikki-Tikki jumped sideways over the body. 

O ato assertivo descreve o cotidiano de outros personagens da história e 

acontecimentos sem grande ação: 

• Darzee was a feather-brained little fellow. But his wife was a sensible bird, and 

she knew that cobra´s eggs meant young cobras later on. So she flew off from the 

nest and fluttered in front of Nagaina. 

• In the melon bed, on the end nearest the wall. She hid them there weeks ago. 

A partir dos relatos do ato assertivo, vamos entender os fatores que influenciam o ato 

diretivo e as reações dos personagens no ato expressivo. 

O ato diretivo aparece em 26%, e traz questionamentos e ordens que algumas vezes se 

concentram no mesmo enunciado, como em: Hush! Can´t you hear, Rikki-Tikki?; também em  

frases inquisitives: But who is Nag?; e em frases de contestação:  And you never Thought to 

tell me?. Este ato insere o poder de dominação dos personagens naquele ambiente ou a 

tentativa de influenciar e demonstrar, com ordens e questionamentos, a permanente liderança 

no jardim. 

Os atos expressivos correspondem a 11% das sentenças do texto analisado. Eles 

retratam as sensações dos personagens nos confrontos, como em: His war cry, as he scuttled 

through the long grass, was: “rikk-tikk –tikki-tikki-tck!; e também retratam a percepção que 

cada um tem de si, como em: Nag knew that too and, at the bottom of his cold heart, he was 

afraid.  

Também expressões de surpresa e o ato de cantar, presentes nas sentenças abaixo:  

• Oh, my wing is broken! the boy in the house threw a stone at me and broke it. 
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• The grass by the mouth of the hole stopped waving. Thinking the worst, Darzee 

began to sing a mournful song. 

Como os livros da selva inserem a história de animais realistas, ambientadas no mundo 

moderno e influenciada pelas fábulas de animais, a expressão dos sentimentos e a forma como 

respondem aos atos diretivos caracterizam a frequência desses atos na história.  

Os atos compromissivos aparecem em 8% e referem-se à promessa de dominação do 

território e à vingança dos personagens, presentes em sentenças como:  

• “I will go” said Nag. “I will kill the big man and his wife, and the child if I can. 

Then Rikki-Tikki will go away”.  

• “Now you will pay for what you did to my husband” she hissed. 

Na história, o ato compromissivo não aparece como uma forma de esperança pacífica, 

percebida em algumas sentenças dos textos anteriores. Na história, relatada através dos 

confrontos e das emoções dos personagens, entendemos a manifestação de suas promessas. O 

ato declarativo é ausente na história. Por meio do ato diretivo, entendemos o tom de ordem e 

de influências dentro do contexto.  

A frequencia do ato assertivo não era tão clara de antemão por ser um texto com 

bastante diálogos e as situações do contexto irem mudando. Percebemos que na análise 

qualitativa as ações e confrontos eram bastantes descritivas e na ótica do narrador, o que veio 

consolidar a preponderância dos atos assertivos. Já os atos diretivos são secundários, e dão 

ênfase ao que foi demonstrado nos atos assertivos. Nesse texto não percebemos o 

planejamento de alguns enunciados, o que foi afirmado por alguns autores já apresentados, 

visto que a história vai progredindo de forma inerente às situações e a posição dos 

personagens. Se a preponderância dos atos fosse de atos diretivos, perceberíamos a intenção 

dos locutores e o posicionamento nas cenas mais fortes, e as ações seriam menos descritivas, o 

que de fato poderia ter atos expressivos relacionados. Destacamos que consideramos que o 

contexto não seria pré-estabelecido, mas a distribuição dessa frequência poderia mudar como 

os atos de fala se interligam, aparecerendo outras características e a percepção do leitor. 

 

4.4.4.4 Título: Our wonderful world  

 

Abaixo, apresentamos a distribuição da frequência dos atos de fala do texto:  
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Tabela 8: Frequência de categorias de atos de fala presentes em “Our wonderful world” 

ATOS DE FALA FREQUÊNCIA 

Assertivos 44 

Diretivos  8 

Expressivos 0 

Compromissivos 0 

Declarativos 0 

Fonte: Elaborado pela autora (2020). 

 

No gráfico abaixo, está demonstrada a porcentagem de cada ato de fala do oitavo texto: 

 

Gráfico 8: Distribuição porcentual das categorias de atos de fala presentes em “Our wonderful world” 

Fonte: Elaborado pela autora (2020). 

 

Podemos observar que 85% dos atos de fala são assertivos. Trata-se de um texto com 

informações geográficas e científicas sobre a terra, e a divisão do texto assemelha-se a um 

livro didático sobre o nosso geoespaço, e seu contéudo ou fontes são retirados de artigos 

científicos, meios de informação tecnológica, livros, etc. O locutor divide o texto em variados 

temas, como temperatura, clima, biomas, entre outros, e explora cada um deles com conceitos, 

características, dados, benefícios, permitindo ao interlocutor ter essas informações sobre a 

terra.  

Nas sentenças abaixo, temos alguns conceitos: 
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• In every ecosystem there are habitats. Habitats is an environment where the same 

type of organism or living things are together. The organisms live in groups called 

populations. Communities are formed when populations interact with one another. 

When communities, interact with the nonliving things outside their habitats, an 

ecosystem is formed. 

• The desert is a biome where there is little water. The temperatures are very high 

during the day and very low at night. Cacti, coyotes, and camels live in the desert 

biome. 

De acordo com Searle (1979, p.19), “o falante se compromete (em diferentes graus) 

com o fato de algo ser o caso, com a verdade da proposição expressa”. Como o ato assertivo 

está no texto de maneira recorrente, ele usa dessas proposições para dar veracidade aos seus 

argumentos. 

Nas sentenças abaixo, observamos caracteristicas apresentadas da biosfera e das 

florestas tropicais. O locutor desenvolve esses atributos a outros assuntos no texto, como 

clima, temperatura, etc. 

• The biosphere is the area on Earth where living things can exist. The biosphere 

includes part of the atmosphere, the Earth ´s crust, and Rivers, lakes and oceans. 

The biosphere has the necessary conditions to allow things to exist. These 

conditions to allow things to exist. These conditions include light, temperature, 

humidity, and availability of food. 

• Tropical rainforest produce 40% of the Earth´s oxygen. A tropical rainforest has 

more kind of trees than any other area in the world. Scientists have counted about 

100 to 300 species in one 2 1 / 2-acre (1-hectare) are in South America. 

Na penúltima e última parte do texto, o locutor insere os problemas ambientais e 

introduz as possíveis soluções que serão analisadas nos atos diretivos. Algumas dessas 

sentenças são:  

• Environmental problems harm living things and their habitat. The main 

environmental problems are pollution, deforestation, desertification and loss of 

habitat. These problems can lead to the extinction of living things. 

• Solutions: Many environmental problems are caused by human actions. That is 

why we are responsible for finding solutions to these problems.  
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Os atos diretivos compõem 8% e têm como premissa influenciar o interlocutor a 

praticar as soluções apresentadas, através de conselhos e pedidos, como nas sentenças: 

• We can use our intelligence, sensibility and technological tools to put these 

solutions into practice. 

• We can also farm trees in agricultural areas and cut them down to get wood. We 

can also substitute wood for other materials. Saving and recycling paper, wich 

comes from wood, is also a great idea. 

Observamos que a distribuição dos atos de fala, no texto, propõe buscar a 

conscientização do interlocutor. A predominância do ato assertivo justifica essa intenção para, 

posteriormente, influenciar este a mudar ou agir em defesa do meio ambiente, o que está 

ligado ao ato diretivo.  

Os atos de fala expressivos, compromissivos e declarativos estão ausentes no texto; 

não há expressividade de sentimentos nem o compromisso em praticar as soluções dispostas. 

Com relação ao ato declarativo, não há uma situação que advinha de um ritual ou indivíduo 

com poder de fala para expressar tal ato.  

Como o texto é informativo, esperava-se que os atos assertivos ou diretivos fossem 

preponderantes. Nesse sentido, os atos assertivos trazem grande parte do contexto, e a partir 

disso observamos uma intenção do autor de passar essa mensagem e a escolha de enunciados 

importantes para seu texto. O contexto se delineia a partir das características iminentes ao 

gênero e as escolhas do autor para seu objetivo, e assim, os atos diretivos tem menor 

frequência. Porém, verificamos que eles poderiam ser preponderantes no texto, ao queteríamos 

mais conselhos, pedidos, o que nos perguntaríamos se seria suficiente para ter influência nos 

leitores, visto que o autor não pode delinear o contexto anteriormente a partir da recepção dos 

leitores. Em ambos os casos ele pode não saber se eles farão as ações propostas, mas buscar na 

estrutura do gênero e na escolha dos enunciados atingir seu objetivo, de forma que a mudança 

de frequência dos atos de fala pode acarretar em mudanças nas percepções dos interlocutores.  

Como aparato teórico para ter uma explicação dos atos indiretos, Searle (1995), 

Vanderveken (1993) e Morgan (1991), trazem como instrumental a teoria dos atos de fala, e a 

conversação e cooperação de Grice (1982), onde as informações prévias compartilhadas pelos 

interlocutores e a habilidade dos ouvintes fazer inferências. Nessa perspectiva, Searle enleva 

uma linguagem mais interativa em comparação com Austin (1990). Contudo, outro fator 

igualmente relevante é como os ouvintes compreendem esses atos.  
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Este estudo teve por objetivo geral analisar a pragmática, e mais especificamente os 

atos de fala em livros didáticos de língua inglesa da UNO, utilizados em uma instituição de 

ensino da rede privada no município de Mossoró-RN. Além disso, como objetivos específicos, 

buscamos classificar os atos de fala, assertivos, diretivos, compromissivos, expressivos e 

declarativos nos livros didáticos de língua inglesa da coleção UNO do 9ª ano; descrever os 

atos de fala; e colocá-los nas tabelas e gráficos de frequência, analisando a sua recorrência, de 

acordo com as proposições desta pesquisa.  

Desse modo, tentamos responder a seguinte pergunta-problema: Como a pragmática e 

os atos de fala estão organizados dentro do livro didático de língua inglesa UNO? Com a 

hipótese de que podemos citar aspectos da cultura onde o livro didático foi feito; os hábitos e 

contextos que o autor quer passar com o enunciado; se eles abrangem estereótipos; se a língua 

estudada está de acordo com as características do país estudado; assim como a intenção dos 

autores dentro de seus textos propostos, estendendo isso, também, aos vários gêneros textuais: 

discurso, romances, biografias etc.  

 Tendo em vista o objetivo e a hipótese, foi empregada uma abordagem quali-

quantitativa. Para a realização desta pesquisa, utilizamos como corpus de análise, 2 livros 

didáticos de língua inglesa do 9º ano da editora UNO, e especificamente os atos de fala que 

aparecem na seção Become a Reader. Em seguida, localizamos os atos de fala, destacando-os 

e elencando-os em quadros descritivos, e posteriormente, contamos sua frequência, 

enumerando sua porcentagem e os analisando dentro do texto literário.  

 Quando começamos a análise estávamos preocupados em observar se haviam todos os 

atos de fala propostos, depois percebemos que nos livros cada texto possuía um gênero textual 

diferente e os atos de fala se comporatavam diferentemente em cada um, dependendo das 

características do gênero. Posteriormente, percebemos se haveria mesmo a intenção do autor 

do texto, então estudamos contextos e intenções, e percebemos que realmente o contexto não 

podia ser pré-estabelecido, contudo, em alguns gêneros o autor poderia escolher sentenças 

para causar efeitos. Outro aspecto analisado foi como alguns atos de fala podem estar na 

mesma sentença dando um tom, ao que um enunciado diretivo pode ter um tom expressivo, e 

assim, entendemos mais a ligação no contexto dos atos de fala. Outro aspecto visto foi a força 

ilocutória e a “intensidade” de alguns atos de fala, uma promessa de se ver mais tarde em 

contrapartida a uma promessa de casamento tem a mesma força ilocutória se de fato atender as 
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condições de felicidade (acontecer), ou mesmo poderíamos dizer que elas tem uma força 

ilocucionária ou intensidade diferente.  

Posteriormente, com os resultados da análise qualitativa, nos perguntamos como a 

frequência poderia influenciar nesses diferentes gêneros, e observamos que nos textos feitos 

para o livro didático, sem um gênero conciso, os atos de fala seguiam características 

delineadas pelo contexto e no posicionamento da fala dos locutores. A frequência no texto de 

Shapeskeare não foi expressiva como o esperado, dado seu gênero, mas destacada pelo ato 

diretivo, porém com um tom mais expressivo. 

Em textos como discursos e biografias a frequência era mais assertiva e diretiva, o que 

era esperado; porém pensamos que se a frequência de ambos fosse mudada, se o texto teria a 

mesma força esperada,e dessa vez incluímos o público e o leitor, e se a mensagem seria a 

mesma caso fosse mudada a frequência, e o que se perderia no texto. O autor não sabe 

anteriormente quantos atos de fala o texto pode ter, porém ele tem uma pretensão, e nesses 

gêneros ele pode escolher certos enunciados para um dado objetivo. Nesse caso, há certas 

intenções dispostas no gênero e pelo autor, o que justifica a importância de verificar os atos de 

fala e sua frequência vistas as possíveis mudanças de comunicação no interior do texto e na 

receptividade da mensagem, assim como os objetivos para o leitor dentro de um enfoque 

pragmático.  

Nas análises, o ato expressivo descreve as sensações dos personagens, assim como a 

percepção do estado psicológico do outro, que é explorada nos textos. Os locutores relatam 

seus sentimentos, mas inserem as pessoas dentro das sensações com o pronome “We”, 

percebido em discursos e falas de líderes. Este ato é frequente no primeiro texto, e sua 

distribuição é próxima dos atos assertivos e diretivos, sendo o contexto descrito e o resultado 

imposto pelos atos diretivos, a expressão de sentimentos ou o estado psicológico de outrem, 

compreendidas as reações dos personagens aos contextos.  

O ato assertivo descreve o contexto da história, informações dos personagens, de sua 

vida pessoal, contextos passados e informações. Dependendo da intenção do locutor, ações 

dos personagens dão um contexto com muitas informações para posteriormente usá-las de 

justificativa para outro ato. Isso é frequente em três textos do primeiro livro, que trazem o 

contexto da história e informações sobre outros personagens, e sua distribuição decorre da 

intenção do locutor, ao relatar fatos do contexto, informações sobre os personagens, ações, e 

persuadir o interlocutor através do ato diretivo.  

O ato diretivo em alguns textos insere ordem, conselho, e algumas vezes está dentro de 

outro ato de fala ou traz um tom expressivo; o locutor direciona “ordem”, “conselho” para ele 
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e outras pessoas, e percebemos o pronome “We” novamente. Sua frequência é secundária, ele 

está próximo do ato assertivo para o entendimento das intenções dos personagens e do 

expressivo, às vezes no mesmo enunciado, ou antecedendo um ato expressivo. 

O ato compromissivo, de acordo com o contexto, pode ser uma promessa cotidiana, 

algo subjetivo do personagem ou uma promessa que ele pretende que outro realize. Nesse 

sentido, o locutor insere promessas passadas para um contexto presente, para demonstrar ao 

interlocutor. A frequência dos atos compromissivos no texto não é constante, o que o torna 

importante o é sua força ilocucionária, desde uma promessa cotidiana a algo subjetivo do 

locutor referente às suas intenções; no segundo livro é percebida uma maior distribuição do 

ato compromissivo, porem é sua força ilocucionária que é observada dentro dos textos.  

O ato declarativo está presente no livro 1, na cerimônia, com o “declare”, falado por 

juízes, descrito por documentos passados, leis oficiais. No livro 1 há apenas um ato 

declarativo, que se observa no primeiro texto, enquanto que no livro 2 há dois atos 

declarativos no primeiro texto, trazendo declarações históricas nas quais o locutor pretende 

persuadir o interlocutor através do ato diretivo. 

 A compreensão da intencionalidade de cada ato de fala num diálogo torna a 

comunicação coesa. Na pragmática, que delineia linguagem em uso e contexto, as intenções 

dos personagens trazem as mensagens que o texto quer passar de forma mais clara, até mesmo 

para o conhecimento das entrelinhas sugeridas, e a compreensão do contexto, quanto à 

inserção dos atos de fala. Se antes temos a intenção do personagem, ele age em função de 

determinado contexto, o que significa que o autor pode ter intenções num gênero específico e 

usar os atos de fala para alcançar seus objetivos. 

Num texto podem existir poucos atos de fala, principalmente no que se trata de um 

texto com uma intenção maior do locutor, como o informativo. Temos textos em que os atos 

de fala são considerados eventos passados, ou falas passadas, e o uso delas para determinar o 

objetivo de um texto é novamente a intencionalidade do autor ao buscar esses relatos 

históricos. Observamos que os atos de fala de uma maneira contextual, considerado seu uso, 

pode ajudar em pesquisas sobre intencionalidade do autor na busca de dados específicos e dos 

personagens dentro de um gênero literário, e que podem ser encontrados em distintos textos.  

A variabilidade de atos de fala dentro de um texto traz maior versatilidade na 

conversação e comunicação entre os personagens, neles as expressões que marcam os atos de 

fala são mais observáveis. No estudo da pragmática podemos perceber o comportamento dos 

personagens e as intenções mais perceptíveis, autor, língua, locutor, comunicação do 
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enunciado, torna-se intrínseco e importante, visto que conceitos do uso da linguagem e 

contexto contribuem para a observação dos atos de fala nos diálogos.  

A frequência de atos de fala é importante para o estudo dentro da pragmática porque 

observamos as relações das respostas e ações dos personagens nos diálogos dentro de uma 

conversa, as entrelinhas, justificativas de comportamentos, e ambiguidade nas comunicações e 

interações, significado e a mensagem passada para o leitor. 

Analisando vários gêneros textuais percebemos que os cincos atos de fala propostos 

por Searle estavam lá de maneira às vezes intrínsecas nas relações de contexto e pessoais 

dentro da linguagem em uso. Podemos entender não apenas essas interações e intenções, mas 

o comportamento dos personagens a partir desses atos, como em um novo estudo dentro da 

teoria dos atos de fala dentro da pragmática dentro dos fenômenos sociológicos e 

comportamentais inerentes a linguagem em uso em determinados contextos e gêneros textuais. 

Na pragmática, as observações dos atos de fala e suas implicações culturais e sociais.  

Os efeitos que o uso da linguagem tem sobre os outros participantes no ato da comunicação 

dentre a relação entre a linguagem e a situação comunicativa em que ela está sendo 

empregada.  

No ensino de línguas estrangeiras consideramos ser relevante o estudo de diferentes 

contextos, conhecer diferentes diálogos e as intenções dos personagens dentro do texto de 

livros didáticos, e a importância dos enunciados para o entendimento da língua num contexto 

prático, e também quanto a conhecer a finalidade de um texto.  

Pautar a comunicação, contexto e cultura dentro de um livro didático é um fator que 

pode fazer diferença no ensino de línguas, na pragmática e linguagem de uso, uma vez que 

seja dado enfoque em atividades com um objetivo mais comunicativo, onde vocabulário, 

gramática, e contexto sejam referentes ao um processo de aprendizado mais amplo, com a 

pragmática. 

  



200 
 

REFERÊNCIAS  

 

ALI, M. S. Dificuldades da língua portuguesa. 6 ed. Rio de Janeiro: Livraria 

Acadêmica.1966. 

 

APTER, D.E.; SAICH, T. Revolutionary Discourse in Mao's Republic. Cambridge, MA: 

Harvard University Press, 1994.  

 

ARMENGAUD, F.  A Pragmática. São Paulo, Parábola Editorial, 2006. 

 

AUSTIN, J.L. How to do things with words. Oxford University Press, 1962. 

 

AUSTIN, J. L. Quando dizer é fazer. Tradução de Danilo Marcondes de Souza Filho. Porto 

Alegre: Artes médicas, 1990.  

 

BAKHTIN, M. Marxismo e filosofia da linguagem. 9. ed. São Paulo: Hucitec, Annablume, 

2002. 

 

BAKHTIN, M. Teoria do romance I: a estilística. Tradução, prefácio, notas e glossário de 

Paulo Bezerra. São Paulo: Editora 34, 2015.  

 

BAKHTIN, M. Questões de literatura e de estética: a teoria do romance. São Paulo: 

Hucitec, 1998. 

 

BATISTA, A.A.G. Um Objeto Variável e Instável: Textos, Impressos e Livros Didáticos. In: 

ABREU. M. (Org.). Leitura, História e História da Leitura. Campinas: Mercado das Letras, 

1999, p. 529-575. 

 

BATISTA, A. A. G.; ROJO, R. Livros escolares no Brasil: a produção científica. In: VAL, M. 

C.; MARCUSCHI, B. Livros didáticos de Língua Portuguesa: letramento e cidadania. Belo 

Horizonte: Autêntica, 2005, p 13-45. 

 

BATISTA, A. A. G.; GALVÃO; A.M.O. Livros escolares de leitura no Brasil: elementos 

parra uma história. Campinas: Mercado das Letras, 2009. 

 

BARBOSA, E.R.A. Você sabe o que é a Libras? Santa Luzia: No mundo da Libras, 2013.  

 

BAR-HILLEL, Y. Indexical Expressions. Mind, v. 63, p. 359- 379, 1954.  

 

BECHARA, E. Moderna gramática portuguesa. 37. ed. revista, ampliada e atualizada 

conforme o novo Acordo Ortográfico. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2005.  

 

BERGER, P.; LUCKMANN, T. A Construção Social da Realidade. Petrópolis: Editora 

Vozes, 1994. 

 

BITTENCOURT, C.M.F. Livro didático e conhecimento histórico: uma história do saber 

escolar. São Paulo, 1993. 383 f. Tese (Doutorado em História) - Faculdade de Filosofia, Letras 

e Ciência Humanas, Universidade de São Paulo.  

 



201 
 

BOHN, H.I. Avaliação de Materiais. In: BOHN, H.; VANDRESEN, P (Orgs.). Tópicos de 

Lingüística Aplicada: O ensino de línguas estrangeiras. Florianópolis: EDUFSC, 1988, p. 

292-311. 

 

BRASIL. Parâmetros Curriculares Nacionais. Brasília, DF: MEC/SEF, 1998.  

 

BRASIL. Programa Nacional do Livro Didático. Brasília, DF: MEC/SEF, 2014.  

 

BROWN, P; LEVINSON. S. Politeness. Cambridge: Cambridge University Press, 1987. 

 

CARDOSO, M. S. Aspectos históricos da educação especial: da exclusão à inclusão uma 

longa caminhada. Rev. Educação, Porto Alegre: PUCRS, n. 49, p. 137-144, mar. 2003. 

 

CARNAP, R.  Die alte um die neue Logik. Erkenntnis, 1. Band, 1919. 

 

CARNAP, R. Logical foundations of probability. London: Routledge and Kegan Paul, 

1938.  

 

CARNAP, R. The Logical Syntax of Language, London: Routledge & Kegan Paul Ltd., 

1937.  

 

CHARAUDEAU, P. Uma teoria dos sujeitos da linguagem. In: MARI, H. et al. (Org) Análise 

do discurso: fundamentos e práticas. Belo Horizonte: Núcleo de Análise do discurso, 

FALE/UFMG, 2001.   

 

CHEVALLARD, Y.  La Transposition Didactique: Du Savoir Savant au Savoir Ensigné. 

Grenoble, La pensée Sauvage. 1991. 

 

CHOMSKY, N. Linguagem e Mente: Pensamentos atuais sobre antigos problemas. Tradução 

de Lúcia Lobato. Brasília: Editora Universidade de Brasília, 1998.  

 

CHOPPIN, A. História dos livros e das edições didáticas: sobre o estado da arte. Revista 

Educação e Pesquisa, São Paulo, v.30, n.3, p. 549-566, set./dez. 2004. 

 

CLARK, J; NASCIMENTO, M; SILVA, R. A administração escolar no período do governo 

militar (1964-1984). Revista HISTEDBR. Campinas, n. especial, p.124–139, ago. 2006. 

 

COSERIU, E. Tradição e novidade na ciência da linguagem. Rio de Janeiro: Presença/USP, 

1980. 

 

CUNHA, M. A. F.; COSTA, M. A.; CEZARIO, M. M. Pressupostos teóricos fundamentais. 

In: CUNHA, M. A. F.; OLIVEIRA, M. R. de; MARTELOTTA, M. E. (Org.). Lingüística 

funcional: teoria e prática. Rio de Janeiro: FAPERJ: DP&A, 2003, p. 29-55.  

 

CUNNINGSWORTH, A. Choosing your coursebook. Londres: Heinemann, 1995.  

 

DANCEY, C. P. Estatística sem matemática para psicologia. Tradução de Lori Viali. Porto 

Alegre: Artmed, 2006.  

 



202 
 

DERRIDA, J. Signature Event Context. Tradução de Samuel Weber & Jeffrey Mehlam. 

Glyph, 1973.  

 

DERRIDA, J. Gramatologia. Tradução de Miriam Chnaiderman e Renato Janine Ribeiro. São 

Paulo: Perspectiva. 1977. 

 

DIAS, L. S. Estratégias de polidez linguística na formulação de pedidos e ordens 

contextualizados: um estudo contrastivo entre o português curitibano e o espanhol 

montevidelano. Curitiba, 2010. 224 f. Tese (Doutorado em Letras) - Setor de Ciências 

Humanas, Letras e Artes, Universidade Federal do Paraná. 

 

DILLINGER, M. Forma e função na linguística. D.E.L.T.A., s/l, V. 1, n. 1, p.395-407, 1991.  

 

EGGINS, S; MARTIN, J. Genres and Registers of Discourse. In.: T.A. VAN DIJK (ed.) 

Discourse: a multidisciplinary introduction. London: Sage, 1996, p.230-256. 

 

ELIA, S. Orientação da lingüística moderna. Rio de Janeiro: AO Livro técnico, 1978. 

 

ENGERS, M. E. A. Pesquisa educacional: reflexões sobre a abordagem etnográfica. In: 

ENGERS, M. E. A. (Org.). Paradigmas e Metodologias de Pesquisa em Educação: notas 

para reflexão. Porto Alegre: EDIPUCRS, 1994, p.65-74. 

 

FARIA, A.L.G. Ideologia no Livro Didático. 4ª ed., São Paulo: Cortez Editora: 1986. 

 

FISCARELLI, R.B.O. Material didático: discursos e saberes. Araraquara: Junqueira e Marin 

Editores, 2008. 

 

FONTANA, J. M. On the integration of second position phenomena. In: KEMENADE, A. V.; 

VICENTI, N. (Eds.) Parameters of Morphosyntatic Change, Cambridge: Cambridge 

University Press, 1997, p.207-249. 

 

FRANCO, A.C. M; PINTO, J.P. Introduções a Austin no Brasil: leituras oficiais ou 

heterodoxas? Relatório Final de Iniciação Científica, Programa Institucional de Bolsas de 

Iniciação Científica, Universidade Federal de Goiás, 2005.      

 

FREGE, G. Sobre o Sentido e a Referência. In: ALCOFORADO, P. Lógica e Filosofia da 

Linguagem. São Paulo, Cultrix/Edusp, 1978.  

 

FREGE, G. Lógica e Filosofia da Linguagem. São Paulo: EDUSP, 2009. 

 

FREGE, G. Sobre o Sentido e a Referência. Cidade: Editora, 1892.  

 

FREITAG, B. Democratização, universidade, revolução. In: D'INCAO, M.A. (Org.). O saber 

militante: ensaios sobre Florestan Fernandes. São Paulo: Unesp; Rio de Janeiro: Paz & Terra, 

1987, p. 163-180.  

 

FREITAG, B.; MOTTA, V. R.; COSTA, W. F. O livro didático em questão. São Paulo: 

Cortez, 1989. 

 



203 
 

FERNANDES, A. T. C. Livros didáticos em dimensões materiais e simbólicas. Educação e 

Pesquisa, v. 30, n. 3, p. 531-545, 2004. 

 

FREITAG B. et al. O livro didático em questão. São Paulo: Cortez, 1993. 

 

GARDNER, H. Inteligências Múltiplas: a Teoria na Prática. 1ª ed. Porto Alegre: Artmed, 

1995. 

 

GÉRARD, F. M, ROEGIERS, X. - Concevoir et évaluer des manuels scolaires. Tradução 

Portuguesa de Júlia Ferreira e de Helena Peralta. Bruxelas: De Boeck-Wesmail, 1998. 

 

GRICE, P. Meaning. Philosophical Review, Cornell University: Duke University Press, n. 67, 

p. 377-388, 1957. 

 

GRICE, P. Logical and Conversation. Unpublished MS. Of the William James Lectures, 

Harvard University, 1967. 

 

GRICE, P. Logic and Conversation. In: COLE, P.; MORGAN, J. Syntax and Semantics 3: 

Speech Acts. New York: Academic Press, 1975. 

 

GRICE, P. Lógica e conversação. In: DASCAL, M. (Org.), Fundamentos metodológicos da 

linguística IV. Tradução de João Wanderley Geraldi. Campinas, Unicamp, 1982. 

 

GOUVEIA, C. A. M. “Pragmática”. In: FARIA, I. H. et al. (Org.). Introdução à Linguística 

Geral e Portuguesa. Lisboa: Ed. Caminho, 1996, p. 383-419.  

 

GUTIERRES, A. Relevância da Pragmática e da Teoria dos Atos de Fala Para o Ensino de 

Inglês como Língua Estrangeira: Tratamento dado a Greetings em Materiais Didáticos. The 

Especialist, Caxias do Sul, v. 29, 2008. 

 

HARMER, J. How to Teach English. London and New York: Longman Inc, 2007. 

 

HALLIDAY, M. A. K.; HASAN, R. Language, context, and text: aspects of language in a 

social-semiotic perspective. Oxford: Oxford University Press, 1989.  

 

HASAN, R. Literacy, everyday talk and society. In.: HASAN, R.; WILLIAMS, G. (Orgs.) 

Literacy in society. London: Longman, 1996, p. 377-424. 

 

HAVERKATE, H. La cortesia verbal: estúdio pragmalinguistico. Madrid: Editorial Gredos, 

1994. 

 

HAVERKATE, H. Acerca de los actos de habla expresivos y comisivos en español. In: 

HAVERKATE, H.; HENGEVELD, K.; MULDER, G. (Eds.) Aproximaciones 

pragmalingüísticas al español. Amsterdam: Rodopi, 1993, p. 149-180.  

 

HEMAIS, B. Genres in English language course books: Teaching words and images. In: 

GONÇALVES, G. et al. (Orgs.). New challenges in language and literature. Belo 

Horizonte: Faculdade de Letras da UFMG, 2009, p. 67-79.  

 



204 
 

HOWATT, A. P. R; WIDDOWSON, H. G. A History of English Language Teaching. 2. ed. 

Oxford: Oxford University Press, 2004. 

 

HUTCHINSON, T; TORRES, E. The Textbook as Agent of Change. ELT Journal, v. 04, n. 

48, 1994, p.315-328. 

 

HYMES, D. On communicative competence. In: GUMPERZ, J. J. & HYMES, D. (Orgs.). 

Directions in Sociolinguistics. Nova Iorque: Holt, Rinehart and Winston, 1970.  

 

HYMES, D. On communicative competence. In: PRIDE, J. B.; HYMES, J. (Eds.). 

Sociolinguistics: selected readings. Harmondsworth, England: Penguin, 1972. 

 

HYMES, D. H. On communicative competence. In: PRIDE, J.; HOLMES, J. (Eds.), 

Sociolinguistics. Penguin, 1972. (Excerpt from the paper published 1971, Philadelphia, 

University of Pennsylvania Press).  

 

KHÉDE, S. S. Os personagens dos contos tradicionais. In: KHÉDE, S. S. Personagens da 

literatura infanto-juvenil. São Paulo: Ática, 1990.  

 

KERBRAT-ORECCHIONI, C. Análise da Conversação: princípios e métodos. São Paulo: 

Parábola, 2006.  

 

KOCH, I. V.; ELIAS, V. M. Ler e Compreender: os sentidos do texto. São Paulo: Contexto. 

2006.  

 

KOSH CUNHA-LIMA, M. L. Do cognitivismo ao sociocognitivismo. In: MUSSALIM, F.; 

BENTES, A. C (Orgs.). Introdução à Lingüística: fundamentos epistemológicos, vol. 3. São 

Paulo: Cortez, p. 251-299. 2004. 

 

KRAMSCH, C. The cultural discourse of foreign language textbooks. In: SINGERMAN, A. 

(Ed.). Toward a new integration of language and culture. Middlebury, VT: Northeast 

Conference on the Teaching of Foreign Languages, 1988, p. 63-88. 

 

KRAMSCH, C. Language and culture. Oxford: Oxford University Press, 1998. 

 

KUHN, T. S. The Structure of Scientific Revolutions. Chicago, IL: University of Chicago 

Press.1962.  

 

LABOV, W. Padrões sociolinguísticos. São Paulo: Parábola Editorial, 2008.  

 

LEROY, M. As grandes correntes da lingüística moderna. Rio de Janeiro, AO livro técnico, 

1971. 

 

LEECH, G. Principles of pragmatics. Longman.1983. 

 

LEVINSON, S. Pragmatics. Cambridge: Cambridge University Press. 1983.  

 

LIMA, C. H. R. Gramática normativa da língua portuguesa. 18 ed. Rio de Janeiro: José 

Olympio, 1976.  

 



205 
 

LIMA, K.R.S. Financiamento da educação superior brasileira nos anos de neoliberalismo. In: 

SILVA JÚNIOR, J. R. et al. (Orgs.). Reforma universitária – dimensões e perspectivas. 

Campinas, SP: Editora Alínea, 2006. 

 

LITTLEJOHN, A. Why are English language teaching materials the way they are? PhD 

Thesis. Lancaster: Lancaster University, 1992, 299 fls. 

  

LOPES, A.C. Currículo e Epistemologia. Ijuí: Editora Unijuí, 2007. 

 

LYONS, J. Linguagem e linguística: uma introdução. Rio de Janeiro: LTC, 1987.  

 

MARCONDES, D. A pragmática na filosofia contemporânea. Rio de Janeiro: Zahar, 2005. 

 

MARCONDES, D. Filosofia, linguagem e comunicação. 5. ed. São Paulo: Cortez, 2012.  

 

MARCUSCHI, L. A. Produção textual, análise de gêneros e compreensão. São Paulo: 

Parábola Editorial, 2008.  

 

MARI, H. Atos de fala: Notas sobre a origem, fundamentos e estrutura. In: MARI, H. et 

al.(org.). Análise do Discurso: fundamentos e práticas. Belo Horizonte: Faculdade de Letras, 

2001.  

 

MARPICA, N. S.; LOGAREZZI, A. J. M. Um panorama das pesquisas sobre livro didático e 

educação ambiental. Ciências e Educação, Bauru/SP, v. 16, n. 1, p. 115-130, 2010. 

 

MARTINS, H. Três caminhos na filosofia da linguagem. In: MUSSALIM, F.; BENTES, A. C. 

(Orgs.). Introdução à lingüística: fundamentos epistemológicos. v. 3. São Paulo: Cortez 

Editora, 2004, p. 439-473. 

 

MAYR, E. O desenvolvimento do pensamento biológico. Tradução de I. Martinazzo. 

Brasília, Editora da UnB, 1998, p.138-139. 

 

MCDONOUGH, J.; SHAW, C. Adapting Materials. In: MCDONOUGH, J.; SHAW, C. 

Materials and Methods in ELT: a Teacher´s guide. Oxford: Blackwell Publishers, 

1993.p.63-80.   

 

MEY, Jacob. Pragmatics: an introduction. Oxford: Blackwell, 2000. 

 

MINAYO, M. C. S. (Org.). Pesquisa Social. Teoria, método e criatividade. 18 ed. 

Petrópolis: Vozes, 2001. 

 

MINAYO, M. C. S. O desafio do conhecimento: pesquisa qualitativa em saúde. 13 ed. São 

Paulo: Hucitec, 2013.  

 

MIRANDA, W.; TILIO, R. A visão de sociedade em livros didáticos de inglês. Associação de 

Linguística Aplicada do Brasil (ALAB) | Anais Eletrônicos do IX Congresso Brasileiro de 

Linguística Aplicada. UFRJ, 2012.  

 

MOITA LOPES, L. P. A nova ordem mundial, os parâmetros curriculares nacionais e o ensino 

de inglês no Brasil: a base intelectual para uma ação política. In: BARBARA, L.; RAMOS, R. 



206 
 

C. G. (Orgs.) Reflexão e ações no ensino-aprendizagem de línguas. São Paulo: Mercado de 

Letras, 2003, p. 29-57. 

 

MOLINA, O. Quem engana quem: professor x livro didático. 2ª Ed., Campinas: Ed. Papirus, 

1988.  

 

MONTAGUE, R. Formal Philosophy: Selected Papers of Richard Montague, Ed. Richmond 

Thomason, Yale University Press, 1974.  

 

MORAES, R. A Análise de Conteúdo: possibilidades e limites. In: ENGERS, M. E. A. 

(Org.). Paradigmas e Metodologias de Pesquisa em Ação: notas para reflexão. Porto Alegre: 

EDIPUCRS, 1994. p.103-111. 

 

MORRIS, C. Foundations of the Theory of Signs. International Encyclopedia of Unified 

Science. Chicago: University of Chicago Press, 1938.   

 

NAGEL, E. La estructura de la ciência: problemas de la lógica de la investigación científica. 

Buenos Aires: Paidos, p. 389-90, 1961.  

 

NEVES, M.H. A gramática funcional. São Paulo: Martins Fontes, 1997. 

 

NICOLLE, S.; CLARK, B. Experimental pragmatics and what is said: A response to Gibbs 

and Moise. Cognition, n. 69, 337-354, 1999. 

 

NORRICK, N. R. Expressive illocutionary acts. Journal of Pragmatics, p. 277-291,  

1978.  

 

NÚÑEZ, I. B.; RAMALHO, B. L.; SILVA, I. K. P.; CAMPOS, A. P. N. A seleção dos livros 

didáticos: um saber necessário ao professor. O caso do ensino de Ciências. Revista 

Iberoamericana de Educación, p. 1-12, 2003. 

 

OLIVEIRA, R.P. Formalismos na linguística: uma reflexão crítica. In: BENTES, A. C.; 

MUSSALIM. F. (Org.). Introdução à linguística – fundamentos epistemológicos. Vol. 3, 2 

ed. São Paulo: Cortez Editora, p. 219-250, 2005. 

 

OLIVEIRA, S.T. Avaliando livros didáticos de língua inglesa. In: VIII SEMINÁRIO DE 

INICIAÇÃO CIENTÍFICA SÓLETRAS - Estudos Linguísticos e Literários Anais. 

Universidade Estadual do Norte do Paraná Centro de Letras, Comunicação e Artes. 

Jacarezinho, 2006. 

 

PAIVA, J. Os sentidos do direito à Educação para Jovens e Adultos. Rio de Janeiro: 

FAPERJ, 2009. 

 

PAIVA, V. L. M.O. Aquisição de segunda língua. São Paulo: Parábola, 2014. 

 

PAVEAU, M. As grandes teorias da lingüística: da gramática comparada à pragmática. 

Tradução de M. R. Gregolin et al. São Paulo: Claraluz, 2006. 

 

PETTER, M. Linguagem, língua, lingüística. In: FIORIN, J. L. (Org.). Introdução à 

lingüística I - Objetos teóricos. São Paulo: Contexto, p. 22-37, 2005. 



207 
 

 

PINTO, J. P. Pragmática. In: MUSSALIM, F.; BENTES, A. C. (Org.). Introdução à 

lingüística: domínios e fronteiras. v. 2, 7ª ed. São Paulo: Cortez, p. 48-69, 2011.  

 

PINTO, J. P. Algumas lições sobre o corpo. Atas do II Encontro do GELCO, Brasília, 

volume II, p. 583-588, 2004. 

 

PINTO, J. P. O lugar do corpo nas práticas identitárias lingüísticas. Anais do I Seminário 

Internacional Enfoques Feministas e o Século XXI: Feminismo e Universidade na América 

Latina. Salvador, UFBA, 2006. 

 

PRETTO, N. L. A ciência nos livros didáticos. Campinas-SP: Ed. Da UNICAMP, 1985.  

 

RAJAGOPALAN, K. Tuning up amidst the din of discordant notes: on a recent bout of 

identity crisis in applied linguistics. International Journal of Applied Linguistics, v. 9. n. 

01: 99-119. 1999. 

 

RAJAGOPALAN, K. Os caminhos da pragmática no Brasil. D.E.L.T.A, v.15, número 

especial, p. 323-338, 2010. 

 

RÉCANATI, F. Du Positivisme Logique à là philosophie du l angage ordinaire: naissance de 

la pragmatique. In: AUSTIN, J. L. Quand Dire c`est faire, Paris: Seuil, 1970. 

 

RODRIGUES, R. H. Os gêneros do discurso na perspectiva dialógica da linguagem. In: 

MEURER, J.L.; BONINI, A.; MOTTA-ROTH, D. (Org.). Gêneros: teorias, métodos, debates. 

São Paulo: Parábola Editorial, 2005. p. 152-183  

 

ROJO, R. H. R. Gêneros do discurso e gêneros textuais: questões teóricas e aplicadas. In.: 

MEURER, J.L., BONINI, A.; MOTTA-ROTH, D. (Org.). Gêneros: teorias, métodos, debates. 

São Paulo: Parábola, 2005. p. 184-207. 

 

ROAZZI, A; MONTEIRO, C. M. G. A representação social da mobilidade profissional em 

função de diferentes contextos urbanos e suas implicações para a evasão escolar. Arquivos 

Brasileiros de Psicologia, v. 47 n. 3, 39-73. 1995. 

 

ROMANATTO, M. C. O. Livro didático: alcances e limites. In: Anais do VII Encontro 

Paulista de Educação Matemática. São Paulo: Faculdade de Educação/USP, 2004. 

 

ROMANATTO, M. C. O livro didático: alcances e limites. 2008. 

 

ROMANATTO, M. C. O Livro Didático: alcances e limites. 2009. 

 

SANTOS GARGALLO, I. Análisis contrastivo, Análisis de errores e Interlengua en el 

marco de la Lingüística Contrastiva, Síntesis, Madrid, 1993.  

 

SANTOS, W. L; CARNEIRO, M. H. S. Livro Didático de Ciências: Fonte de informação ou 

apostila de exercícios. Contexto e Educação, Ano 21, Ijuí: Editora Unijuí Julho/dezembro, 

2006. 

 



208 
 

SANTOS, K. C. Do cientificismo à desconstrução: o(a)s herdeiro(a)s de J. L. Austin e a 

problemática da teorização sobre a linguagem. Dissertação (Mestrado em Letras e Linguística) 

– Universidade Federal de Goiás, 2007.  

 

SAUSSURE, F. Escritos de Linguística Geral. Organizados e editados por Simon Bouquet e 

Rudolf Engler. Tradução: Carlos Augusto Leuba Salum; Ana Lucia Franco. São Paulo: 

Editora Cultrix, 2002  

 

SEARLE, J. R. Speech Acts. Cambridge: Cambridge University Press, 1969.  

 

SEARLE, J. R. Expression and meaning. Cambridge: Cambridge University Press, 1979. 

 

SEARLE, J. R. Expressão e significado: estudos da teoria dos atos da fala, 2.ed. São Paulo: 

Martins Fontes, 2002. 

 

SEARLE, J. R. Expressão e Significado: estudos da teoria dos atos de fala. São Paulo: 

Martins Fontes, 1995. 

 

SEARLE, J. R. “What is a speech act?”. In: GIGLIOLI, P. P. (Org.). Language and social 

context: selected writings. New York: Penguin Books, 1983. 

 

SCHEFFER, A. M. M; FREITAS ARAÚJO, R. C. B. F.; ARAÚJO, V. M. Cartilhas: das 

cartas ao livro de alfabetização. Campinas: 2007. 

 

SANTEE, N. R.; TEMER, A. C. R. P. A Linguística de Roman Jakobson: Contribuições para 

o Estudo da Comunicação. UNOPAR Cient., v. 12, n. 1, Londrina, jun., p. 73-82, 2011.  

 

SANTOS, J. C. et al. Análise comparativa do conteúdo Filo Mollusca em livro didático e 

apostilas do ensino médio de Cascavel, Paraná. Ciência e Educação, v. 13, n. 3, Bauru, p. 

311-322, 2007.  

 

SANTOS, W. L.; CARNEIRO, M. H. S. Livro Didático de Ciências: Fonte de informação ou 

apostila de exercícios. Contexto e Educação, n.76, Ijuí, jul./dez., 2006.  

 

SEARLE, J. R. Reiterating the differences: A reply to Derrida. Glyph, v.1, Baltimore, p. 198-

208, 1977. 

 

SEARLE, J. R. Speech acts: an essay in the philosophy of language. Cambridge: Cambridge 

University Press, 1994.   

 

SHELDON, L. E. Evaluating ELT Textbook and Materials. ELT Journal, v. 42, n. 4, Oxford, 

2012. 

 

SILVA, A.; RODRIGUES, D.; NETO, J. O livro didático de língua inglesa: abordagens 

teóricas sobre as crenças de aprendizes. REVELLI Revista de Educação, Linguagem e 

Literatura da UEG, v. 2, n. 2, Inhumas, out. 2010. 

 

SILVA, E, T. Livro didático: do ritual de passagem à ultrapassagem. Em Aberto, v. 16, n. 69, 

Brasília, p.11-15, 1996.  

 



209 
 

SKINNER, B. F. Reflections on behaviorism and society. Englewood Cliffs: Prentice-Hall. 

1978. 

 

SILVA, E. T. Criticidade e leitura: ensaios. Campinas, SP: Mercado de Letras: Associação 

de Leitura do Brasil (ALB), 1998. 

 

SILVA, D. D. Pragmática, sociedade (e a alma), uma entrevista com Jacob Mey. DELTA, v. 

30, n. 1, São Paulo, p. 161-179, 2014. 

 

STALNAKER, R. A. In.: COLE, P. Pragmatics: Syntax and Semantics. New York: 

Academic Press, 1972.  

 

STRAY, C. Quia Nominor Leo: Vers une sociologie historique du manuel. In: CHOPPIN, A. 

(Org.) Histoire de l'éducation. n. 58 (numéro spécial). Manuels scolaires, États et sociétés. 

XIXe-XXe siècles, Ed. INRP, 1993.  

 

TARALLO, F. A pesquisa sociolinguística. Ed. Ática, 1982.  

 

TILIO, R. Linguística (Aplicada), contemporaneidade e materiais didáticos: diálogos. In: 

SANTOS, L. I.; SILVA, K. A. (Orgs.) Linguagem, ciência e ensino: desafios regionais e 

globais. Campinas: Pontes, 2013. 

 

TILIO, R. C. A representação do mundo no livro didático de inglês como língua estrangeira: 

uma abordagem sócio-discursiva. The Especialist, v. 31, [S.l.], p. 167-192, 2010.  

 

TOMLINSON, B. Materials Development in Language Teaching. Cambridge: Cambridge 

University Press.1998. 

 

TONELLI, J. R. A.; CAMARGO, G. Q. As imagens no livro didático de inglês: uma análise 

funcional. Revista Travessias, v. 2, n. 3, Cascavel, s.p., 2008.  

 

UR, P. A Course in Language Teaching: Practice and Theory. Cambridge: Cambridge 

University Press. 1999. 

 

VANDERVEKEN, D. Meaning and speech acts: formal semantics of success and 

satisfaction. Cambridge: Cambridge University Press, 1991. v. 2. 

 

VAN DIJK, T. A. Cognição, discurso e interação. São Paulo: Contexto, 1992. 

 

VAN DIJK, T. A.  Discourse, Power and Access, In: CALDAS-COULTHARD, C. R; 

COULTHARD, M. Texts and Practices: Readings in Critical Discourse Analysis, London: 

Routledge, p. 84–104, 1996. 

 

VAN OVERBEKE, M. Pragmatique linguistique: analyse de l´enonciation em linguistique 

moderne et contemporaine. In: PARRET, H. et al.. Le language em contexte: Etudes 

philosophiques et linguistiques de pragmatique. Amsterdam: Benjamins, 1980. 

 

XAVIER, M. C. F.; FREIRE, A. S.; MORAES, M. O. A nova (moderna) biologia e a genética 

nos livros didáticos de biologia no ensino médio. Ciência & Educação, v. 12, n. 3, Bauru, p. 

275-289, 2006.  



210 
 

 

ZANDWAIS, A. As noções de aceitabilidade/justificabilidade na descrição do funcionamento 

argumentativo da linguagem. ORGANON. v.16, n.32-33, Porto Alegre, p.49-60, 2002.   

 

WIDDOWSON, H. G. Teaching Language as Communication. Oxford: Oxford University 

Press, 1978. 

 

WIERZBICKA, A. Lexicography and Conceptual Analysis. Ann Arbor, MI: Karoma, 1985. 

 

WILLIAMSON, E. S. Are we teaching real talk? New Routes, n. 46, São Paulo, jan. 2012 

 

WITTGENSTEIN, L. Investigações Filosóficas. Tradução de José Carlos Bruni. 5. ed. São 

Paulo: Nova Cultural. 1953.  

 

YULE, G. Pragmatics. Oxford: Oxford University Press. 1996.  

 

 

 


