
A LINGUAGEM E A SUA RELAÇÃO COM A LÍNGUA, COM A LITERATURA, COM A
CULTURA E COM O CONHECIMENTO

Cássia Regina Coutinho Sossolote – UNESP – Faculdade de Ciências e Letras,
Câmpus de Araraquara- sosso@fclar.unesp.br

1 Introdução

Tem-se como objetivo no artigo intitulado A linguagem e a sua relação com a língua,
com a literatura, com a cultura e com o conhecimento aprofundar a reflexão sobre a
importância da relação anunciada no título desse texto. A reflexão proposta será realizada
com base em princípios de natureza enunciativa dos quais partiremos para discutir
teoricamente as articulações possíveis entre tais fenômenos. Recorreremos aos mesmos
princípios durante a análise de eventos enunciativos extraídos da obra Os Doze Trabalhos de
Hércules, de Monteiro Lobato (2005).

Anteciparemos algumas discussões, a fim de que o leitor tenha elementos para
compreender as motivações que deram origem ao presente artigo.

Há, no campo das Letras, duas grandes áreas, responsáveis, no momento atual, pela
produção do conhecimento, Linguística e Literatura, que, via de regra, estabelecem entre si
relações de concorrência. Poucos são os teóricos que conseguem estabelecer relações entre
uma e outra área sem perder de vista a tradição discursiva própria a estes dois campos do
saber.

No nosso caso específico, buscamos compreender as articulações possíveis entre
Língua e Literatura a partir da especificidade de nosso trabalho voltado para o ensino de
língua materna.

Quantas especialidades em jogo!
A Linguística cujo objetivo consiste em descrever o modo de organização e de

funcionamento das línguas; a Literatura, em explicar os processos responsáveis pela
construção do texto literário que apresenta propriedades estéticas particulares e o ensino,
considerado por muitos um campo híbrido. Nem Literatura nem Linguística! Ao ensino
parece estar reservado pesquisas relacionadas aos modos de ensinar e aos modos de aprender
e a uma investigação sobre o objeto centrada em resultados. Linguística e Literatura
constituem, neste sentido, seara alheia.

A segunda motivação está relacionada à concepção hegemônica sobre o objeto de
pesquisa daqueles que se dedicam ao ensino. Se, de fato, os modos de ensinar e os modos de
aprender constituem o objeto de pesquisa daqueles que trabalham com o ensino de língua
materna, então somos obrigados a compreender a relação que existe entre sujeito e objeto. Foi
pensando nessa relação que nos propusemos a entender os fenômenos já mencionados: a
linguagem e a sua relação com a língua, com a literatura, com a cultura e com o
conhecimento.

Sabe-se que há uma cultura voltada para o ensino da língua nos vários níveis de
escolaridade que faz com que ela constitua um fim em si mesma.  Ensina-se os conteúdos
escolares que dão visibilidade ao fenômeno linguístico, sem que se tenha alguma clareza a
respeito da dotação cognitiva da espécie em relação ao fenômeno que se tornou objeto de
ensino em contextos formais como a escola.

Não foi inocente o título proposto. Compreender a linguagem e sua relação com a
língua... implica dar um lugar de destaque a relação sujeito e objeto. É a atividade do sujeito
que nos interessa compreender, são as operações mentais que o sujeito realiza na construção
do conhecimento que gostaríamos de apreender. Compartilhamos, no entanto, da posição
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defendida por Antoine Culioli (1990: 68) de que a única evidência que o linguista dispõe são
sequências de marcas modeladas em diferentes línguas.

2 Problematizações necessárias

Por que buscamos na Teoria das Operações Predicativas e Enunciativas, tal como foi
formulada por Antoine Culioli, pistas para a compreensão da relação anunciada no título deste
artigo?

Muitos são os motivos. Faremos referência a duas questões de natureza distintas. Uma
relacionada aos modos de ensinar no Ensino Fundamental (EF) e no Ensino Médio (EM) e a
outra, à tentativa que temos feito, como pesquisadora da área, de partir da Linguística em
cursos de formação de professores voltados para o ensino da língua materna.

Em relação à primeira questão relativa à educação linguística no EF e no EM, temos
observado que nos encontramos em um momento ímpar. Se, durante quatro décadas
aproximadamente, criticou-se o ensino da gramática, mais precisamente o ensino da
nomenclatura gramatical sob a influência das gramáticas pedagógicas, deparamo-nos agora
com um fato até certo ponto paradoxal. Examinando materiais didáticos oficiais, produzidos e
distribuídos em larga escala pela Secretaria de Educação do Estado de São Paulo, verificamos
que a gramática encontra-se ausente. Constatamos, a contragosto, que ortografia passou a ser
sinônimo de “gramática”. À luz da história da gramática, no entanto, os professores
conseguiriam explicar porque tais fenômenos se confundiram. Todos nós sabemos que a
escrita foi privilegiada durante séculos. É relativamente recente a afirmação de que o texto
pode ter uma materialidade gráfica, que se define em relação ao sistema de escrita, ou uma
materialidade sonora, que se define em relação ao sistema fonético e fonológico da Língua
Portuguesa.

Diante desse fato caberia perguntar: - Qual o lugar da “gramática” no ensino de
língua?

O fato de não haver lugar para o ensino da nomenclatura gramatical, sobretudo, nas
séries iniciais do EF nos impediria de operar com uma outra concepção de gramática?

Quando analisamos as perguntas formuladas com vistas à interpretação dos textos que
compõem o material pedagógico Ler e Escrever (São Paulo 2010), por exemplo, verificamos
que elas pressupõem respostas que desconsideram a materialidade da língua.

Apesar de se buscar aferir a compreensão dos textos selecionados em materiais
didáticos oficiais por meio de perguntas que privilegiam informações a respeito de quem faz o
que, onde, quando, como e porque, consideramos que estas perguntas não inviabilizariam
procedimentos indutivos para a dedução, por parte dos alunos, do lugar estrutural onde estão
localizadas as informações solicitadas.

Mas não é isso o que acontece! Estimula-se a paráfrase. E a verificação do acerto fica
circunscrita à análise de conteúdo.

Diante dos fatos descritos, caberia perguntar quais seriam as contribuições da Teoria
das Operações Predicativas e Enunciativas para o ensino da língua materna no EF e no EM.

Ela coloca em pauta, de uma outra perspectiva, as relações necessárias entre forma e
conteúdo.

Tal como Saussure (2012) o fez?
A importância do Curso de Linguística Geral é sempre reafirmada, mesmo quando

estabelecemos relações polêmicas com a concepção de língua ali defendida.
Em cursos de formação de professores voltados para o ensino de língua, relembrar

Saussure é importante não para ensinar as suas dicotomias sem mediações, sem transposições,
mas para reafirmar para nós mesmos, professores, o lugar da língua no ensino de línguas.
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Consideramos, diante da questão formulada, que consiste em avaliar a linguagem e a
sua relação com a língua, com a literatura, com a cultura e com o conhecimento, que o Curso
de Linguística Geral nada teria a dizer a este respeito, apesar de ter-se defendido, com base no
Curso, a tese de que as diferenças entre as línguas instaurariam diferenças culturais.

No entanto, a tese defendida por Saussure (2012) de que os sentidos emanam da língua
inviabiliza qualquer movimento em relação à cultura. Somam-se a esta tese outras: o fato de a
língua ser um fenômeno homogêneo; de que o pensamento é caótico, de que se decompõe por
força da língua.  Esforços já foram feitos no sentido de demonstrar que o sujeito é tábula rasa,
concepção que pode ser depreendida do Curso de Linguística Geral. O próprio fato de
Saussure (2012) ter elegido a langue como objeto da Linguística inviabilizaria, no momento,
qualquer transposição didática visando ao ensino de línguas. Pouca validade teria trabalhar-se
com unidades inferiores à frase ainda que o signo seja forma e conteúdo; significante e
significado.

Ao contrário da teoria saussureana, a Teoria das Operações Predicativas e
Enunciativas, tal como foi formulada por Antoine Culioli (1990), opera com os
agenciamentos específicos de uma determinada língua, conquanto se priorize as relações entre
língua e linguagem.

Na sequência deste artigo, apresentaremos o projeto culioliano, segundo o qual a
linguagem constitui uma atividade de construção de representação, de referenciação e de
regulação ligada à capacidade sociocognitiva dos indivíduos a que temos acesso por meio de
textos produzidos em línguas naturais.

Observe o leitor que a opção por uma teoria de natureza sociocognitiva afasta-nos de
paradigmas linguísticos que se restringem à língua cujo aprendizado dar-se-ia por força da
memorização, de estímulos e repostas regulados por sanções sociais.

Ainda que seja impossível no espaço deste artigo fazer referência às teorias do
discurso, posteriores à Saussure, elas não ofereceriam contribuições para refletir sobre a
relação que nos propusemos discutir: a linguagem e a sua relação com a língua, com a
literatura, com a cultura e com o conhecimento?

Como se trata de refletir sobre a relação em questão a partir de preocupações
relacionadas ao ensino de língua materna, consideramos, em outro momento, que o discurso
poderia oferecer possibilidades aos professores de alcançar os objetivos próprios ao ensino de
línguas ligados à produção de textos na modalidade oral e escrita.

Outra motivação que teríamos para trabalhar com teorias do discurso diz respeito ao
fato de, no momento atual, as Propostas Curriculares voltadas para o ensino da Língua
Portuguesa partirem de teorias discursivas para definir o fenômeno linguístico e as
expectativas em relação ao ensino e à aprendizagem da língua materna. Tais expectativas
estão relacionadas obviamente aos conteúdos, à metodologia e à prática de ensino que deve
orientar o trabalho do professor em sala de aula.

Apresentaremos, na sequência, de forma sucinta, as concepções teóricas apresentadas,
particularmente, na Proposta Curricular para o Ensino Língua Portuguesa 1º grau (São
Paulo 1993), a fim de que possamos avaliar o seu alcance e as convergências com a TOPE,
teoria que inspira as reflexões do presente artigo.

Em uma leitura rápida, pode-se depreender, em primeiro lugar, o fato de que a
“linguagem é definida como uma atividade humana, social e histórica” (São Paulo 1993: 16).

Encontramos na Proposta em análise a sistematização que segue a respeito dos
elementos constitutivos da linguagem. São eles:

- O conjunto estruturado e sistemático dos recursos expressivos da língua de
uma comunidade;
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- O sistema cultural, antropológico, de representação da realidade em que as
expressões da língua podem ser interpretáveis.
- Os meios lingüísticos que permitem situar estas expressões no contexto
real em que são produzidas. (São Paulo 1993: 16).

Da leitura desse documento oficial, é possível observar que, por meio da primeira
definição, localiza-se à linguagem em relação ao sistema linguístico e comunicativo próprio a
uma comunidade. Ressalta-se ainda o fato de que sistemas linguísticos e comunicativos como
a Língua Portuguesa resultam de uma longa história.

Pode-se afirmar que a língua definida como “um conjunto sistemático de regras
descritas parcialmente em uma gramática” constitui um elemento da linguagem, sem o qual
seria impossível construir e interpretar as expressões (São Paulo 1993: 16).

Outro elemento igualmente constitutivo da linguagem são os interlocutores, a imagem
que fazem uns dos outros, os conhecimentos que partilham. Com base nos exemplos que
constam do documento, verificamos que o discurso e/ou texto é considerado outro
componente da linguagem.

Segundo a Proposta, não somente a língua é responsável pela construção e
interpretação das expressões como o próprio texto e/ou discurso.

Interpretar, em um sentido amplo, é isso: relacionar as expressões a uma
situação de fato, na dimensão discursiva ou pragmática da linguagem (ou
seja, considerando as condições da situação contextual que contribuem para
que se dê a expressão o seu sentido, em vez de se fixar exclusivamente em
seu sentido literal) (São Paulo 1993: 16, grifo do autor).

A dimensão discursiva é considerada uma atividade social pelo fato de o indivíduo
produzir sentidos “atravessando e sendo atravessados pela História”.

Outro elemento que concorre para a construção e interpretação dos textos é o sistema
de representação da realidade de natureza cultural e antropológica. Na Proposta, de 1993, as
representações são consideradas estáveis. Demonstra-se, contudo, a existência de
representações antropológicas e culturais por meio da simulação de discursos que mostram
que os modos de representação da realidade poderiam ser outros quando se compara sistemas
diferentes. Deduzimos, com base nos exemplos que remetem aos valores estabilizados na
língua, que os fenômenos cultural e antropológico são concebidos como fenômenos
homogêneos, apesar de haver referência a “quadros culturais” quando se trata de definir o
texto em relação à situação discursiva, aos cointerlocutores e assim por diante. Contudo, não
há um esforço no sentido de teorizar acerca das relações entre os sistemas linguísticos,
culturais e antropológicos.

Quanto à atividade dos indivíduos, ela se reduz à seleção dos recursos de expressão
que serão textualizados.

Para demonstrar a atividade humana implicada na construção do texto, enfatiza-se, no
documento, as implicações que resultam das seleções léxico-gramaticais que os sujeitos
realizam. Focaliza-se, portanto, as relações em presença e em ausência na análise dos textos
selecionados.

Tudo se passa como se a ordenação dos constituintes, a gramática, fosse um fenômeno
estável tanto quanto as unidades lexicais e gramaticais. Caberia, então, ao indivíduo
selecionar unidades que estão prontas. Observe que a capacidade dos sujeitos, da perspectiva
oficial, ficaria restrita à seleção de constituintes léxico-gramaticais pré-estabelecidos que
podem ser inseridos em lugares igualmente pré-estabelecidos ligados ao ordenamento dos
constituintes da Língua Portuguesa.  A atividade humana fica, assim, contemplada pelas

XVII CONGRESO INTERNACIONAL ASOCIACIÓN DE LINGÜÍSTICA Y FILOLOGÍA DE AMÉRICA LATINA (ALFAL 2014) 
 

João Pessoa - Paraíba, Brasil 
 

 #1245



seleções linguísticas realizadas pelos sujeitos na produção de textos que instaurariam o ponto
de vista do interlocutor. Na produção da leitura, concebe-se igualmente que outros pontos de
vista possam ser instaurados pelo ouvinte ou leitor.

Vale ressaltar que todos os elementos constitutivos da linguagem resultam, da
perspectiva assumida neste documento oficial em particular, de “trabalho construtivo e de
processo coletivo”.

Há semelhanças entre as concepções apresentadas sobre a linguagem tal como
acabamos de apresentar e a TOPE, Teoria das Operações Predicativas e Enunciativas, de
Antoine Culioli?

A resposta é não.
Desse fato, decorreu o nosso interesse em investigá-la. Observará o leitor que, embora

o objeto da Lingüística tenha se ampliado do signo, tal como foi concebido por Saussure, para
o texto e/ou para o discurso, explicitou-se nos documentos a atividade do sujeito, sem a
mobilização de conceitos e princípios que tornassem possível explicar a natureza da
capacidade de que os indivíduos são dotados que lhe asseguram, em condições normais,
realizar as atividades que realiza. Faz-se tábula rasa da dotação cognitiva da espécie.

Na sequência deste texto, dialogaremos com a TOPE, reconhecendo desde já a
dificuldade que temos de descolarmo-nos dos textos nos quais são apresentados os conceitos
que dizem respeito à construção da significação.

Salvo engano, à diferença da teoria do discurso divulgada na Proposta Curricular já
apresentada, os processos de representação, de referenciação lingüística e de regulação são
definidos, na TOPE, em relação à capacidade sociocognitiva da espécie. Culioli não se
restringe a fenômenos que têm alguma evidência como a língua, o texto e/ou o discurso.

Ele mobiliza, parte de conceitos e princípios para compreender processos, mentais,
que são, segundo o autor, da ordem do “invisível”.  As relações dialógicas, as interações
mediadas pela língua em situações enunciativas particulares por meio do discurso, são antes
de tudo relações cujas ocorrências são dependentes da dotação sociocognitiva da espécie tanto
quanto da atividade de regulação que torna possível antecipar representações em relação a
outro(s) enunciador(es) para estabelecer com eles relações de proximidade ou de
distanciamento em relação ao objeto do discurso por meio do qual fazemos referência ao
mundo.

A não ocorrência de ajustes está prevista na TOPE em função da dotação cognitiva
dos indivíduos que a Linguística, embora tendo condições de reconhecer, não tem como
intervir, principalmente, quando são decorrentes de quadros patológicos ou de “desajustes”
que comprementem a equilibração nas interações discursivas, por se tratarem de processos
inconscientes aos sujeitos.

A citação que segue corrobora as considerações que fizemos até o momento.
Para Culioli (1990: 179),

A threefold relationship between representation, referential processes
and regulation, is a prerequisite to any symbolic conceptual activity
mediated by text (and/or gesture) sequences that subjects produce e
recognize as interpretable meaningful shapes […].1

1 “Uma relação tripla entre processos de representação, de referenciação e regulação é um pré-requisito para
qualquer atividade conceitual simbólica mediada por sequências textuais (e/ou gestos) que os sujeitos produzem
e reconhecem como marcas significantes interpretáveis [...]” (Culioli 1990: 179, tradução nossa).
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Deve ser dito, neste momento, que o fato de Culioli ter investido na compreensão da
articulação entre linguagem e as línguas naturais e de ter construído instrumentos para
apreender as atividades de representação mental, de referenciação linguística e de regulação
o fez operar com um conceito central: o conceito de noção. Seria um contrassenso, desta
perspectiva, operar com uma teoria de base sociocognitiva quando se trata de teorizar a
respeito da linguagem e desvincular-se desses princípios quando se trata de manipular as
unidades da língua tenham ela a extensão que tiverem. Consideramos que a articulação
pretendida tem implicações para a própria constituição do signo. Certamente, por isso, a
noção tenha sido definida por Culioli (1990:181), da forma como o foi: “[...] a notion can be
defined as a complex of physico-cultural representations and should not be equated with
lexical labels”.2

Onofre (2012: 3) chama atenção, contudo, para o fato de que é na enunciação que o
sujeito apreende “noções semântico-discursivas pré-construídas”, que circulam culturalmente.
Como a linguagem constitui uma instância onde ocorrem atividades, processos e operações,
considera-se que, neste domínio, o sujeito constrói representações mentais por meio da
individuação de traços físico-culturais das noções, ligados a sua experiência e a sua
capacidade de ajustar-se ao enunciado de outrem.

Com efeito, os dados de crianças de tenra idade mostram a atividade que realizam no
sentido de extrair os traços da noção que possibilitam estabelecer fronteiras entre fenômenos
diferentes.

(M: 2;1) Hoje eu e M. fomos ao Shopping. Ela tomou sorvete e disse que
estava com vontade de comer coxinha, mas depois mudou de ideia. Ao ver
uma freira, com roupa branca, ficou olhando e disse: - Olha mãe, passou
Nossa Senhora!

É preciso ressaltar, neste momento, três princípios teóricos importantes postulados por
Culioli.

O primeiro diz respeito ao modo como Culioli (1990: 14), define o objeto da
Linguística: “Je dirai que la linguistique a pour objet l’activité de langage appréhendée à
travers la diversité des langues naturelles (et à travers la diversité des textes, oraux ou
écrits).3

Quando observamos os enunciados produzidos por crianças de tenra idade,
encontramos evidências para defendermos o ponto de vista de Culioli. Apesar de a linguagem
ser uma atividade “invisível” à percepção, o texto apresenta pistas da atividade do sujeito na
construção de domínios nocionais.

O segundo princípio constitui uma explicitação do primeiro, fato que permite
demonstrar que, embora a língua não constitua uma extensão da linguagem, não é possível
prescindir da língua na construção das noções.

Notions are apprehended and established through occurrences (enunciative
events) which involve: distinguishing phenomenal instances, identifying
properties and assessing their distance from one another, gauging the
degree and the kind of similarity, deciding whether to keep the occurrences

2 “[...] uma noção deve ser definida como um complexo de representações físico-culturais e não poderia ser
comparada a etiquetas lexicais” (Culioli 1990: 181, tradução nossa).
3 “Eu direi que a lingüística tem por objeto a atividade de linguagem apreendida através da diversidade das

línguas naturais (e através da diversidade de textos, orais ou escritos) (Culioli 1990: 14, tradução nossa).
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qualitatively separate or to categorize them as equivalent relative to a type
(typification is not restricted to the human species). I should be obvious that
notions have a status of predicable entities and could be described as
unfragmented solid wholes; but they are apprehended through occurrences,
i.e. distinguished trough separed events, broken down into units (actually
localized in the phsycal world, or imaginary) with variable properties.
Through a process of abstraction, we thus pass from phenomenal
occurrences to abstract occurrences.4 (Culioli 1990: 69-70).

O terceiro princípio não menos importante está relacionado às operações implicadas
na construção de uma noção.

O primeiro nível denominado lexis constitui uma operação semântica primitiva
constituída por meio de uma tripla. Nesta atividade, três termos são colocados em relação
podendo ser modulados diferentemente. Os elementos da tripla podem apresentar variações de
natureza modal e aspectual, por exemplo.

No segundo nível, o das relações predicativas, ocorre a orientação dos termos
colocados em relação na lexis, momento em que se estabelece uma origem e um alvo para o
enunciado, instância onde um termo será localizado em relação a outro termo, que tem o
estatuto de localizador.

No terceiro nível, o das relações enunciativas, o enunciado será localizado no tempo e
no espaço em relação ao evento que será objeto de referenciação.

As três operações implicadas na constituição das noções mostram que os significados
veiculados por diferentes unidades da língua são predicados no interior de enunciados. É
importante ressaltar este fato, pois manipulamos as unidades linguísticas, desconsiderando o
modo como o seu significado é construído.

Para concluir pensamos ter nos posicionado sobre a importância da Linguística no
ensino de língua, com a ressalva de que se trata de partir de uma teoria de base construtivista
como a Teoria das Operações Predicativas e Enunciativas que permite vislumbrar a atividade
do sujeito na construção de conceitos linguísticos que constituem estabilizações de
fonômenos físico-culturais apreendidos pelos indivíduos na construção de representações
mentais por meio de esquemas de individuação das noções.

Dedicamos grande parte deste artigo a explicitação da relação entre linguagem, língua
e cultura. Acreditamos que, nesta altura do texto, tenha ficado evidente a relação de
imbricação entre tais fenômenos diante de analogias construídas pela criança no enunciado
que segue por meio de processos de localização das noções.

(M: 5;11) A M. estava assistindo pela “enézima” vez Aristogatas. Eu lhe
disse que a mamãe e o papai já haviam estado naquela cidade: Paris.
Daí ela disse: - E lá as pessoas falavam legendado ou dublado?

4“Noções são apreendidas e estabelecidas por meio de ocorrências (eventos enunciativos) que envolvem:
distinção de ocorrências dos fenômenos, identificação de propriedades e avaliação de sua distância de uma outra;
aferição do grau e do tipo de similaridade; decisão de manter ocorrências qualitativamente separadas ou de
categorizá-las como equivalente relativamente a um tipo (tipificação não é restrita à espécie humana).  Deveria
ser óbvio dizer que as noções têm um estatuto de entidades predicáveis e não poderia ser descrita como todos
sólidos não fragmentados; mas elas são apreendidas através de ocorrências que envolvem distinção através de
eventos separados,  decomposição em unidades com propriedades variáveis (realmente localizadas em relação ao
mundo físico e imaginário). Por meio de um processo de abstração, nós passamos de ocorrências do fenômeno
para ocorrências abstratas.” (Culioli 1990: 69-70, tradução nossa).
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Na próxima seção, envidaremos esforços no sentido de demonstrar como os
fenômenos mencionados relacionam-se com a literatura e com conhecimento.

3 Análise possível

No espaço desta seção, manipularemos um conjunto de enunciados que compõem uma
das obras, de autoria de Monteiro Lobato (2005). Trata-se de Os Doze Trabalhos de Hércules
que retoma o mito grego de Héracles.

Decidimos ir além de dados coletados referentes à produção de textos prosaicos pelo
fato de o texto literário ser matéria prima do curso de Letras. A análise do texto literário
impõe-se ainda por ele estar ausente da sala de aula.

Embora compartilhemos das teses que valorizam o texto literário justamente porque
ele rompe com sistemas de referência, com dados de cultura, ao mesmo tempo em que
subverte os planos de expressão recorrentes em discursos que circulam cotidianamente sob a
influência da escola, pudemos demonstrar que os fenômenos físico-culturais estão presentes
na construção de qualquer representação de natureza linguística e mental.

Queremos dizer com isso que as entidades linguísticas significantes espelham
fenômenos físico-culturais independentemente de se serem construídas em textos literários ou
não.

É importante ressaltar, ainda que não estejamos negando a presença da criatividade na
construção de textos não literários, que O Primeiro Trabalho de Hércules, em particular,
apresenta, do ponto de vista de sua organização textual, dois fatos que subvertem os cânones
da época: a existência de um narrador que relata episódios vividos por Héracles, herói grego,
na voz de Dona Benta e outro que garante a progressão da narrativa por meio do
protagonismo infantil. Enquanto o primeiro trabalho é realizado por Hércules, os outros onze
constituem façanhas dos integrantes do Sítio dos Pica-pau Amarelo.

No espaço do presente artigo, analisaremos eventos linguísticos relacionados às
representações construídas em torno do Visconde de Sabugosa.

Julgamos interessante citar o primeiro trabalho de Héracles, tal como se encontra
definido no Dicionário de Mitologia Grega, da Profª Ruth Guimarães (1972), a fim de que o
leitor vislumbre o trabalho criativo de Monteiro Lobato que amplia consideravelmente o
relato desse trabalho. Encontramos no verbete do Dicionário a seguinte referência.

[...] Os feitos [que Héracles] realizou a serviço de Euristeu são chamados os
doze trabalhos de Héracles. 1º) Matou o Leão da Neméia, de couro tão duro
que o ferro não podia penetrá-lo. O herói o tonteou com a clava e agarrando-
o com as mãos possantes, sufocou-o. [...] (Guimarães 1972:171).

Na obra de Monteiro Lobato (2005), o primeiro capítulo é destinado ao relato do
primeiro trabalho de Hércules em sete seções: I – Hércules; II – Preparativos; III – Perto da
Neméia; IV – Na Neméia; V – O Encontro; VI – O couro do leão; VII – O jantar do herói.

Citaremos sete excertos em sua ordem de ocorrência, antes de procedermos à análise.
O primeiro episódio está relacionado ao momento em que Pedrinho envolve-se com os
preparativos para voltar para a Grécia Heróica e solicita que o Visconde providencie o pó de
pirlimpimpim que bastaria inspirar para que conseguissem chegar à Grécia.

Pedrinho explicou ao Visconde os seus planos de nova viagem pelos
tempos heróicos da Grécia Antiga. “Vamos nós três, eu, você e Emília.”
[...]
O Visconde suspirou. Sempre que Emília se lembrava de viajar com
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canastra, era ele o encarregado de tudo: de carregá-la às costas, de
vigiá-la. E se desaparecia qualquer coisa, lá vinha ela com a terrível
ameaça de “depená-lo”, isto é, arrancar-lhe as pernas e os braços.
- Que quantidade de pó quer? - indagou o Visconde.
- Aí um canudo bem cheio [...]. (Lobato 2005: 9).5

O segundo, ao momento em que os pica-pauzinhos avistam o pastorzinho no
olival onde caíram depois de terem inspirado tal pó.

- Pastorzinho grego, pode dar-nos notícias do Senhor Hércules? - O
interpelado fez cara de bobo. “Hércules?” Quem seria esse Hércules?
Nunca ouvira pronunciar tal nome. [...] O Visconde, que estava de
banda, sentado sobre a canastrinha, sacudiu a cabeça e riu-se com o
riso filosófico dos sábios.
- Ai dos ignorantes! - exclamou. - Como é que este moço há de
saber de Hércules, se nesta Grécia nunca houve Hércules nenhum?
Hércules não é nome grego; é o nome romano com o qual foi
batizado mais tarde. O herói que andamos procurando chama-se
em grego Héracles. (Lobato 2005: 13).

O terceiro corresponde ao episódio em que Emília pergunta ao pastorzinho sobre
a possibilidade do Leão da Neméia ser morto.

O pastorzinho riu-se de tanta ignorância.
- Matar o Leão da Neméia! Quem pode, se é invulnerável?
Emília ignorava a significação da palavra “invulnerável”, mas não
querendo passar por ignorante aos olhos do moço fingiu precisar
qualquer coisa da canastra e foi ter com o Visconde. E enquanto abria e
remexia na canastrinha, perguntava a meia voz:
- Que quer dizer invulnerável, Visconde? Responda bem baixo.
O Visconde compreendeu e ajudou-a. - Invulnerável é o que não
pode ser ferido por arma nenhuma, uma espécie de “corpo
fechado.” (Lobato 2005: 14).

O quarto diz respeito ao momento em que os pica-pauzinhos chegam perto da
Neméia e avistam o leão. Diante dos urros, resolvem se esconder em uma árvore.

Lá embaixo só ficou o Visconde, todo pateta. Subir em árvore o
Visconde não subia. Os sábios são desajeitadíssimos. A única
solução era suspendê-lo. Pedrinho correu os olhos em torno. Viu um
cipó num galho perto. Conseguiu agarrá-lo, depenou-o de todas as
folhas e desceu uma ponta ao Visconde. [...]
- E a canastrinha? - lembrou o pobre sábio.
- Deixe-a aí ao pé da árvore - resolveu Emília. - Leão não come
canastras...
Assim foi feito. O Visconde escondeu a canastrinha num oco da árvore
e pendurou-se na ponta do cipó. Pedrinho o foi suspendendo. Já estava
o sabugo para mais de meio quando a sua cartolinha esbarrou num
ramo seco e lá caiu. Que fazer? Voltar para apanhar a cartola ou... [...].
(Lobato 2005: 16).

5 Os destaques em negrito nesta e nas demais citações são meus.
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A antipenúltima ocorrência está relacionada à participação dos pica-pauzinhos
na luta de Hércules contra o leão da Neméia.

Até o Visconde ajudou, cientificamente:
- Os pulmões dos quadrúpedes param de funcionar quando o oxigênio
não entra. Conserve-o sem ar nos pulmões por dois ou três minutos que
as funções metabólicas ficam perturbadas e ele afrouxa [...]. (Lobato
2005: 19).

O penúltimo excerto corresponde ao momento em que os pica-pauzinhos se
apresentam ao herói, dispondo-se a ajudá-lo depois que conseguiu matar o Leão da
Neméia.

- Queremos ajudá-lo, Senhor Hércules, e já o ajudamos na sua luta
contra o leão. Quem deu a idéia do afogamento fui eu, que sou a
“dadeira de idéias” lá no sítio. Caçoam de mim, chamam-me asneirenta,
dizem que tenho uma torneirinha de asneira - mas nos momentos de
aperto é comigo que todos se arranjam. [...] - Podemos fazer o seguinte.
O Visconde fica sendo o seu escudeiro, como aquele Sancho que
acompanhava D. Quixote. Sempre há de servir para alguma coisa.
Eu forneço as idéias. Pedrinho dá um excelente oficial de gabinete, ou
ajudante de ordens. O senhor fica sendo o muque do bando; Pedrinho, o
órgão de ligação; eu, o cérebro; e o Visconde, a escudagem
científica... [...]
Emília respondeu:
- Ah, Senhor Hércules, nem queira saber! D. Quixote é um famoso
cavaleiro andante dos séculos futuros, um tremendíssimo herói da
Espanha - mas com uma diferença: em vez de vencer nas aventuras
como os heróis daqui ele sai sempre apanhando, com as costelas
quebradas, mais moído de pau no lombo do que massa de pão bem
amassada - e foi por aí além. Contou as principais façanhas de D.
Quixote, todas terminadas com uma pancadaria no lombo do herói.
- Mas se é assim - disse Hércules por que lhe chamam herói? Herói aqui
na Grécia não apanha, dá sempre...
- É que ele é herói moderno. No nosso mundo moderno tudo é
diferente. Até o Visconde é um herói científico. (Lobato 2005: 21).

A última ocorrência corresponde ao momento das apresentações.

- Aqui, por exemplo - disse ele - vocês estão no século 7º antes de
Cristo. Quer dizer que Cristo vai nascer daqui a sete séculos. E nós
vivemos no século 20, depois do nascimento de Cristo.
Ah, que trabalhão teve Pedrinho para explicar toda essa história de
séculos antes e depois de Cristo - e para explicar quem havia sido
Cristo...
- Sim - disse ele - porque todos estes deuses da Grécia de hoje,
inclusive Zeus, que é hoje o supremo, tudo isso vai desaparecer.
Por que foi dizer aquilo? Hércules parou, assombrado. “Desaparecer?”
Como desaparecer, se eram os deuses eternos e únicos?
Até o Visconde teve de tomar parte na discussão, e por fim Hércules
fingiu que entendeu, embora na realidade não houvesse entendido coisa
nenhuma. E ainda estavam a falar em séculos e deuses, quando
avistaram ao longe o olival. (Lobato 2005: 28).
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É importante esclarecer que citamos sete “eventos enunciativos”, para que o
leitor tenha acesso, ainda que parcialmente, ao contexto/cotexto de ocorrência de alguns
enunciados que serão analisados a partir de agora6.

A primeira afirmação que faremos é a de que os enunciados em negrito
constituem o resultado de representações construídas acerca do que é ˂ser sábio˃ que se
opõem a um valor que circula(va) culturamente de que sabedoria implica “ter
conhecimentos científicos relevantes socialmente”.

Observe o leitor que o protagonismo infantil lobatiano exaltado pela crítica
literária subverte tal valor, na medida em que as relações de consecução pré-construídas
são colocadas em xeque.

Da perspectiva da narrativa de Lobato, ˂sábio que é sábio não é capaz de subir
em árvore˃ como mostra o enunciado relativo ao quarto evento.

“Subir em árvore o Visconde não subia”
“Lá embaixo o Visconde ficou todo pateta”.

Com enunciados de natureza modal, avalia-se o comportamento do Visconde,
segundo a lógica de que ˂ser sábio˃ é ˂não ter nenhum conhecimento de natureza
prática˃.

Observe o leitor ainda que todos os processos linguísticos que ganham
materialidade nos enunciados da narrativa apresentada são desencadeados por Pedrinho
ou por Emília. O Visconde por si só só poderia ficar “embaixo”.

Encontramos um outro exemplo que nos permite demonstrar o mesmo fato: o
evento linguístico 6. Durante a definição dos papéis dos pica-pauzinhos no primeiro
trabalho de Hércules, Emília atribui ao Visconde a propriedade de “ser a escudagem
científica do grupo”.

No enunciado em questão, a definição de Emília sobre o papel do Visconde é
seguida de reticências. Diz Emília: “O Visconde [fica sendo] a escudagem científica
[...]”. Se imitássemos as invencionices de Emília na obra de Monteiro Lobato,
poderíamos simular a dúvida expressa nos seguintes termos ˂O Visconde escuda ou não
escuda?˃

A regularidade na construção de representações mantém-se nos eventos citados.
Na quinta ocorrência, o enunciado que segue “Até o Visconde ajudou, cientificamente”
valida a mesma representação. No quinto evento, Visconde é incluído na classe
daqueles que podem ajudar. Afinal, o Visconde pertence à classe d“os sábios
desajeitadíssimos”7.

Cabe ressaltar com base na análise dos enunciados do quinto evento linguístico
que, embora o Visconde tenha ajudado com sua “sabedoria” em relação ao
funcionamento do pulmão dos quadrúpedes, Emília irá assumir a autoria da façanha no
sexto evento. Diz ela: “Quem deu a idéia do afogamento fui eu, que sou a “dadeira de
idéias” lá no sítio”. Observará o leitor que não se faz menção ao fato de que o Visconde
torna possível a façanha quando define como funciona o pulmão do Leão da Neméia. A
esperteza de Emília, ou o senso prático dos pica-pauzinhos, invalida a representação de
que ˂o Visconde fez˃.

O mesmo raciocínio pode ser estendido ao terceiro evento em que o Visconde de
Sabugosa, no enunciado, faz uma asserção sobre ˂o que é ser inverossímel˃. Emília, no

6 A análise que será apresentada foi feita com base no artigo de Onofre (2008). Os equívocos são de nossa
responsabilidade.
7 Cf. “Subir em árvore o Visconde não subia”. “Os sábios são desajeitadíssimos”.
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entanto, ˂faz parecer˃ que a “sabedoria” é sua e não do Visconde.
O enunciado “Emília ignorava a significação da palavra “invulnerável”, mas

não querendo passar por ignorante aos olhos do moço fingiu precisar qualquer
coisa da canastra e foi ter com o Visconde” é exemplar para demonstrar o alcance do
conceito de noção formulado por Culioli (1990). Há uma tentativa de remontamento
das propriedades de Emília e do Visconde.

No último excerto, observamos que a mesma representação é validada quando o
narrador diz: “Até o Visconde teve de tomar parte na discussão”. No entanto, este
enunciado que, a princípio, parecia modalizar “positivamente” o processo, a
participação do Visconde, tem um valor modal ainda mais negativo.

Afinal, há diferença entre os enunciados que seguem: “Até o Visconde ajudou,
cientificamente” e “Até o Visconde teve de tomar parte na discussão”. Poderíamos
fazer a seguinte glosa em relação ao primeiro enunciado: ˂Até quem não era capaz de
ajudar na resolução do primeiro trabalho de Hércules ajudou˃.

No segundo, a relação que se instaura é outra em termos de gradação, na medida
em que é feita a seguinte asserção: “Até aquele que não tinha como participar, teve
de participar”, participação que se mostra irrelevante, uma vez que “[...] Hércules
fingiu que entendeu [o que o Visconde disse], embora na realidade não houvesse
entendido coisa nenhuma [...]” (Lobato 2005: 28). ˂Não poder ajudar˃, neste contexto,
incide sob a representação do valor atribuído pelo autor a ˂ajudar cientificamente˃. Se
focalizarmos os valores pré-construídos em torno de ˂ajudar˃ que se aproxima de
˂cooperar com, colaborar com˃, observamos que eles são colocados em xeque em
relação à representação que está sendo construída. Afinal, ˂ajudar cientificamente˃
equivale, salvo engano, a ˂não ajudar˃.

Outro enunciado que valida a representação de que ˂ser sábio pode servir para
alguma coisa˃, afirmação que oscila entre dois polos ˂ajudar˃ e ˂não ajudar˃, está
relacionado ao modo como se atribui propriedades ao Visconde no sexto evento em
relação a Sancho, a Dom Quixote e a representação que Hércules tem do que é ser
herói. Observe que herói científico tem quase todas as propriedades de um não herói.

O Visconde fica sendo o seu escudeiro, como aquele Sancho que
acompanhava D. Quixote. Sempre há de servir para alguma coisa. [...]
D. Quixote é um famoso cavaleiro andante dos séculos futuros, um
tremendíssimo herói da Espanha - mas com uma diferença: em vez de
vencer nas aventuras como os heróis daqui ele sai sempre apanhando,
com as costelas quebradas, mais moído de pau no lombo do que massa
de pão bem amassada.[...] - Mas se é assim - disse Hércules por que lhe
chamam herói? Herói aqui na Grécia não apanha, dá sempre...
- É que ele é herói moderno. No nosso mundo moderno tudo é
diferente. Até o Visconde é um herói científico. (Loboato 2005: 21).

Terminamos esta análise com as seguintes observações: ou o Visconde serve
para “ser carregador de canastras” ou para envolver-se com “verborragias” como
quando define “o que é ser invulverável” ou quando esclarece a diferença entre “ser
Hércules e ser Héracles”. Será, por isso, que “Pedrinho diz a Hércules que o Visconde
era um grande gramático”? [...] (Lobato 2005: 25).

4 A título de conclusão

Concordamos com Onofre (2008: 2240) que considera que a representação mental
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“[...] constrói-se pela afirmação de uma série de propriedades características de um objeto X,
o que implica a negação de outras tantas propriedades”. Dessa perspectiva, o conhecimento se
constrói quando adquirimos consciência de que os sentidos atribuídos aos objetos do discurso
podem ser outros. Em termos de atividades de leitura e escrita, aos professores cabe deflagar
os processos de representação mental, de referenciação e de regulação intersubjetiva, dando
visibilidade às propriedades das noções tal como foram construídas na enunciação. Com a
leitura e a análise dos textos literários com base no conceito de noção, é possível depreender
os traços individuados pelo sujeito por meio da manipulação de textos que dão materialidade
às representações mentais que permitem, por sua vez, identificar como Monteiro Lobato opera
com os valores de sábio para construir o Visconde de Sabugosa.
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