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1. INTRODUÇÃO:  

ENQUADRAMENTO E JUSTIFICAÇÃO DA AULA 



 

1. INTRODUÇÃO: ENQUADRAMENTO E JUSTIFICAÇÃO DA AULA 

 

 Este relatório descreve um aula teórico-prática da disciplina de Técnicas de 

Análise Textual das licenciaturas em ensino de Português-Francês, Português-Inglês e 

Português-Latim-e-Grego da Universidade de Aveiro as quais se destinam basicamente 

à formação integrada de professores do ensino preparatório e secundário nas várias 

componentes. 

 Relativamente aos planos de estudo em vigor, a disciplina em questão apresenta, 

para cada um dos cursos, um peso de três, unidades, de crédito traduzidas numa carga 

horária de três horas teórico-práticas semanais (ver apêndice 6.1) e é leccionada no 2º 

semestre do 4º ano, o último semestre lectivo antes do estágio pedagógico. Os alunos 

possuem, nos últimos semestres antes do estágio, os conhecimentos teóricos básicos que 

lhes possibilitem uma abordagem do texto literário e necessitam de modelos de análise 

textual que lhes permitam, na prática, desenvolver análises textuais. 

 A disciplina de Técnicas de Análise Textual, como se pode observar no seu 

programa (ver apêndice 6.2.), debruça-se sobre três modelos de análise no âmbito da 

linguística textual tendo em conta as três vertentes principais do texto literário: texto 

dramático, texto narrativo, texto poético. Na presente aula, inicia-se propriamente a 

aplicação do primeiro modelo. Trata-se da adaptação de um estudo proposto por Keir 

Elam (1980), o qual integra vários tópicos de análise linguística dos quais foram 

seleccionados treze, como consta do programa da disciplina. 

 Na aula descrita neste relatório, serão abordados os seis primeiros pontos de 

análise os quais são imprescindíveis para que a segmentação do texto, a sua divisão em 

pequenas partes ou segmentos, seja efectuada segundo os critérios propostos pelo autor, 

ou seja, em unidades deíctico-ilocutórias. Uma segmentação do texto é ainda o ponto de 

partida para, nas aulas seguintes, se proceder à integração dos restantes aspectos em 

estudo. 

 A pertinência desta aula, e da primeira unidade em geral, prende-se com a 

escassez de modelos de análise em relação ao texto dramático, a qual dificulta ao 

estagiário/professor no ensino secundário uma abordagem deste tipo de texto que tenha 

em conta a sua especificidade e características a nível linguístico. O estagiário/futuro 

professor poder utilizar este modelo, adaptando-o previamente aos conteúdos 

programáticos e ao nível de conhecimentos da turma no campo da linguística. Algumas 



sugestões serão dadas no final da unidade nesse sentido. Tal como é apresentado, o 

modelo permite aos alunos/futuros professores tomarem consciência de vários aspectos 

linguísticos que integram este tipo de texto e da sua inter-relação. 

 Pensamos que é tempo de o texto dramático deixar de ser encarado como um 

texto literário de menor importância e, tal como os outros tipos de texto, passar a ser 

objecto de uma análise linguística apropriada e bem conduzida nas nossas escolas. Para 

tal, esperamos, com esta unidade, dar um modesto contributo. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. FUNDAMENTOS TEÓRICOS 



 

2. FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

 

 

 O recente desenvolvimento no campo da análise do discurso permitiu a sua 

aplicação a abordagens do tipo linguístico em relação ao texto dramático 

independentemente da representação teatral (Short, 1989). Uma destas abordagens é a 

que Keir Elam apresenta em Semiotics of Theatre and Drama. Trata-se de um modelo 

de análise do texto dramático no qual integra, numa síntese um pouco ecléctica, quase 

duas dezenas de pontos em análise focando questões de nível pragmático, semântico e 

retórico. Dos critérios analíticos propostos, escolhemos, para esta unidade de trabalho, 

treze, seis dos quais serão apresentados na aula correspondente a este relatório. Estes 

primeiros seis pontos permitem segmentar o texto. Cada segmento de discurso é 

distinguido na base de uma mudança na orientação deíctica e/ou força ilocutória (Elam, 

1980, p.185). A partir desta micro-segmentação, será construído um diagrama com 

tantas colunas quantos os critérios analíticos e com tantas linhas quantos os segmentos 

constituintes do texto. Passamos de seguida à apresentação dos elementos em análise 

tecendo, sempre que seja pertinente, algumas considerações e observações gerais. 

 

 

 

 

a) Linha 

 

 As linhas do texto em análise serão numeradas (excluindo didascálias). Nesta 

coluna serão indicadas as linhas do texto em que o segmento se situa. 

 

 

b) Segmento 

 

 Nesta coluna serão indicados os limites do segmento, já que este pode não 

coincidir com a linha, ou seja, podemos ter mais do que um segmento numa linha, bem 

como várias linhas para o mesmo segmento. Os limites serão indicados pela primeira e 

última palavras do segmento. 



 

c) Falante 

 

 Será indicado nesta coluna o nome do personagem que enuncia o segmento. Em 

cada intervenção podem ser produzidos mais do que um segmento. No entanto, um 

mesmo segmento não se estende por intervenções de falantes diferentes; sempre que um 

novo falante é indicado, inicia-se um novo segmento. 

 

d) Ouvinte 

 

 Nesta coluna serão indicados os ouvintes do segmento. Distinguiremos aqui o 

alocutário, aquele para quem o locutor dirige o enunciado, dos outros ouvintes do 

mesmo mas não por ele directamente interpelados.  

 É na sua função de locutor ou alocutário que as personagens são em primeiro 

lugar posicionadas na estrutura dramática. Inseridas num mundo ficcional, elas são, 

antes de mais, participantes nos actos sendo à partida encaradas como possuindo um 

conjunto de capacidades tais como competência linguística e comunicativa, 

conhecimentos, status social, intenções, etc., ou seja, aquelas qualidades e capacidades 

que permitem a qualquer falante participar em trocas comunicativas. 

 

e) Orientação deíctica 

 

 Esta coluna e a coluna seguinte, dos actos de fala, constituem a base da 

segmentação do discurso dramático segundo o modelo aqui focado. 

 Segundo Lyons (1977, pp. 636-638), o termo “deixis” (que provém de uma 

palavra grega que significa “apontar” ou “indicar”) é usado presentemente em 

linguística para referir a função de certas unidades gramaticais e lexicais que relacionam 

os enunciados às coordenadas espácio-temporais do acto de enunciação. Por “deixis” 

entende-se a localização e identificação de pessoas, objectos, acontecimentos, processos 

e entidades sobre as quais se fala ou se refere, em relação ao contexto espácio-temporal 

criado e mantido pelo acto de enunciação e participação no mesmo tipicamente de um 

falante e pelo menos um destinatário. Esta situação de enunciação é egocêntrica no 

sentido em que o locutor, em virtude de ser o locutor, assume o papel de ego e relaciona 



tudo com o seu ponto de vista. Ele encontra-se no ponto zero (o aqui-e-agora) das 

coordenadas espácio-temporais do contexto deíctico. 

O falante vai, pois, utilizar referências deícticas situadas em diversas esferas em relação 

a este ponto zero. Podemos esquematizar do seguinte modo as referências deícticas para 

o português: 

 

 

 

 

 As referências que no nosso esquema são apresentadas dentro do rectângulo são 

designadas por deícticos proximais já que apontam para o ponto zero que referimos 

acima. Numa esfera que Elam designa por distal incluem-se deícticos como amanhã, 

ontem, ele, ali, aquele. Na língua portuguesa, para além da referência deíctica ao 

alocutário (tu, teu...), distingue-se ainda, na sua esfera, deícticos espaciais, do objecto, 

etc. (aí, esse...), o que não acontece noutras línguas, como o inglês. Poderíamos talvez 

designar esta esfera como de orientação “intermédia” ou “medial”, já que, distinta da 

do locutor, não é confundida com a de uma terceira entidade não participante no 

processo comunicativo. 

 Uma outra particularidade do português é a de omitir o pronome pessoa com 

função sintáctica de sujeito. Lyons (1977, p. 639), a propósito de deixis pessoal, 

esclarece que muitas línguas gramaticalizam morfologicamente a categoria de pessoa 

flexionando o verbo e dispensando completamente os pronomes pessoais. Deste modo, 

o próprio verbo em português contém uma componente deíctica de tipo pessoal. 

Também Palmer alerta para o facto de que “a categoria de pessoa (...) é DEICTICA 



referindo-se não a quaisquer características semânticas em geral, como a quantidade ou 

o sexo, mas a um elemento que é identificável no contexto. (...) A função exacta de cada 

conjunto de elementos responsáveis pela marca de pessoa - normalmente os pronomes 

mas também em certas línguas as terminações dos verbos - pode variar de língua para 

língua, mas a sua interpretação far-se-á sempre, basicamente, em termos de emissor, 

receptor e não intervenientes no discurso (...)” (1976,p.144). A presença destas 

referências deícticas nas formas verbais não é ignorada por Elam que, na análise que 

apresenta dos primeiros setenta e nove versos de Hamlet, indica, no quadro, uma 

referência deíctica de tipo pessoal e orientação para o ouvinte (símbolo: círculo negro 

com seta orientada para a direita) em relação ao verso “Sit down awhile” (Elam, 1980, 

p. 198). Uma vez que, na nossa língua, este fenómeno se verifica não apenas em formas 

no imperativo mas em qualquer outro modo, pensamos que estas referências não serão 

de ignorar na análise textual. 

 Hurford e Heasley (1983, pp. 65-66) chamam ainda a atenção para o facto de os 

verbos poderem conter componentes deícticas de outro tipo. A primeira e mais 

importante é obviamente a componente deíctica temporal, uma vez que as formas 

verbais conjugadas indicam passado, presente ou futuro em relação ao momento da 

enunciação. No entanto, os autores alertam para a complexidade do fenómeno devido às 

múltiplas maneiras de exprimir o tempo através dos verbos, as quais interagem com 

outros factores como o aspecto, mas não desenvolvem mais o assunto. Do mesmo 

modo, Fraser e Joly (1980, p. 24) deixam claro que distinguem duas maneiras de 

exprimir deixis temporal - lexical e morfologicamente - e que, contrariamente a outros 

autores, não contam esta última entre os deícticos. Também Elam, no seu modelo de 

análise, não contempla, na deixis temporal, as indicações fornecidas pelas formas 

verbais. Para além da deixis temporal, alguns verbos contêm ainda uma componente 

deíctica de tipo espacial. É o caso de verbos como vir/ir, trazer/levar, etc., que contêm 

respectivamente a noção de “para o local em que o enunciador se encontra” ou “no 

sentido oposto”. Tal como o anterior, também este tipo de componente deíctica é 

ignorado no modelo de Elam. 

 Uma outra dificuldade que a análise dos deícticos poderá levantar é a confusão 

com outros elementos de relação que, formalmente idênticos, poderão apontar para 

referentes anteriormente mencionados - caso dos anafóricos - ou para expressões 

anteriormente veiculadas - caso dos deícticos textuais (Lyons, 1977, p. 667). Elam está 

consciente das diferenças que existes entre estas três categorias (1980, p. 152-153) mas 



acaba por as ignorar na sua análise, como se depreende, por exemplo, da indicação de 

uma orientação deíctica distal de tipo pessoal (símbolo: círculo negro com seta 

orientada para cima) no segmento “bid them make haste”, o qual se segue a "If you do 

mee Horatio and Marcellus, /The rivals of my watch,” (1980, p. 194). 

 Tendo em mente as dificuldades acima apontadas e dada a especificidade da 

nossa língua e a consequente necessidade de adaptação do modelo à mesma, propomos 

pois, no campo da deixis, as seguintes alterações ao modelo de análise tal como ele é 

proposto por Elam: 

 

 1) Será considerada a orientação deíctica de tipo medial não apenas na deixis 

pessoal mas também em relação aos deícticos de tipo espacial, funcional e de objecto. 

Na tabela dos símbolos a utilizar durante a análise textual (ver ponto 6.3) serão, pois, 

acrescentados os seguintes: quadrado branco com seta orientada para a direita; triângulo 

negro com seta orientada para a direita; quadrado negro com seta orientada para a 

direita. 

 

 2) Serão ainda consideradas as referências deícticas gramaticalizadas nas formas 

verbais (os chamados sujeitos subentendidos). Serão distinguidas das referências 

expressas através do uso de parênteses. 

 A análise da deixis é de grande importância no texto dramático pois, como 

vimos, é o meio primário através do qual a linguagem aponta para os participantes bem 

como para o contexto espácio-temporal presente e ausente em relação à situação 

dramática. A essência do drama consiste num eu dirigindo-se a um tu num aqui e agora. 

Alessandro Serpieri chega ao ponto de considerar que todas as funções deícticas e 

semióticas no drama derivam da direcção deíctica do enunciado em relação ao seu 

contexto, de tal modo que aquilo que Jakobson designa por shifter (índice verbal vazio) 

torna-se a unidade semiótica base da representação dramática, que condiciona factores 

tão diversos como a entoação, o ritmo, as relações proxémicas, a quinésica dos 

movimentos, etc. (Elam, 1980, pp. 139-140). Esta importância da deixis levou Elam, 

seguindo a orientação já apontada por Serpieri (Elam, 1980, p. 145) a utilizá-la como 

um critério de segmentação do texto dramático considerando uma nova unidade 

semiótica sempre que o falante mudasse de orientação para um novo tu, indicasse um 

novo objecto ou de qualquer modo encetasse uma relação diferente com a situação. 

 



f) Acto ilocutório 

 

 A interacção dialógica no drama reflecte-se ainda na força do discurso. A 

dinâmica proairética da cena é transmitida, não s através dos gestos, atitudes e 

movimentos em palco, mas também, e talvez principalmente, pelos actos de fala. Dam 

que uma análise do discurso dramático não poderia ignorar as forças ilocutórias que o 

mesmo transmite. 

 A primeira tentativa de aplicar a teoria dos actos de fala ao discurso literário foi 

feita por Richard Ohmann em 1971, depois dos estudos dos filósofos da linguagem nos 

anos 60, principalmente Austin, Searle e Grice (Pratt, 1977, p. l89). Na sua essência, a 

teoria dos actos de fala encara o enunciado como um acto que o locutor realiza e que um 

ou mais ouvintes testemunham e ao qual podem reagir. 

 Um mesmo enunciado realiza, pois, simultaneamente vários actos. Austin (1962, 

lecture IX) foi o primeiro a dissecar os seguintes constituintes de um acto de fala: 

- acto locutório (locução): o locutor produz um enunciado segundo as regras da língua; 

- acto ilocutório (ilocução): o locutor realiza algo como ordenar, perguntar, avisar, 

agradecer, etc. dependendo da força convencional do enunciado; 

- acto perlocutório (perlocução): o locutor pode ainda realizar determinado efeito sobre 

o alocutário ou outros tal como convencer, indignar, provocar pânico, etc. 

 O acto de fala propriamente dito é obviamente o acto ilocutório e é dele que 

Elam se serve como um dos critérios de segmentação do texto. Devemos no entanto ter 

em mente que o acto ilocutório não é uma simples consequência do acto locutório. Não 

é uma consequência de “Eu disparo!” que constitui uma ameaça - é uma parte integrante 

do enunciado; é o que o locutor tenciona que ele seja. O acto ilocutório realizado pelo 

uso de uma frase investe o enunciado dessa frase com uma força ilocutória particular 

(Kempson, 1986, p. 51). 

 O acto ilocutório, para ser desempenhado correctamente, deve obedecer a 

determinadas condições, que Austin designa por condições de felicidade ou condições 

de sucesso (felicity conditions) e que incluem, segundo uma distinção de Searle (1969, 

p. 57-61): 

- condições preparatórias: o locutor deve ter o direito ou autoridade para realizar o 

acto e, em alguns casos, a ocasião deve ser apropriada ao acto em questão (baptizar, 

condenar, etc. exigem condições preparatórias específicas sem as quais o acto é infeliz); 



- condições de sinceridade: o locutor deve ser sincero ao realizar o acto (acreditar na 

verdade da sua asserção, estar grato por aquilo que agradece, etc); 

- condições essenciais: o locutor compromete-se, pela força ilocutória do enunciado, a 

certas crenças ou intenções (compromete-se quanto à verdade da sua asserção, a 

cumprir o que prometeu, etc.). 

 As condições de felicidade são específicas para cada força ilocutória e, se não 

forem cumpridas, o acto é de alguma forma anómalo. A violação das condições de 

felicidade pode ser (e na maior parte dos casos é) propositada por parte do falante. 

 No drama, este tipo de abuso é frequentemente aproveitado de várias maneiras. 

Por um lado, temos aquelas situações em que o espectador da peça teatral ou o leitor do 

texto dramático sabe que determinado acto que o locutor realiza é infeliz, apesar do 

alocutário não se aperceber disso (porque está a ser enganado, por exemplo). Este tipo 

de situação contribui para o interesse do drama e pode mesmo determinar o que se vai 

seguir. Outro caso, frequentemente explorado em comédias, é quando o alocutário não 

entende a força ilocutória do enunciado (quando toma, por exemplo, um insulto por um 

elogio, uma recusa por uma confirmação indirecta, etc.). Isto acontece porque a mesma 

frase pode ser enunciada com forças ilocutórias diferentes (é o caso de Está frio que 

pode realizar um acto de informar, reclamar, acusar, pedir, etc.) dependendo das 

circunstâncias. S quando o locutor leva o ouvinte a interpretar correctamente a força 

pretendida é que esse acto de fala é verdadeiramente realizado (Elam, 1980, p.164). 

 Para além destes casos particulares, também é frequente em texto dramático a 

utilização do acto de fala indirecto. Uma pergunta, por exemplo, pode constituir, 

indirectamente, um pedido: “Podes passar-me o sal?” Aqui o acto directo, perguntar, é 

infeliz já que o locutor não espera uma resposta do alocutário; deste modo, a atenção é 

desviada para uma força ilocutória indirecta que é, neste caso, pedir. Neste tipo de 

situação, distingue-se, utilizando a terminologia de Grice, o significado da frase (aquilo 

que as palavras de facto significam) do significado do enunciado (aquilo que o locutor 

pretende transmitir na circunstância particular de enunciação), distinção fundamental 

para qualquer leitura de um drama. O reconhecimento do significado do enunciado, e 

consequentemente da força ilocutória indirecta quando existir, não é sempre fácil e 

óbvio para o leitor do texto, tarefa que se encontra de certo modo facilitada ao 

espectador da peça pela presença de factores visuais, cinésicos, proxémicos, 

paralinguísticos, etc. Estes últimos são particularmente importantes para o 

reconhecimento de uma asserção irónica, de uma pergunta de retórica, etc. A 



correspondência de um enunciado com determinada força ilocutória constitui, portanto, 

um acto hermenêutico, interpretativo. 

 Estas diversas forças ilocutórias têm sido sistematizadas em taxonomias. Não 

vamos aqui referir as várias tipologias nem compará-las. O esquema original de Austin 

(1962, lecture XII) incluía uma extensa gama de actos ilocutórios agrupados em cinco 

categorias mas, como Searle aponta, Austin não seguiu critérios muito claros para a 

distinção destas classes. As taxonomias posteriores são, de um modo geral, tentativas de  

melhorar a de Austin mas é Searle quem liga a sua tipologia aos princípios de uma 

teoria de actos de fala (Bach e Harnish, 1979, p. 40). Elam adopta no seu modelo a 

tipologia de Searle que, segundo o autor, é a mais adequada e útil em termos de análise 

do texto dramático. Serão pois consideradas, na análise que constitui a presente aula, as 

seguintes classes de actos ilocutórios: 

- Representativos: relacionam o locutor com o valor de verdade da proposição expressa 

pelo enunciado (ex.: asserir, confirmar, negar); 

- Directivos: tentam levar o alocutário a assumir determinado comportamento verbal ou 

não verbal (ex.: ordenar, proibir, perguntar); 

- Comissivos: comprometem o locutor no cumprimento de um acto verbal ou não verbal 

(ex.:prometer, jurar, comprometer-se); 

- Expressivos: exprimem o estado psicológico do locutor (ex.: agradecer, saudar, 

desculpar); 

- Declarações: fazem com que um estado de coisas coincida com o conteúdo do 

enunciado (ex.: baptizar, condenar, declarar). 

 Este tipo de taxonomia permite, aplicado ao texto dramático, uma base 

linguística concreta como fundamento de certas conclusões importantes. Certas 

personagens caracterizam-se pelo uso preferencial de determinada força ilocutória; a 

relação entre as personagens pode igualmente ser definida em termos das forças que 

reciprocamente transmitem, etc. 

 Elam considera a mudança de tipo de acto ilocutório condição suficiente para a 

segmentação do texto: actos ilocutórios diferentes pertencem a segmentos diferentes; 

actos ilocutórios semelhantes e consecutivos poderão pertencer ao mesmo segmento 

desde que não haja mudança ao nível de orientação deíctica. 

 



 Estes são, pois, os aspectos em análise na presente aula. Seguidamente 

apresentaremos o plano de aula propriamente dito incluindo uma aplicação 

exemplificativa dos elementos que acabámos de abordar. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. PLANO DA AULA 



3. PLANO DA AULA 

 

 3.1. Conteúdos Programáticos 

 

 Esta aula abrange parte do conteúdo programático indicado no ponto 1 do 

programa da disciplina (ver apêndice 6.2), designadamente os seguintes elementos de 

análise dramatológica: linha, segmento, falante, ouvinte, orientação deíctica e actos 

ilocutórios. 

 

 3.2. Pressupostos 

 

 Ao preparar a aula de que é objecto este relatório, o professor pressupõe que os 

alunos: 

 a) tomaram contacto com noções e princípios de linguística geral ministrados em 

Introdução aos Estudos Linguísticos (disciplina anual no 1º ano); 

 b) tomaram contacto com a especificidade do texto literário em geral e do texto 

dramático em particular na disciplina de Introdução aos Estudos Literários (anual, 1º 

ano); 

 c) reflectiram e aprofundaram conhecimentos de linguística portuguesa quer no 

âmbito da fonética e fonologia e morfologia (em Linguística Portuguesa I, 1º semestre 

do 2º ano), quer no âmbito da sintaxe (Linguística Portuguesa II, 2º semestre do 2º ano), 

quer da semântica (Linguística Portuguesa III, 1º semestre do 3º ano), tendo, nesta 

última disciplina, tomado contacto com os diversos tipos e orientações deícticas bem 

como com a noção de acto locutório, ilocutório e perlocutório e distinção acto ilocutório 

directo / acto ilocutório indirecto; 

 d) tomaram contacto com diversos modelos de análise no âmbito da linguística 

textual (Estilística, 2º semestre do 3º ano; Teoria do Texto, 1º semestre do 4º ano); 

 e) tiveram já duas aulas da disciplina de Técnicas de Análise Textual em que foi 

feita uma introdução geral, quer à disciplina e métodos de trabalho, quer a este primeiro 

modelo de análise) Foram abordados alguns aspectos como: diferença entre texto 

dramático e texto teatral, o processo de transcodificação intersemiótica (as mudanças ao 

nível de códigos, significantes, canais, condições de recepção etc.) que envolvem a 

passagem do texto dramático a texto teatral), algumas características do signo teatral. 

 



 3.3. Objectivos 

 

  3.3.1. Objectivos gerais 

 

Pretende-se que o aluno: 

 - possua uma visão global teórica e prática acerca do tema; 

 - saiba aplicar os conhecimentos teóricos adquiridos à análise do texto dramático; 

 - adquira espírito crítico em relação ao trabalho realizado e resultados obtidos; 

 - possua as orientações necessárias para, no futuro, se o desejar, poder aprofundar o seu 

conhecimento neste tema; 

 - desenvolva a capacidade de cooperação num trabalho em equipa e a coordenação das 

várias tarefas no grupo. 

 

  3.3.2. Objectivos específicos 

 

Perante um texto dramático (cena 4 do 1º acto de Frei Luís de Sousa de Almeida 

Garrett), o aluno deverá ser capaz de: 

 - segmentar o texto tomando por base unidade deíctico-ilocutória; 

 - preencher um quadro com a ajuda da folha de apoio, indicando para cada segmento os 

seguintes elementos: a linho ou linhas em que o segmento se situa; os limites do mesmo 

indicados pela primeira e última palavras; o nome do personagem que enuncia o 

segmento; o nome do personagem alocutário e outro ouvintes; os tipos e orientações 

deícticas presentes; o acto ilocutório produzido; 

 - redigir algumas conclusões tomando como base o trabalho efectuado. 

 

 

 3.4. Estratégias 

 

 As estratégias de ensino/aprendizagem adoptar na presente aula estão 

obviamente ligada ao objectivo proposto para a mesma. 

 Tratando-se de uma aula teórico-prática, a participação dos alunos será elevada 

sem deixar de ter uma orientação que dê garantias de um trabalho bem conduzido. 

 Assim, numa primeira parte da aula, o professor fará a apresentação do critério 

de segmentação do texto dramático segundo o modelo de Keir Elam (1980) 



exemplificando com uma cena de Frei Luís de Sousa de Almeida Garret que servirá 

como texto modelo, exemplificativo. A análise feita pelo professor será visualizada com 

o auxílio do retroprojector e irá sendo revelado à medida que com participação da turma 

se for segmentando o texto. 

 A segunda parte da aula será preenchida por um trabalho em grupo em que a 

turma, dividida em grupos de o 4 ou 5 elementos, analisará uma outra cena da mesma 

obra, aplicando os conhecimentos que foram adquiridos anteriormente. O professor dará 

o seu apoio esclarecendo dúvidas sempre que solicitado por um grupo. 

 

 3.5. Tempo 

 

 Esta aula de três horas terá o tempo distribuído do seguinte modo: 

  - 15 minutos para o quarto de hora académico; 

  - 45 minutos para exposição do modelo de análise feita pelo professor; 

  - 15 minutos de intervalo; 

  - 95 minutos para o trabalho de grupo; 

  - 10 minuto de “segurança” dado que poderá não haver rigidez nos tempos anteriores. 

 

 3.6. Material e indicações bibliográficas para os alunos 

 

  3.6.1. Material 

 

  Para esta aula, os alunos deverão trazer pelo menos um exemplar por grupo do 

seguinte material: 

a) Material explicativo (ver apêndice 6.3); 

b) Texto modelo: Cena 2 do 3º Acto de Frei Luís de Sousa de Almeid Garrett (ver 

apêndice 6.4); 

c) Texto para análise: Cena 4 do 1º Acto de Frei Luís de Sousa de Almeid Garrett (ver 

apêndice 6.5). 

 

  3.6.1. Indicações bibliográficas para os alunos: 

 

ELAM, Keir, 1980 
  The Semiotics of Theatre and Drama, London-New York: Methuen, pp. 184-188.  



 
MATEUS, Maria Helena Mira, et al, 1983 
  Gramática da Língua Portuguesa, Coimbra: Almedina, pp. 168-176. 
 
LYONS, John, 1977 
  Semantics, vol.II, Cambridge: Cambridge University Press, cap. 15. 
 

 

 

 3.7. Avaliação 

 

 A avaliação dos conteúdos leccionados nesta aula será feita, em parte, com base 

na observação da participação dos alunos, quer durante a primeira parte da aula, quer 

durante o trabalho em grupo. O trabalho propriamente dito, depois de concluído o 

quadro e redigidas as conclusões, será entregue no final da unidade e constituirá o 

principal elemento de avaliação da mesma. 

 

 3.8. Desenvolvimento 

 

 Nesta secção apresentaremos as linhas gerais da análise textual efectuada na 

primeira parte da aula. 

 O texto em análise nesta primeira hora é um pouco menos extenso que o texto 

analisar pelos alunos nas horas seguintes, já que se destina a servir apenas de exemplo. 

A escolha desta cena para o efeito teve em atenção não só o tempo disponível mas 

também a presença no discurso do maior número possível de ocorrências deíctico-

ilocutórias diferentes bem como de alguns actos de fala indirectos. 

 A primeira parte da aula será pois baseada na análise da cena II do 3º acto de 

Frei Luís de Sousa (ver apêndice 6.4) que, pensamos, é uma das que melhor 

correspondem aos requisitos acima enunciados. O professor fará inicialmente uma breve 

revisão dos elementos de análise escolhidos para a aula e indicará os critérios de 

segmentação textual propostos no modelo de Elam para o texto dramático. Em seguida, 

exemplificará, com o texto modelo, o modo de o segmentar e completar o quadro 

sinóptico do elemento em análise. Esta tarefa será feita à medida que se vai revelando as 

primeiras linhas de uma transparência (ver quadro 1). Com a participação da turma, o 

resto da cena é segmentado sendo a transparência revelada à medida que a análise 

prossegue. 



 

 

 

 



 

 

 Depois de apresentado o quadro, serão apontadas algumas observações gerais e 

conclusões relativamente aos pontos analisados. Também este momento será dirigido 

pelo professor, embora integrando, sempre que possível, a participação da turma. 

 A leitura do quadro é processada em dois sentidos: verticalmente, verificando o 

predomínio de determinadas ocorrências e sua distribuição ao longo do texto; e 

horizontalmente, relacionando os diversos aspectos uns com os outros. Esta última 

leitura só será, obviamente, completa quando do quadro constarem os elementos de 

análise a introduzir nas três aulas seguintes. Para já, nesta aula, poder-se-ão apontar as 

seguintes observações: 

 

 As duas primeiras colunas indicam imediatamente a grande quantidade de 

segmentos num texto relativamente pequeno. É mesmo frequente o segmento coincidir 

com a linha. Este facto é um reflexo das intervenções curtas, das mudanças constante de 



interveniente, de um diálogo de ritmo vivo e rápido próprio de momentos de grande 

intensidade dramática. 

 As duas colunas referentes aos intervenientes no processo dialógico permitem-

nos a observação de um predomínio de segmentos enunciados por Telmo na parte 

inicial do texto e por Jorge na parte final do mesmo) De facto, o início da cena centra-se 

nas notícias que Telmo traz de Maria e o seu final foca as diligências que Jorge 

transmite a Telmo (mais tarde, numa leitura horizontal, poderemos ligar este 

predomínio ao tópico/objecto de discurso). Manuel tem uma intervenção pouco 

acentuada, sendo mesmo, no final da cena, excluído do processo comunicativo pela 

retirada à boca de cena das outras duas personagens. 

 As orientações deícticas e forças ilocutórias presentes no texto também 

diferenciam a primeira parte do texto do seu final. Verificamos no início o predomínio 

de deícticos distais e acto de fala representativos, veiculado principalmente por Telmo, 

enquanto orientações deícticas paro ouvinte e forças ilocutórias directivas predominam 

no final do texto, transmitidas por Jorge) Estas características diferentes nas 

intervenções destas personagens são em parte o reflexo da “pureza ilocutória” que 

caracteriza os enunciados das personagens e que as distingue dos falantes reais (Elam, 

1980, p.181) fazendo com que, por vezes, operem num determinado eixo ilocutório com 

um macro acto de fala bem definido (Elam, 1980, p.168;  van Dijk, 1980, cap.9) Neste 

caso, Telmo transmite a força ilocutória representativa do acto de informar e Jorge a 

força directiva do acto de ordenar. O predomínio de certos actos ilocutórios que os 

intervenientes reciprocamente transmitem é ainda um indicador do tipo de relação 

estabelecida entre eles. Nesta cena, a posição subalterna de Telmo em relação a Manuel 

e Jorge é patente no acto directivo de ordem que este último lhe dirige no final do texto. 

 

 Muito mais haveria, como é óbvio, a dizer, mas estes são apenas alguns 

apontamentos que o professor, a  título exemplificativo, poderá levar os alunos a 

observar. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. CONCLUSÕES 



4. CONCLUSÕES 

 

 O tipo de análise textual que acabámos de apresentar e que propomos para uma 

aula inserida numa unidade dedicada ao texto dramático tem grande vantagens em 

termos da caracterização linguística do texto em estudo. No entanto, o modelo não deixa 

de apresentar algumas dificuldades. A identificação de orientações deícticas, expressões 

que apontam para elementos do contexto extralinguístico, bem como a identificação das 

forças ilocutórias numa situação dialógica artificial que é a do texto dramático não deixa 

de trazer alguns problemas, como já  vimos atrás. Estes são agravados devido ao facto 

de o leitor do texto ser isso mesmo - um leitor - que terá de reconstruir toda a situação 

com a ajuda preciosa das indicações cénicas e dos seus próprios conhecimentos. Na 

interpretação das forças ilocutórias e no reconhecimento de actos de fala infelizes, bem 

como na distinção entre acto directo e indirecto, o leitor tem, por vezes, de aplicar o seu 

conhecimento e experiência em relação à situação de diálogo natural que conhece e em 

que frequentemente se encontra envolvido. Isto não invalida que se tenha a consciência 

da diferença entre os dois tipos de diálogo. Deirdre Burton (1980, p.4) salienta mesmo 

que a vida seria insuportável se as pessoas falassem como as personagens de uma peça 

e, por outro lado, as peças, romances ou filmes seriam intoleráveis se as personagens 

falassem como falam as pessoas no seu dia a dia. 

 O modelo de análise que esta aula introduz poderá contribuir para a 

caracterização de uma boa parte dos aspectos que integram a linguagem no texto 

dramático. 
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6.1. APÊNDICE I 

 

Plano de Estudos da Licenciatura em Ensino de Português e Francês 

      Universidade de Aveiro 

DISCIPLINAS HORAS T/TP/P UC 
1º semestre 
Introdução às Ciências da Educação 3 1/2/- 2 
Introdução às Ciências Humanas 4 2/-/2 3 
Introdução aos Estudos Linguísticos (Anual) 4 2/-/2 5,5 
Introdução aos Estudos Literários (An) 4 2/-/2 5,5 
Língua Latina I      (An) 4 -/-/4 3 
Língua Francesa I     (An) 6 -/-/6 4,5 
2º semestre 
Psicologia do Desenvolvimento I 3 1/2/- 2 
Correntes Pedagógicas Contemporâneas 3 1/2/- 2 
Introdução aos Estudos Linguísticos (An)    
Introdução aos Estudos Literários (An)    
Língua Latina I      (An)    
Língua Francesa I     (An)    
3º semestre 
Psicologia do Desenvolvimento II  3 1/-/2 2 
Sociologia da Educação 4 2/-/2 3 
Literatura Portuguesa I    (An) 4 2/-/2 5,5 
Cultura Portuguesa I 4 2/-/2 3 
Linguística Portuguesa I 4 2/-/2 3 
Língua Francesa II     (An) 6 -/-/6 4,5 
4º semestre 
Organização e Administração Escolar 3 1/-/2 2 
Literatura Portuguesa I    (An)    
Cultura Portuguesa II 4 2/-/2 3 
Linguística Portuguesa II 4 2/-/2 3 
Língua Francesa II     (An)    
História da Língua Portuguesa 3 1/-/2 2 
5º semestre 
Didáctica Geral 3 1/-/2 2 
Opção (CE) 2 2/-/- 2 
Literatura Portuguesa II   (An)  4 2/-/2 5,5 
Cultura Portuguesa III 4 2/-/2 3 
Linguística Portuguesa III 4 2/-/2 3 
Língua e Cultura Francesa I   (An) 6 2/-/4 7 
6º semestre 
Tecnologia Educativa 5 -/-/5 2 
Literatura Portuguesa II   (An)    
Observação e Análise da Relação Educativa  3 1/2/- 2 
Literatura Francesa I 4 2/-/2 3 
Língua e Cultura Francesa I   (An)    
Estilística 4 2/-/2 3 



7º semestre 
Didáctica A  6 1/-/4 3,5 
Teoria do Texto 4 2/-/2 3 
Literatura Portuguesa III   (An) 4 2/-/2 5,5 
Literatura Francesa II 4 2/-/2 3 
Língua e Cultura Francesa II  (An)  4 2/-/2 5,5 
Opção (Literatura) 4 2/-/2 3 
8º semestre 
Didáctica B 6 2/-/4 3,5 
Técnicas de Análise Textual 3 -/3/- 2 
Literatura Portuguesa III   (An)    
Literatura Francesa III  4 2/-/2 3 
Língua e Cultura Francesa II  (An)    
Linguística Francesa  4 2/-/2 3 
9º e 10º semestres 
Estágio Pedagógico   (An)    
Seminário (monografia)   (An)    
 
 
 



6.2. APENDICE II 

 

 

 

     Técnicas de Análise Textual 

     4º ano --- 2º semestre 

 

       PROGRAMA: 

 

1. Estudo e técnicas de análise do texto dramático: 

 1.1. Conceitos básicos; 

 1.2. Texto dramático e texto teatral; 

 1.3. Elemento de análise dramatológica: linha, segmento, falante, ouvinte, orientação 

deíctica, acto ilocutório, tempo, canal, tópico/objecto do discurso, performativo 

explícito, efeito perlocutório, implicaturas/figura de retórica, modalidades/atitudes 

proposicionais. 

 

2. Estudo e técnicas de análise do texto narrativo: 

 2.1. Introdução: conceitos básicos; 

 2.2. Categorias linguísticas e estilísticas: lexicais, gramaticais, figuras, coesão e 

contexto. 

 

3. Estudo e técnicas de análise do texto poético: 

 3.1. Introdução: conceitos básicos; 

 3.2. Estruturação sonora, sintáctica e semântica. 
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* livros de consulta fundamental. 

 

 

 

NOTA: Outras indicações bibliográficas poderão ser fornecidas ao longo do semestre. 



16.3. APÊNDICE III 

Material explicativo para a segmentação do texto dramático 

 

(Adap. de: ELAM, Keir, The Semiotics of Theatre and Drama, London-New York, 

Methuen, 1980) 

 

1. Linha 

Numerar as linhas do texto sem contar as indicações cénicas. 

 

2. Segmento 

Não coincide necessariamente com a linha ou com um discurso individual, mas regista 

uma nova unidade deíctico-ilocutória. Indicar o seu limite pela primeira e última 

palavras. 

 

3. Falante 

Indicar o nome da personagem que enuncia o segmento. 

 

4. Ouvinte 

O primeiro nome indicado é o do receptor visado. Nomes entre parênteses indicam as 

personagens presentes e presumivelmente participando como ouvintes, mas não 

directamente interpeladas. 

 

5. Orientação deíctica 

Referências deícticas são representadas pelos seguintes símbolos (errata: na deixis do 

objecto, os dois últimos símbolos estão trocados): 



 

 

 

6. Actos ilocutórios 

Indicar em primeiro lugar o acto ilocutório directo. Em caso de força ilocutória 

indirecta, indicar entre parênteses. Usar o símbolo / para separar dois actos ilocutórios 

presentes num só segmento. Para indicar os diferentes actos, utilizar os seguintes 

símbolos: 





6.4. APÊNDICE IV 

  

CENA II – 3º ACTO 

Jorge, Manuel de Sousa, Telmo 

TELMO 
(batendo de fora à porta do fundo) 

-Acordou. 
 

MANUEL 
(sobressaltado) 

-É a voz de Telmo. 
 

JORGE 
(indo abrir a porta). 

-Entrai, Telmo. 
 

TELMO 
-Acordou. 
 

JORGE 
-E como está? 
 

TELMO 
-Melhor. muito melhor, parece outra. Está  muito abatida, isso sim; muito fraca, voz 
lenta, mas os olhos serenos, animados como dantes e sem aquele fuzilar de ontem. 
Perguntou por vós… ambos. 
 

MANUEL 
-E pela mãe? 
 

TELMO 
-Não, nunca mais falou nela. 
 

MANUEL 
-Oh, filha, filha!... 
 

JORGE 
-Iremos vê-la. (Pega na mão do irmão) Tu prometes-me... 
 

MANUEL 
-Prometo. 
 

JORGE 
-Vamos (chamando Telmo para a boca de cena) Ouvi, Telmo; lembrai-vos do que vos 
disse esta manhã? 
 

TELMO 
-Não me hei-de lembrar? 



 
JORGE 

-Ficai aqui. Em nós saindo, puxai aquela corda que vai dar à sineta da sacristia; virá um 
irmão converso; dizei-lhe o vosso nome, ele ir-se-á sem mais palavra, e vós esperai. 
Fechai logo esta porta por dentro, e não abrais senão à minha voz. Intendestes.  
 

TELMO 
-Ide descansado. 



 6.5. APENDICE V  
 
CENA IV do 1º ACTO 
 

MARIA 
- Quereis vós saber, mãe, uma tristeza muito grande que tenho? A mãe já  não chora, 
não?  Já se não infada comigo?  
 

MADALENA 
- Não me infado contigo nunca filha; e nunca me afliges, querida. O que tenho é o 
cuidado que me dás, é o receio de que... 
 

MARIA 
- Pois aí está a minha tristeza; é esse cuidado em que vos vejo andar sempre por minha 
causa.  Eu não tenho nada, e tenho saúde, olhai que tenho muita saúde. 
 

MADALENA 
- Tens, filha... se Deus quiser, hás-de ter; e hás-de viver muitos anos para consolação e 
amparo de teus pais que tanto te querem. 
 

MARIA 
- Pois olhai: passo noites inteiras em claro a lidar nisto, e a lembrar-me de quantas 
palavras vos tenho ouvido e a meu pai… E a recordar-me da mais pequena acção e 
gesto. e a pensar em tudo, a ver se descubro o que isto é , o porque, tendo-me tanto 
amor... que oh! isso nunca houve decerto filha querida como eu!... 
 

MADALENA 
- Não, Maria. 
 

MARIA 
- Pois sim;  tendo-me tanto amor, que nunca houve outro igual, estais sempre num 
sobressalto comigo?... 
 

MADALENA 
- Pois se te estremecemos! 
 

MARIA 
- Não é isso, não é isso; é que vos tenho lido nos olhos... Oh, que eu leio nos olhos, leio, 
leio!... e nas estrelas do céu também, e sei cousas... 
 

MADALENA 
- Que estás a dizer, filha, que estás a dizer? que desvarios! Uma menina do teu juízo, 
temente a Deus... não te quero ouvir falar assim. Ora vamos: anda cá , Maria, conta-me 
do teu jardim, das tuas flores. Que flores tens tu agora? O que são estas?  ( Pegando nas 
que ela traz na mão) 
 

MARIA 
(abrindo a mão e deixando-as cair no regaço da mãe) 

- Murchou tudo... tudo estragado da calma... Estas são papoulas que fazem dormir, 
colhi-as para as meter debaixo do meu cabeçal esta noite; e quero-a dormir de um sono, 



não quero sonhar, que me faz ver cousas... lindas às vezes, mas tão extraordinárias e 
confusas... 
 

MADALENA 
- Sonhar, sonhas tu acordada, filha! Que, olha, Maria, imaginar é sonhar, e Deus pôs-
nos neste mundo para velar e trabalhar, com o pensamento sempre nele, sim, mas sem 
nos estranharmos a estas cousas da vida que nos cercam, a estas necessidades que nos 
impõe o estado, a condição em que nascemos. Vês tu, Maria, tu  és a nossa  única filha, 
todas as esperanças de teu pai são em ti... 
 

MARIA 
- E não lhas posso realizar, bem sei. Mas que hei-de eu fazer? Eu estudo, leio... 
 

MADALENA 
- Lês de mais, cansas-te, não te distrais como as outras donzelas da tua idade, não és... 
 

MARIA 
- O que sou... só  eu o sei, minha mãe... E não sei, não, não sei nada, senão que o que 
devia ser não sou... Oh! porque não havia eu de ter um irmão que fosse um galhardo e 
valente mancebo capaz de comandar os terços de meu pai, de pegar numa lança 
daquelas com que os nossos avós corriam a Índia, levando diante de si turcos e  gentios, 
um belo moço que fosse o retrato daquele gentil cavaleiro de Malta que ali está 
(apontando para o retrato). Como ele era bonito, meu pai! Como lhe ficava bem o 
preto... e aquela cruz tão alva em cima! Para que deixou ele o hábito, minha mãe, 
porque não ficou naquela santa religião a vogar em suas nobres galeras por esses mares, 
e a afugentar os infiéis diante da bandeira da Cruz? 
 

MADALENA 
- Oh, filha, filha!... ( mortificada) porque não foi vontade de Deus, tinha de ser doutro 
modo. Tomara eu agora que ele chegasse de Lisboa! Com efeito é  muito tardar... 
Valha-me Deus! 
 


