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Resumo 
O presente trabalho faz a análise – ancorada à teoria da Análise de discurso 
materialista – de um dado, obtido em observações de aulas de português para dois 
falantes de espanhol em contexto de imersão. O dado se refere a uma dificuldade 
do aluno com o uso da forma do diminutivo em Língua Portuguesa. Ele questiona 
por que algumas garotas não gostaram quando ele as chamou de ‘bonitinhas’ e a 
professora responde utilizando um discurso anterior: “bonitinho é um feio 
arrumado”. Questiona–se, então, que a aparente semelhança entre as línguas 
portuguesa e espanhola gera dificuldades não só nos níveis já tratados por 
trabalhos da área específica de português para falantes de espanhol – como as 
dificuldades fonológicas, morfossintáticas e lexicais – mas também no que se refere 
ao discurso. Os dados mostram que a aprendizagem de um idioma não se dá 
apenas pelo entendimento da estrutura da língua, pois esta está sempre 
relacionada à história. Assim, um estrangeiro que vivencia o cotidiano de outro país 
precisa aprender a lidar também com os discursos, que estão sempre sendo 
relacionados a discursos anteriores e apontando para discursos futuros. Discuti–se 
também uma suposição a respeito de o diminutivo aparecer em discursos 
atenuadores, isto é, dizer que alguém é ‘bonitinho’, por exemplo, seria uma forma 
de preservar sua face, atenuando o dizer ao evitar a palavra ‘feio’. Para sustentar a 
análise e suposição são explorados dados de gramáticas de Língua Portuguesa, de 
livros didáticos de português para estrangeiros e uma entrevista do programa de 
televisão “CQC” da Rede Bandeirantes. Por fim, é feita uma pequena discussão a 
respeito das possibilidades que o contexto de imersão apresenta no que se refere à 
entrada do sujeito na língua em questão por sua estrutura e história e à infinidade 
de questões de ordem discursiva que lhe são colocadas. 
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Introdução 

A presente pesquisa teve início a partir da observação de aulas de português para 
dois falantes de espanhol em contexto de imersão. Os participantes da pesquisa 
são dois argentinos – uma moça e um rapaz, ambos de 22 anos – alunos de 
intercâmbio acadêmico sem conhecimento prévio de língua portuguesa e duas 
professoras que se revezaram ao longo das aulas no primeiro semestre de 2007. 

As aulas eram informais e ministradas de forma a atender às dificuldades e anseios 
dos alunos, cujas participações foram ativas e auto-questionadoras o tempo todo. 
Assim, as condições de produção das aulas permitiam que se falasse sobre práticas 
discursivas. 

Objetivo 

O objetivo do presente trabalho é analisar um dado, especificamente o 

enunciado que intitula esta pesquisa, coletado e registrado em diário de campo, a 

partir da perspectiva discursiva. Esse dado se refere a uma dificuldade encontrada 



por um dos estrangeiros – o rapaz – e debatida durante as aulas. Ele faz parte de 

um estranhamento vivenciado durante a interação com amigos brasileiros fora da 

sala de aula. 

Veremos, então, que a dificuldade encontrada e analisada no dado se 

diferencia bastante das já encontradas em trabalhos da área de português para 

falantes de espanhol (tais como Almeida Filho, 1995 e Ferreira, 2002), uma vez que 

trataremos da questão a partir de uma perspectiva discursiva. Dessa forma, 

pretendemos mostrar que a aparente semelhança entre o português e o espanhol 

gera problemas não só nos níveis já tratados, mas também no que se refere ao 

discurso. 

Para sustentar nossas análises, verificaremos como essa dificuldade – 

relacionada ao uso e sentidos do diminutivo em língua portuguesa – se apresenta 

em gramáticas e livros didáticos de português para estrangeiros. Para isso, 

partiremos também de uma hipótese a ser verificada e discutida. 

No dado em questão será possível perceber que a estrutura da língua é 

analisada pelos falantes a partir de uma perspectiva que, muitas vezes, pode não 

se concretizar, produzindo efeitos de sentido diferentes do acontecimento esperado. 

Assim, verificaremos possíveis efeitos de sentido previstos para o uso do 

diminutivo em língua portuguesa, contrastando-os com o que foi produzido pelo 

enunciado do estrangeiro, partindo de noções importantes como memória 

discursiva e interdiscurso. Dessa forma, pretendemos mostrar que o estrangeiro em 

questão, por mais que tivesse acesso aos livros e gramáticas no seu aprendizado 

de português, não encontraria uma resposta para o acontecimento gerado pelo seu 

enunciado. 

Justificativa 

A institucionalização do Português como Língua Estrangeira (PLE) como nova 

área de conhecimento deu-se através de alguns mecanismos, dos quais Zoppi-

Fontana & Diniz (2008:99) destacam “a implementação do Certificado de 

Proficiência em Língua Portuguesa para Estrangeiros (Celpe-Bras/MEC), em 1993; a 

criação da Sociedade Internacional de Português-Língua Estrangeira (SIPLE)”, em 

1992 e “a criação do primeiro curso de licenciatura em Português do Brasil como 

segunda língua (UnB), em 1998”. 



A partir do advento do Mercosul, criado pelo Tratado de Assunción de 1991, e 

com a conseqüente importância da integração lingüística entre países da América 

Latina, o ensino de português para falantes de espanhol tem cada vez maior 

importância, criando-se aí uma especificidade no ensino de português como língua 

estrangeira. 

Com base em estudos relativos ao aprendizado de português por falantes de 

espanhol, pode-se problematizar a difundida facilidade de aprendizagem associada 

às semelhanças entre as línguas. Almeida Filho (1995:15) considera que a 

afinidade entre o Português e o Espanhol, ou seja, “esse ‘quase-falar’, essa ‘criação 

possível’, essa facilidade enfim que o falante de Espanhol experimenta ao produzir 

a palavra, mostra uma outra face – o da facilidade enganosa e do conhecimento 

movediço”. Tanto Almeida Filho (1995) quanto Ferreira (2002) afirmam que essa 

impressão de facilidade de aprendizado pode gerar transferências negativas, o que 

pode levar à fossilização, isto é, o aluno  não progride em relação a língua-alvo, 

ficando estacionado em uma produção lingüística intermediária – no caso o 

“portunhol”. 

Vemos, assim, que estudos relativos a essa área merecem atenção e 

destaque, já que o “portunhol” passa a não ser mais suficiente quando se fala 

também de comunicação escrita. 

Quadro teórico 

Essa pesquisa está ancorada ao campo teórico da Análise de Discurso (AD) 

materialista, tal qual desenvolvido por E. Orlandi no Brasil. A metodologia de 

pesquisa utilizada baseia-se no modelo epistemológico, denominado paradigma 

indiciário, proposto por Ginzburg (1989). 

A AD trabalha com a relação entre sujeito – o sujeito do inconsciente, que se 

constitui pela linguagem – e língua, considerando elementos como o inconsciente, a 

história e a ideologia. A gramática e a língua interessam à Análise de Discurso, mas 

o foco está realmente no discurso, que é a palavra em movimento, segundo Orlandi 

(1999:15). A mesma autora afirma então que “[...] procura-se compreender a 

língua fazendo sentido, enquanto trabalho simbólico, parte do trabalho social geral, 

constitutivo do homem e da sua história”. 

A Análise de Discurso não considera os sentidos como evidentes e assim se 

abre para a interpretação. Os sentidos nunca são esgotados; um mesmo enunciado 

pode, em diferentes condições de produção – nas quais estão inclusos além dos 



sujeitos e da situação, a qual compreende as circunstâncias da enunciação e o 

contexto sócio-histórico e ideológico, também a memória –, produzir efeitos de 

sentido diversos, afirma Orlandi (1999). Por esse motivo, Orlandi (2006:15), 

referenciando M. Pêcheux (1969), diz que o discurso é efeito de sentidos entre 

locutores, já que esses efeitos “resultam da relação de sujeitos simbólicos que 

participam do discurso, dentro de circunstâncias dadas”. Tudo isso faz parte de um 

processo – explicitado em nossas análises – em que geralmente “todo gesto de 

interpretação é caracterizado pela inscrição do sujeito (e de seu dizer) em uma 

posição ideológica, configurando uma região particular no interdiscurso, na 

memória do dizer” (ORLANDI, 1996:100). 

Os sentidos, além de inesgotáveis e não literais, não dependem das intenções 

dos sujeitos. Isso porque os discursos sempre estão relacionados a discursos 

anteriores e afetam discursos futuros. Essa relação é o que Orlandi (1999) chama 

de interdiscurso. E é através do que se chama de memória discursiva que o 

interdiscurso fornece aos sujeitos o que já foi proferido anteriormente. Como 

tratamos de interações discursivas entre sujeitos nessa pesquisa, devemos 

considerar sempre, conforme Serrani (2005:16), os aspectos ideológicos e as 

memórias discursivas em relação à significação dos enunciados. A autora considera 

também que “as memórias discursivas são aquilo que está inscrito no sujeito 

juntamente com/nas palavras da língua materna” e “é isso que o encontro com 

novas línguas, novas variedades, discursividades e culturas questionará, 

perturbará, mobilizará” (SERRANI, 2005:19). 

Outro importante conceito para esse trabalho é o de formações discursivas. 

De acordo com Orlandi (1999:43), as palavras podem variar de sentido, pois este 

depende de posições que o sujeito ocupa, ou seja, os sentidos estão relacionados a 

formações ideológicas nas quais determinadas posições-sujeito se inscrevem. 

Assim, “[...] a formação discursiva se define como aquilo que numa formação 

ideológica dada – ou seja, a partir de uma posição dada em uma conjuntura sócio-

histórica dada – determina o que pode e deve ser dito” (ORLANDI, 1999:43). 

A reflexão do conceito de língua colocada pela AD também é um foco 

importante nesta pesquisa. A língua é vista, ainda de acordo com Orlandi (1999), 

como não-transparente, incompleta, heterogênea, sujeita a falhas, deslizes, 

equívocos e variedade de sentidos, sendo afetada pela história. 

Serrani (2005) traz alguns outros pontos importantes de reflexão para este 

trabalho, pois faz a relação entre a Análise de Discurso e práticas no ensino de 



línguas. Ela afirma que “o conhecimento lingüístico não é o único objetivo do ensino 

de língua”, e propõe algumas práticas que o professor, denominado 

interculturalista, poderia trazer para a aula de língua, trabalhando com uma relação 

de interdependência entre materialidade lingüística – que se relaciona ao “sistema 

(fono-morfo-sintático) da língua” – e processo discursivo. Para Serrani (2005:17), 

“é preciso utilizar recursos lingüísticos”, mas, “ao mesmo tempo, há questões de 

ordem discursiva a serem consideradas”, como os componentes das formações 

discursivas dos sujeitos envolvidos. E é justamente a esse ponto que esta pesquisa 

pretende chegar. 

O dado 
O dado se refere a uma aula do dia 20 de abril de 2007, em um momento no qual a 
professora pretendia falar um pouco sobre os usos do diminutivo no português, 
partindo de um texto de Luís Fernando Veríssimo. Vejamos o dado: 

  

Lemos, então, um texto de autoria de Luís 
Fernando Veríssimo sobre o diminutivo “-inho” do 
português e seus sentidos/significados dentro da nossa 
cultura [...]. O que aparece no texto são expressões 
como “espere um segundinho, um minutinho, um 
instantinho”. O autor expõe no texto que o sentido 
dessas expressões é muitas vezes o contrário, ou seja, 
esperar um minutinho pode significar uma eternidade. 

Os alunos questionam se no português o 
diminutivo tem sempre um sentido pejorativo, mas a 
professora explica que também pode significar carinho. 
O aluno narra um “mau” uso que fez do diminutivo 
quando falou a algumas meninas que elas estavam 
muito bonitinhas e elas não gostaram. A professora, 
então, explicou o enunciado que costuma circular em 
nossa cultura: “bonitinho é um feio 
arrumado/arrumadinho”.[1] 

É interessante salientar que o texto – uma crônica – não pretendia tratar da 

questão do uso do diminutivo gramaticalmente e o professor procura considerar os 

aspectos discursivos da língua. No entanto, o aluno apresenta uma dificuldade de 

compreensão que encontrou quando fazia uso de um outro diminutivo: bonitinho. 

Vemos, então, que a dificuldade que o aluno encontra não está na própria 

língua –em sua materialidade lingüística – já que realiza a formação gramatical 

perfeita do diminutivo de bonito. A dificuldade do uso surge pelo fato de a língua 

não ser transparente. O efeito de sentido da palavra bonitinho não é evidente para 



um sujeito que não está inserido dentro de determinada memória discursiva e não 

conhece sua condição de produção. No caso, essa não inserção decorre do fato de o 

sujeito tratar -se de um estrangeiro: um argentino que lida com discursos 

diferentes dos que circulam no Brasil, constituído por uma formação discursiva com 

traços diferentes daquela do português. Nesse momento, portanto, ele é chamado 

a entrar na língua-alvo não mais apenas por sua estrutura, mas também pela 

história, o que antes ficava de certa forma fora de evidência para o estrangeiro. A 

professora, que vive no Brasil, pôde rapidamente atribuir a dificuldade encontrada 

pelo aluno a um discurso que circula no país e faz parte da memória discursiva de 

muitos sujeitos: “bonitinho é um feio arrumado”. Como Orlandi (1999:62) afirma, 

“todo discurso se estabelece na relação com um discurso anterior e aponta para 

outro”. 

O efeito de sentido para o praticante de espanhol para o termo bonitinhas era 

o de elogio, como ele próprio afirmou. Ele, portanto, utiliza uma estrutura comum 

às duas línguas – o diminutivo – esperando que o acontecimento seja um, mas 

acaba sendo outro (cf. Pêcheux, 1983). 

 “Bonitinho é um feio arrumado”: uma atenuação? 
Antes de analisarmos gramáticas e livros didáticos, apresentaremos uma 

hipótese a ser buscada, no que se refere a uma possível função do diminutivo em 

nossa língua, relacionada a questões discursivas. 

Quando falamos de aprendizado de uma língua estrangeira, questões 

discursivas dos países falantes dessa língua não podem ficar de fora. Em cada 

cultura encontram-se memórias discursivas. Sujeitos da língua e à língua estão 

condenados a significar e os efeitos de sentido produzidos estão ancorados a uma 

formação discursiva. 

Em nossa formação discursiva é freqüente a existência de estratégias para 

evitar conflitos na interlocução. Serrani (2005:97) traz essa questão, com o nome 

de polidez enunciativa. Com isso, há em nossa prática linguageira uma constante 

preocupação em se preservar a face do interlocutor e, por isso, circulam discursos 

atenuadores. Esses discursos atenuadores estão relacionados ao que se percebe 

como formas de polidez, e que compõem as memórias discursivas em cada 

língua/cultura. 

Partindo disso, vieram as reflexões e análises a respeito do enunciado 

“bonitinho é um feio arrumado”. O diminutivo bonitinho, isoladamente, atuaria 



como um discurso atenuante (ou atenuador), hipótese da qual queremos tratar, 

enquanto esse enunciado completo expõe a face do interlocutor, antes preservada. 

Uma pessoa bonitinha seria chamada dessa forma, porque, de acordo com 

determinadas formações discursivas, não podemos e não queremos dizer que é 

feia, o que representa, no discurso, formações ideológicas. No entanto, também 

não queremos dizer que é bonita. A atenuação ocorre, então, por uma tentativa de 

não depreciar algo ou alguém, mas no caso citado isso acaba de certa forma 

acontecendo por haver o conhecimento de um discurso anterior – fornecido aos 

sujeitos através da memória discursiva – que expõe justamente todo o processo 

dessa tentativa. 

Análise de gramáticas 

As gramáticas[2] analisadas – de diferentes épocas, com a finalidade de 

trazer exemplos diversificados de como o diminutivo pode ser abordado – trazem 

dados confirmando que a dificuldade apresentada pelo estrangeiro não estava 

prevista no que diz respeito apenas à língua como estrutura (materialidade 

lingüística). 

Na maioria das gramáticas vistas, os diminutivos são apresentados como um 

recurso para dizer que algo é de um tamanho menor e/ou como expressão de valor 

afetivo ou pejorativo. A compreensão do que se entende como afetivo ou pejorativo 

fica prejudicada pelo fato de as gramáticas só trazerem exemplos com palavras 

deslocadas. A palavra bonitinho, por exemplo, aparece exemplificando o sentido  de 

carinho sem estar inserida em nenhum enunciado. 

Temos como algo interessante para se refletir o fato de os valores do 

diminutivo (afetivo ou pejorativo) serem apresentados, quase sempre, como forma 

de nota ou observação. Assim, podemos pensar que, nas gramáticas, os valores, 

sentidos e significados são colocados em segundo plano. Isso ocorre devido à 

própria proposta de trabalho com a língua que as gramáticas em geral trazem: a 

língua sendo analisada por sua estrutura. 

Contrariando as expectativas, foi encontrada nas gramáticas a palavra 

atenuar relacionada ao diminutivo. Porém, ela parece estar associada também a 

uma questão de tamanho – atenuar significando reduzir, diminuir – ou a uma 

suavização de significação própria da afetividade. A função que buscamos – de 

atenuar, tornando menos grave – não apareceu. 



Análise de livros didáticos 

Nos livros[3] pesquisados alguns fatos novos surgem. É trazida uma função 

do diminutivo que não fora abordada em nenhuma das gramáticas analisadas: a de 

ênfase/intensidade, substituindo, normalmente, o advérbio bem + adjetivo (bem 

perto, pertinho; bem limpo, limpinho). Um dos livros – Lima & Iunes (1981) – 

considera um exemplo de uso do diminutivo – a palavra “tempinho”, que 

relacionamos ao exemplo da crônica de Veríssimo – como estrutura típica da língua, 

sem função definida, o que pode ser contestável. Aparecem também as funções já 

freqüentemente abordadas nas gramáticas. 

Diferentemente das gramáticas, nos livros os exemplos das funções – dos 

efeitos de sentido – do diminutivo são mais abordados em enunciados completos, 

embora ainda afastados de suas condições de produção. Em Coudry & Fontão 

(1989), por exemplo, o diminutivo chega a ser trabalhado não apenas dentro de 

um enunciado, mas por meio de um texto um pouco mais longo, que traz questões 

discursivas. 

Torna-se necessário salientar a importância de se pensar a respeito dos 

seguintes casos analisados: “Ele ficou um bom tempinho lá” e “Vou dar uma 

limpadinha”. Esses enunciados mostram que não fica óbvio serem casos de formas 

típicas da língua, sem nenhuma função definida. Certamente, existem questões 

discursivas materializadas nesses enunciados, que podem vir a ser exemplos de 

questões culturais que fazem parte da memória discursiva do brasileiro. Se sempre 

que nos referimos a tempo podemos dizer “um tempinho”, “um instantinho”, “um 

momentinho”, “uma horinha”, entre outros, é certo que existem questões 

significando nessas expressões. A mesma consideração vale para “vou dar uma 

olhadinha”, “vou dar uma limpadinha”, “vou dar uma passadinha”, que podem 

indicar certa superficialidade na execuções das ações “olhar”, “limpar”, etc. 

Mais uma vez não foi encontrada nenhum tipo de explicação que pudesse 

auxiliar o estrangeiro em questão a compreender o acontecimento gerado pelo seu 

discurso. 

Entrevista do programa CQC 

O dado, que confirma nossa hipótese do diminutivo usado em discursos 

atenuadores, refere-se à transcrição de parte do programa “CQC " – transmitido 

pela rede de televisão Bandeirantes, no dia 12 de maio de 2008. 



O repórter, Felipe Andreolli, está numa festa, no Rio de Janeiro, de 

lançamento do livro Cozinha das Estrelas, assinado por Angélica. Ele fala com 

várias pessoas famosas, inclusive com Angélica, quando se lembra de que havia 

esquecido de perguntar algo a ela. Vejamos o dado transcrito: 

  

Repórter – Angélica a única pergunta que a gente 
esqueceu senão meu chefe me mata... Angélica... se 
alguém virasse pra você e falasse que seu livro tá bem 
feitinho...seria um elogio...uma crítica...o que seria 
bem feitinho? 

Angélica – Ah...bem feitinho ((expressão de desprezo)) 
eu não ia gostar muito não cara...bem feiTINHO?...é 
um feio arrumadinho ((surge no vídeo uma animação 
de Luciano Huck vestido com um smoking, como 
referência à feio arrumadinho)) né? 

Repórter – ((se dirigindo à câmera)) 
exatamente...concordo plenamente com o que a 
Angélica disse é isso aí 

  

O telespectador que acompanha o programa já saberia o porquê da pergunta 

feita à apresentadora, mas a edição completa da matéria mostra um flash-back do 

ocorrido. O repórter faz essa pergunta, pois certa vez em que entrevistou Luciano 

Huck, marido de Angélica, o apresentador disse ao repórter que o programa CQC 

estava “bem feitinho”. O comentário de Luciano vem do fato de o programa, no 

momento de sua fala, ainda ser recente na televisão. 

Explicitadas as condições de produção, podemos dizer que o efeito de sentido 

de bem feitinho é semelhante ao efeito de sentido de bonitinhas do caso central 

desse trabalho, pois ambos os discursos visam atenuar algo que pode não ser bom. 

O repórter testa o efeito de sentido que a expressão no diminutivo teria para 

Angélica, que é justamente o efeito de sentido causado no repórter e em seus 

companheiros de programa.  Um programa de televisão bem feitinho seria um 

programa não muito bom, mas que é bem editado, bem trabalhado, ou seja, 

arrumadinho. Com isso, o sujeito em questão visa preservar a face do interlocutor, 

apelando para uma possível polidez enunciativa de atenuação, mas na prática seu 

discurso gera conflitos de qualquer maneira, pois o discurso atenuador envolvendo 



o diminutivo –inho já faz parte da memória discursiva de muitos sujeitos, os quais 

conseguem identificar o efeito de sentido atenuante produzido. 

Com isso, salientamos a importância desse dado por não se tratar de uma 

entrevista feita por pesquisadores da linguagem, não ter sido planejada com um 

foco acadêmico e, portanto, é capaz de exemplificar naturalmente discursos que 

vêm circulando por meio da memória discursiva do brasileiro. 

Considerações Finais 

Com nossas análises, mostrou-se que o estrangeiro não teria condições de 

encontrar uma resposta para o acontecimento gerado por seu discurso apenas pelo 

estudo por meio de livros e gramáticas. 

A hipótese que levantamos, a respeito do diminutivo como um discurso 

atenuador, não foi encontrada em nenhum dos materiais didáticos analisados. No 

entanto, comprovamos por meio de uma entrevista de televisão que discursos 

atenuadores vêm sendo enunciados por meio dessa função do diminutivo que 

sugerimos. 

Assim, pensamos que cabe uma reflexão a respeito de o que se aprende em 

contexto de imersão, isto é, em um contexto em que o sujeito fica bastante 

próximo da língua-alvo e as necessidades de interação discursiva tornam-se 

prioritárias. 

A língua em si, apenas como estrutura – a materialidade lingüística – é 

possível de ser aprendida apenas por meio de livros. Os livros preparam o aluno 

para “funcionar em uma língua”. No entanto, vimos e sabemos que isso na maioria 

das vezes torna-se insuficiente. Fazer parte de determinada memória discursiva e 

compreender o processo de identidade cultural dos sujeitos praticantes da língua-

alvo torna-se necessário para funcionar na língua de fato, isto é, fazer a relação 

entre materialidade lingüística e processos discursivos. Vemos em alguns livros 

certa preocupação em abordar temas de forma a considerar esses processos 

discursivos. Sabemos, porém, que qualquer empenho em relação a isso poderá se 

tornar insuficiente para atender à quantidade de questões discursivas que surgem 

para um sujeito que vivencia o cotidiano do país praticante da língua-alvo. 

Não pretendemos, portanto, criticar os livros didáticos, e sim mostrar que 

acreditamos que a grande importância da imersão no aprendizado de uma língua 

estrangeira possa ser o fato de esta propiciar a entrada na língua não só por sua 



estrutura, mas também pela história. Isso faz com que o estrangeiro entre na 

memória discursiva em questão. 

Dessa forma, acreditamos que a diferença entre uma situação de sala de aula 

em um país não falante da língua-alvo e a imersão se dá na medida em que é essa 

última que apresenta mais possibilidades para que o sujeito-aluno compreenda que 

a língua e os sentidos não são transparentes. Os processos discursivos, nos quais 

estão envolvidos história e ideologia, acontecem no momento em que a estrutura 

está sendo colocada em movimento. 
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[1]  Fragmento de diário de campo referente à aula do dia 20 de abril de 2007. 

[2] Ver em referências bibliográficas. 

[3] Idem. 


