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Antônio Suárez Abreu 



PREFÁCIO

Uma das grandes discussões, tanto no meio acadêmico da área 

de Letras como também entre docentes do primeiro e do segundo 

graus, envolve o ensino da gramática. A tradição brasileira, desde 

o século passado, faz uma clivagem entre gramática e texto. Nas 

aulas de gramática, o professor se limita a descrever as classes de 

palavras e suas flexões, a ensinar a análise dos termos da oração e 

das próprias orações, no chamado período composto. Há, também, 

aulas sobre concordância, pontuação, uso do acento grave da crase 

etc. Nas aulas de texto – ou redação –, o professor fala do estilo, 

dos gêneros e tipos textuais, e só volta a falar em gramática para 

justificar as correções que fez nos exercícios entregues pelos alunos. 

Essa forma de trabalhar reflete uma tradição de longa data, que 

é o estudo analítico, divorciado do contexto. O que se exige, nos 

dias de hoje, é uma postura oposta a esse procedimento. O início 

da mudança ocorreu, timidamente, com o advento da gramática 

funcional, no final do século passado, e vem se consolidando, neste 

início de século, com os estudos recentes da linguística cognitiva. 

É dentro desse novo enfoque que surgiu a tese de doutorado de 

Ana Carolina Sperança-Criscuolo, agora transformada em livro. 

Trata-se de uma descrição funcional e cognitivista da sintaxe das 

chamadas orações subordinadas substantivas em português, espe-
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cialmente das objetivas diretas. Ana Carolina procura mostrar, em 

seu trabalho, que uma das funções mais importantes dessas ora-

ções é veicular a voz das pessoas que o enunciador traz a seu texto. 

Afinal, sempre que falamos e escrevemos, somos levados a incluir 

ideias e posições de outras pessoas ou autores. Como decorrência 

desse estudo, a autora é levada a trabalhar com os verbos de dizer 

(os verbos dicendi) e suas adaptações, entre elas, o uso modal desses 

verbos. A autora é levada ainda a estabelecer correlações entre todo 

esse processo de introdução da voz do outro e os gêneros textuais, 

seja em um trabalho acadêmico, seja em uma matéria jornalística 

ou em um texto de ficção. O resultado disso tudo é fantástico, uma 

vez que faz o estudioso e o professor superarem amplamente a sepa-

ração entre gramática e texto, levando o aprendiz a ver a gramática 

como ferramenta indispensável não apenas para entender com mais 

acuidade os textos que lê, mas também para expressar, de maneira 

criativa, seus próprios pensamentos e emoções.
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