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(Eixo 1: Teorias e Epistemologias) 

Esta comunicação apresenta uma abordagem que relaciona a problemática textual com a 
problemática (social) das mulheres, adotando-se uma conceção sociossemiótica da 
linguagem, em que o texto é o produto de escolhas psicolinguísticas em situação de 
comunicação, escolhas essas influenciadas pelos intervenientes no processo discursivo. 
Nessa medida, perspetiva-se analisar o modo como se representa discursivamente o agir 
de mulheres nos textos, enquanto instâncias produtoras, a partir da observação de marcas 
linguísticas específicas, com o intuito de verificar se as mulheres, tal como corrobora o 
pensamento de Pintasilgo (1981), têm tendência para um discurso implicado e se tal 
configura (uma atitude de) liderança.  

Para compreender o funcionamento e as particularidades do agir verbal de mulheres, 
nomeadamente quando o agir surge sob a forma de liderança, a análise encontra nos 
pressupostos do ISD o aporte epistemológico e os instrumentos teórico-metodológicos 
que permitem atestar o envolvimento das instâncias produtoras no texto – os tipos de 
discurso (e consequentes mecanismos de implicação); e descrever a representação do agir 
- as figuras de ação. Para tal, toma-se como referência o conceito de folhado textual de 
Bronckart ([1997]1999, 2006), considerando, mais especificamente, a reformulação que 
integra o agir no modelo de análise de textos (Machado & Bronckart, 2009), e a noção de 
figuras de ação postulada por Bulea (2007, 2010). 

Enquadrada na área da Linguística do Texto e do Discurso, a análise alinha-se em duas 
direções: 

a) Para analisar o modo como as mulheres constroem textual e linguisticamente a 
representação o seu próprio agir e determinar se essa representação ocorre, tendencial e 
constitutivamente, de forma implicada ou não, pretende-se aferir: i) que tipos de discurso 
e, consequentemente, que marcas de implicação são mobilizados nessa representação; ii) 
e da articulação dos tipos de discurso com o conteúdo temático do agir, que figuras de ação 
emergem no texto. 

b) Para verificar em que medida a representação do agir de mulheres configura uma 
atitude de liderança, perspetiva-se: i) determinar que relação(ões) se estabelece(m) entre 
figuras de ação e liderança: a recorrência de uma determinada figura de ação tem a ver 
com uma atitude de liderança?; ii) e/ou perceber se se pode equacionar uma nova 
conceção de figuras de ação como instrumento de análise e compreensão do agir quando 
associado às questões de liderança. 

O corpus de análise estrutura-se de acordo com duas particularidades: em termos de 
autoria, apresentam-se textos de instâncias produtoras femininas e masculinas que 
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ocupam posições de destaque social em Portugal; e, em termos genológicos, os textos 
configuram distintos géneros textuais - entrevista e discurso político de tomada de posse. 
A primeira particularidade resulta da necessidade de se efetuar um estudo comparativo, 
integrando também a análise da representação do agir de homens, seus homólogos, a 
partir de atividades de linguagem no âmbito das mesmas práticas socioprofissionais. O 
intuito é perceber como ambos se implicam nos discursos que produzem e se há alguma 
relação entre o grau de implicação e as questões (sociais) de género, de tal forma que se 
possa afirmar que as (ir)regularidades encontradas podem ser constitutivas de uma 
configuração linguística (própria) do agir de mulheres, conformando, ainda, uma atitude 
de liderança (própria) feminina. A segunda assenta na ideia de que as operações 
discursivas não resultam de uma contingência genológica, antes são influenciadas pelo 
agente produtor, responsável pela construção textual, por intermédio de escolhas 
psicológicas - que se traduzem no recurso à presença/ausência de determinadas marcas 
linguísticas mobilizadas pelos tipos de discurso e que determinam o envolvimento da 
pessoa no texto. 

Dessa forma, entende-se que uma abordagem linguística das questões do feminino 
possibilita, por um lado, observar de que modo as mulheres constroem a sua identidade 
no texto, equacionando-se a possibilidade de existir uma linguagem específica 
“feminina”; e, por outro lado, examinar em que medida essa materialidade 
textual/discursiva contribui para as questões (soc iais)  da (in)visibilidade do género: 
confere à mulher a visibilidade por que luta ou, pelo contrário, a norma linguística surge 
como um elemento apagador do sujeito feminino? 
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