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Haverá um falar-de-mulher?: As marcas de (in)determinação do sujeito como 
estratégia de (não) implicação em entrevistas a mulheres e homens de destaque

Carolina da Costa Joaquim

NOVA FCSH/CLUNL

Resumo: Este artigo surge no encalço de um trabalho em desenvolvimento e visa complementá-lo. Partindo da questão 
lançada por Maria de Lourdes Pintasilgo, em Os Novos Feminismos (1981) - “Haverá um falar-de-mulher?” -, equaciona-
se a possibilidade de existir um modo de falar próprio das mulheres, uma “prática feminina de escrita”, em que o sujeito 
(mulher) se diz a partir de uma linguagem diferente, subversiva, inédita, porque “vinda do vivido de cada uma” (p. 42). 

Enquadrando-se na área da Linguística do Texto e do Discurso, a proposta visa analisar, por um lado, de que modo(s) se 
representa(m) as mulheres nos textos e, por outro, de que forma representam as outras (mulheres) que evocam. Na perspetiva, ainda, 
de se verificar se existe efetivamente uma escrita “específica” de mulheres, enceta-se um estudo comparativo com textos de homens, 
com o objetivo de se verificar como falam de si e dos outros e se se implicam ou não nos textos.
A análise orienta-se pelos pressupostos teórico-metodológicos do Interacionismo Sociodiscursivo (Bronckart, 1999, 2006, 2008; 
Coutinho, 2014; Miranda, 2010), com enfoque no conceito de folhado textual, por enquadrar as ferramentas linguísticas que 
possibilitam aferir se o discurso é implicado ou não - os tipos de discurso e, consequentemente, as marcas de implicação que 
mobilizam. Assim, metodologicamente, inventariam-se e analisam-se as marcas de implicação em ocorrência nos textos, no sentido 
de se aferir i) quais privilegiam, de um lado, as mulheres e, do outro, os homens; ii) e quais atestam um discurso implicado.
O corpus de análise conforma textos pertencentes ao género entrevista, mais especificamente quatro entrevistas, sendo os 
entrevistados duas mulheres e, comparativamente, dois homens, influentes no panorama social e político português.
As análises apresentadas, exploratórias e em desenvolvimento, atestam conclusões significativas: as mulheres recorrem, com maior 
ênfase, às formas linguísticas de implicação (falam de si, sobretudo, na 1ª PS (“eu”) e utilizam o pronome indefinido “se” com 
valor exofórico), e têm tendência a falar de outras mulheres, especificando-as a partir do seu ato pessoal como um ato coletivo. 
Contrariamente, os homens privilegiam as formas de construção sem valor deítico (sujeito indeterminado), representam-se 
maioritariamente na 1ª PPL, e não falam de outros homens.

Palavras-chave: Prática de escrita feminina, Mecanismos de implicação, Tipos de discurso, Género, Entrevistas.

Abstract; This article follows on from a work in progress and aims to complement it. Starting from the question raised by Maria 
de Lourdes Pintasilgo, in Os Novos Feminismos (1981) - “Will there be a woman-speaking?” -, the possibility of having a way 
of speaking specific to women is considered a “female practice of writing”, in which the subject (woman) says from a different, 
subversive, unprecedented language, because “it comes from the living experience of each one” (p. 42).
In the area of Texts and Discourse of Linguistics is concerned, the aim of the proposal is to analyze, on the one hand, how women 
are represented in the texts and on the other hand, how they represent other women that are evoked.
Still using the perspective that verifies if there is effectively a “specific” way of writing for women, it is started a comparative study 
with texts written by men, with the goal of verifying how they speak about themselves and others and whether they are involved or 
not in the texts. 
An analysis is guided by the theoretical and methodological assumptions of Sociodiscursive Interactionism (Bronckart, 1999, 2006, 
2008; Coutinho, 2014; Miranda, 2010), with a focus on the concept of textual sheet, as it encompasses the linguistic tools that assess 
whether the discourse is implicated or not - the types of discourse and, consequently, the implication marks they mobilize. Thus, 
methodologically, they were invented and analyzed as marks of implication occurring in the texts, in the sense of assessing i) on the 
one hand which ones give advantages to women on the other hand, which ones give advantages to men; ii) and which attest to an 
implied speech.
The corpus of analysis comprises texts belonging to the interview genre, more specifically four interviews, the interviewees being 
two women and, comparatively, two men, influential in the Portuguese social and political panorama.
The results presented, exploratory and under development, attest to significant conclusions: women resort, with greater emphasis, to 
the linguistic forms of implication (they speak of themselves, above all, in the 1st PS (“I”) and use the indefinite pronoun “if” with 
exophoric value), and they tend to talk about other women, specifying them from their personal act as a collective act. In contrast, 
men favor forms of construction without deitic value (undetermined subject) and represent themselves mostly in 1st PPL, which 
means they do not speak of other men.

Keywords: Female practice of writing, Mechanisms of implication, Types of discourse, Genre,  Interviews.
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1. Introdução

O trabalho que se tem desenvolvido neste percurso de investigação pretende contrariar a tendência dos 
estudos sobre a mulher, descentralizando o foco nos percursos dos feminismos no devir histórico, social 
e político (Tavares, 2011), para um estudo que assenta em relacionar a problemática das mulheres com a 
problemática da linguagem.

O texto surge, assim, como o locus privilegiado para a (re)formulação da imagem e do papel das 
mulheres que, sabe-se, tem assumido grande projeção no contexto social português, pelo que a linguagem 
assume um papel preponderante nessa reivindicação, já que é através dela que essa (re)formulação ganha 
protagonismo. Este artigo propõe, nesse sentido, uma abordagem linguística – com a análise de textos a partir 
de ferramentas linguísticas específicas - que tenha como ponto de partida as mulheres e o discurso; pensando-
se que a problemática das mulheres encontra na vertente textual e discursiva novas perspetivas de ver, pensar 
e liderar (n)o feminino, sendo o texto um veículo transformador da sociedade, responsável pela construção 
da imagem do eu e, portanto, o ponto de partida para pensar e representar as mulheres, contribuindo para a 
questão da (in)visibilidade do género na sociedade portuguesa contemporânea. 

Este artigo vem complementar um trabalho em desenvolvimento, sustentando-se em pontos de vista, 
no âmbito dos estudos feministas, que equacionam a possibilidade de existir um modo de falar próprio 
das mulheres. Como exemplo, parte-se da questão lançada por Maria de Lourdes Pintasilgo, em Os Novos 
Feminismos (1981) - “Haverá um falar-de-mulher?” -, que defende a existência de uma “prática feminina 
de escrita”, em que o sujeito (mulher) se diz a partir de uma linguagem diferente, subversiva, inédita, porque 
“vinda do vivido de cada uma” (p. 42). No entanto, a autora evidencia a impossibilidade de definir, codificar, 
categorizar essa prática, ainda que ela exista (p. 57). Este trabalho pretende, assim, verificar até que ponto 
uma análise linguística, a partir de ferramentas linguísticas específicas, pode contribuir para uma resposta no 
sentido de teorizar e fundamentar esse “falar-de-mulher”.

A complementaridade deste trabalho relativamente ao já iniciado reside no alargamento do corpus de 
análise: de textos que pertenciam ao género textual discursos políticos a textos que conformam outro género 
- entrevista. Nesse sentido, a análise comporta quatro entrevistas, sendo os entrevistados duas mulheres e, 
comparativamente, dois homens, influentes no panorama social e político português. Enquadrada na área da 
Linguística do Texto e do Discurso, a análise visa aferir, por um lado, de que modo(s) se representa(m) as 
mulheres nos textos - Como é que falam de si? Implicam-se ou, pelo contrário, apagam-se enquanto instâncias 
produtoras? – e, por outro, de que forma representam as outras (mulheres) que evocam (Como é que as 
mulheres falam de outras mulheres?). Na perspetiva, ainda, de se verificar se existe efetivamente uma escrita 
“específica” de mulheres, enceta-se um estudo comparativo - orientado pelos mesmos pressupostos teórico-
metodológicos - com textos de homens, com o objetivo de se verificar como falam de si e dos outros e se 
se implicam ou não nos textos. Assim, metodologicamente, pretende-se localizar, inventariar e analisar as 
marcas de implicação em ocorrência nos textos que respeitam às unidades e estratégias linguísticas que 
determinam (os protagonistas d)a interação verbal, no sentido de se aferir i) quais privilegiam, de um lado, 
as mulheres e, do outro, os homens; ii) e quais atestam um discurso implicado.

Neste seguimento, a reflexão assenta na abordagem sociodiscursiva proposta por Bronckart (1999, 2006, 
2008) e veiculada por outros autores (Coutinho, 2014; Miranda, 2010), com enfoque no papel que os 
mecanismos de implicação exercem na construção e na configuração linguística da enunciação de mulheres. 
As marcas linguísticas que enquadram esses mecanismos de implicação, e que possibilitam aferir se o 
discurso é implicado ou não, Bronckart designa, no seio do quadro teórico-metodológico do Interacionismo 
Sociodiscursivo (ISD), de tipos de discurso.

2. Pressupostos teóricos: o ISD

Partindo do pressuposto que o uso da língua é sempre social, estabelece-se uma relação de 
interdependência entre as produções de linguagem e o seu contexto (social e acional), aceitando-se a natural 
interação entre as atividades de linguagem e as atividades sociais. Nessa perspetiva, o ISD propõe para o 
tratamento das produções de linguagem uma abordagem descendente, isto é, que parte das atividades sociais 
para as atividades de linguagem e, daí, para os textos e os seus recursos linguísticos, sublinhando, desta forma, 
essa interação que ocorre na e a partir da linguagem. Ainda neste seguimento, cristaliza-se a ideia de que a 
linguagem, enquanto determinante na constituição da pessoa consciente e no desenvolvimento ao longo da 
vida, constrói conhecimento, agindo-se e interagindo-se através dela.

É no seio deste quadro epistemológico que as questões da implicação ganham relevo, cumprindo a 
linguagem um papel preponderante no desenvolvimento humano e na constituição da pessoa consciente, 
ativa, participativa, tanto no que respeita à pessoa como agente no processo social, como agente no 
processo de produção textual. O papel que os textos assumem ascendem à sua função praxiológica, ou 
seja, centram-se na prática, na ação de um eu reflexivo e que se envolve no processo textual, representando, 
empiricamente, as atividades (de linguagem) em que ocorrem. A esta forma de ação através da linguagem, 
Bronckart designa “Agir langagier” e desenvolve o termo “língua em ação” que está, do ponto de vista 
deste trabalho, associado ao fenómeno da implicação. 

Para fundamentar este fenómeno e seu efeito nas práticas de linguagem, recorre-se ao modelo de 
análise de textos, proposto por Bronckart, que prevê a análise da ação de linguagem (i.e. das condições 
de produção de textos) e da arquitetura textual. É no seio desta que o autor desenvolve o conceito de 
folhado textual, postulando que a organização do texto se concebe como um folhado, constituído por três 
níveis sobrepostos - do mais profundo ao superficial: a infraestrutura geral do texto, os mecanismos de 
textualização e os mecanismos enunciativos (Bronckart, 1999).

A camada mais profunda – a infraestrutura - integra os instrumentos que viabilizam a tal “língua em 
ação” e, portanto, permitem aferir o grau de implicação no texto. Mais especificamente, dá conta  da 
construção e organização interna dos textos, isto é, dos aspetos linguísticos das práticas de linguagem. Ou 
melhor: das marcas linguísticas e, consequentemente, os mecanismos de implicação, que possibilitam 
aferir se o discurso é implicado ou não. Esses instrumentos que permitem descrever, compreender e interpretar 
os fenómenos relacionados com a implicação designam-se de tipos de discurso.

2.1. Instrumentos de análise: os tipos de discurso e os mecanismos de implicação

Precisamente por constituírem instrumentos de análise, os tipos de discurso atuam na análise da 
materialidade linguística dos textos. Bronckart (1999) define-os como uma espécie de “envelopes”, isto é, 
unidades linguísticas, infraordenadas relativamente aos textos, e que concretizam a ideia da língua em uso 
(ideia essa que Bronckart designará de “discurso”).

No entanto, na perspectiva teórica do ISD, os textos, sendo resultados das atividades humanas, implicam, 
na sua organização e no seu funcionamento, operações cognitivas e realizações linguísticas que dependem de 
escolhas. É nesse seguimento que os tipos de discurso enquadram os mecanismos de implicação, perspetivando 
que, para além de unidades linguísticas, são também unidades psicológicas, isto é, resultam das escolhas 
(psicológicas) que fazemos, enquanto instâncias produtoras (IP), quando usamos a língua. Estas opções 
denominam-se, segundo o ISD, de mundos discursivos, e correspondem   ao processo de mediação pela 
linguagem entre o “vivido pessoal” e o real (o mundo exterior).

No quadro abaixo, Bronckart (2008, 71) sintetiza essas escolhas, psicológicas e linguísticas:
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Organização temporal
Conjunção - Ordem do EXPOR Disjunção - Ordem do CONTAR

Organização 
atorial

Implicação Discurso interativo Relato interativo
Autonomia Discurso teórico Narração

Figura 1: Relações dos tipos de discurso

De acordo com o representado no quadro, os mundos discursivos são construídos no seguimento de duas 
operações mentais no momento do processo de produção textual: uma que respeita à relação que se estabelece 
entre as coordenadas que organizam o conteúdo temático mobilizado no texto e as coordenadas da situação de 
produção (organização espaço-temporal); e outra entre as coordenadas da ação da linguagem das instâncias de 
agentividade (organização atorial).

Assim, no que concerne à organização temporal, a relação estabelecida pode ser conjunta ou disjunta: na 
primeira são mobilizadas marcas que mostram um espaço-tempo conjunto ao da interação social (ordem do 
Expor); e na segunda são acionadas marcas que atestam para um espaço-tempo independente, ou mesmo à 
parte do mundo real (ordem do Contar/Narrar). As marcas que ocorrem num tempo conjunto ao da situação 
de produção correspondem aos tipos de discurso Discurso Interativo (DI) e Discurso Teórico (DT). Pelo 
contrário, na ordem do Contar/Narrar são mobilizados os tipos de discurso Relato Interativo (RI) e Narração 
(N).

Por outro lado, de acordo com uma organização atorial (face à ação da linguagem), as instâncias de 
agentividade verbalizadas são colocadas em relação com o agente produtor e a sua situação de produção; ou 
elas não o são. No primeiro caso, atesta-se a presença de marcas no texto que remetem para a IP (Implicação); 
e, no segundo, verifica-se a ausência de marcas que assinalam a implicação da IP (Autonomia). Tal auxilia em 
determinar se as IP decidem implicar-se ou, pelo contrário, distanciar-se no processo de produção textual: ao 
implicarem-se são mobilizados os tipos de discurso DI e RI; ao distanciarem-se verifica-se a ocorrência de 
DT e N. E, ainda, permite apurar o grau de implicação no texto: se a implicação é forte/atestada (ou mesmo 
atenuada/enfraquecida) ocorrem marcas de DI; por outro lado, se for nula, mobilizam-se marcas de DT.

Em suma, a escolha dos segmentos linguísticos, isto é, dos tipos de discurso, faz prever a ocorrência de 
quatro mundos discursivos, a saber: Expor implicado, Expor autónomo, Narrar implicado, Narrar autónomo.

3. Metodologia

Para analisar o modo como as IPs se representam a si e aos outros, selecionaram-se quatro entrevistas 
retiradas da plataforma online Capazes, sendo os entrevistados duas mulheres e, comparativamente, dois 
homens, influentes no panorama social e político português. 

As entrevistadas são a candidata à presidência da República em 2016 – Marisa Matias (texto A) e a Diretora-
executiva da Amnistia Internacional em Portugal, entre 2012 e 2016 – Teresa Pina (texto B). Relativamente 
aos entrevistados, são ambos, à semelhança de Marisa Matias, candidatos à presidência da República em 2016 
– Henrique Neto (texto C) e António Sampaio da Nóvoa (texto D). 

À exceção do texto B, as restantes entrevistas foram realizadas pela jornalista Maria João Guardão, em 
2016, orientadas pelas questões da igualdade de género, previstas na agenda política. Por seu turno, o texto 
B conforma uma entrevista de Anabela Mota Ribeiro a Teresa Pina, realizada em 2015, no curso das funções 
desta enquanto diretora-executiva da secção portuguesa da Amnistia.

As entrevistas6 têm a particularidade de se regerem pela mesma linha temática – questões relacionadas com 
as mulheres e a igualdade de género -, tratando-se, também ela, de uma plataforma direcionada para esses 
assuntos.

1  Para consulta integral dos textos cf. as referências bibliográficas (ponto 7).

Corpus IP - Mulheres IP - Homens
Texto A Texto B Texto C Texto D

Posição de 
destaque Candidata à 

Presidência da 
República

Diretora-executiva da 
Amnistia Internacional 

(Portugal)

Candidato à 
Presidência da 

República 

Candidato à 
Presidência da 

República 
Instância
produtora Marisa Matias Teresa Pina Henrique Neto António Sampaio da 

Nóvoa
Tempo 2016 2015 2016 2016

Género de texto Entrevista
Suporte Plataforma online Capazes

Figura 2: Corpus de análise (Fonte: elaborada pela autora)

Para o tratamento dos textos, optou-se por uma análise qualitativa, privilegiando o aporte concetual e, por 
conseguinte, instrumental, desenvolvido pelo ISD.

Metodologicamente, o modo como mulheres e homens se representam a si e às/aos outras/os no processo 
de produção textual será analisado com recurso à observação das marcas de implicação que atuam nessas 
representações e, consequentemente, dos tipos de discurso que são mobilizados. Assim, e para se verificar 
em que medida a configuração (linguística) das mulheres e homens, em posição de destaque, se traduz num 
discurso implicado ou não, perspetiva-se observar a presença e/ou ausência das marcas descritas na seguinte 
figura:

   
   

   
  M

ar
ca

s d
e 

Im
pl

ic
aç

ão

monólogos/diálogos (e turnos de fala), orais ou escritos
unidades que remetem para a interação verbal (deixis pessoal)
outros fenómenos de ancoragem situacional (deixis)
pronome indefinido “se” (com/sem valor exofórico)
anáforas (nominais, pronominais)
frases não declarativas
mecanismos de organização temporal: exploração do subsistema de verbos do plano do discurso 
ou da história (com/sem valor deítico)
processos de modalização autonímica
auxiliares de modo
modalizações
organizadores com valor lógico-argumentativo
organizadores temporais
densidade verbal e sintagmática (elevada/baixa)
(…)
Figura 3: Marcas de implicação (Fonte: elaborada pela autora com base em Miranda 
(2010:139))

Estas marcas atestam, portanto, quanto à organização temporal e à agentividade, se são mobilizados tipos 
de discurso da ordem do Expor (DI e DT) ou do Contar/Narrar (RI e N); se a instância produtora se implica 
(DI e RI) ou não (DT e N); e, ainda, que grau de implicação assumem (forte/atestada, atenuada, enfraquecida, 
ou nula). 

Sistematizando, poder-se-á dizer, no que concerne ao presente trabalho, que a presença das marcas 
linguísticas supramencionadas, nomeadamente quando remetem para a interação verbal e, portanto, com valor 
exofórico, atestam um discurso implicado, mobilizando, predominantemente, o tipo de discurso que dá conta 
de relações de implicação e conjunção (DI). Em contrapartida, a ausência desses mecanismos linguísticos com 
valor deítico, ou meramente como fenómenos de referenciação deítica intratextual, estabelecem, sobretudo, 
relações de autonomia e conjunção – e, portanto, de não implicação – ocorrendo, preferencialmente, em 
segmentos de DT.
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4. Trabalho de análise 

Retomando as questões inicialmente formuladas, perspetiva-se, neste ponto do trabalho, analisar: 

i) o modo como as mulheres se representam nos textos:

	Como é que falam de si? 
	Implicam-se ou, pelo contrário, apagam-se enquanto IPs? 

ii) a forma como representam as outras (mulheres) que evocam:

	Como é que as mulheres falam de outras mulheres?

E na perspetiva, ainda, de se verificar se existe efetivamente uma escrita “específica” de mulheres, enceta-
se um estudo comparativo - orientado pelos mesmos pressupostos teórico-metodológicos - com textos de 
homens, com o objetivo de se verificar:

iii) o modo como falam de si;
iv) o modo como representam os outros (homens);
v) e se se implicam ou não nos textos.

Para responder às questões colocadas, definiram-se critérios de análise que constituem as marcas de 
implicação que permitem aferir se a enunciação de mulheres e de homens é, tendencialmente, implicada (ou 
não); e que se apresentam na seguinte tabela:

Critérios de análise
Implicação Não Implicação

M
ar

ca
s

Unidades com valor 
deítico que remetem 
para a interação 
verbal

Pessoal (nomes próprios, pronomes, 
entre outros)

Presença AusênciaTemporal-Espacial (não verbal: 
advérbios, adjetivos, entre outros)

Modalização 
autonímica

Desdobramento enunciativo 
(pontuação polifónica “”, (), -) Presença Ausência
Marcas de modulação (?, !, ...)

Presença do pronome indefinido “se” Com valor deítico (1ª 
PS ou 1ª pPL)

Sem valor deítico 
(endofórico)

Exploração do subsistema de verbos do plano do discurso Com valor deítico
(PRES, PPS, FUT 

per.)

Sem valor deítico (valor 
genérico)

(PRES, PPC)
Auxiliares de modo (poder, dever, querer, ser preciso, entre 
outros)

Presença (Auxiliar poder/dever 
+ INF)

Anáforas (retomadas anafóricas: nominais, pronominais, entre 
outras)

Presença
(Valor exofórico)

Ausência
(Valor endofórico)

Frases não declarativas (interrogativas, exclamativas e 
imperativas)

Presença Ausência

Modalizações lógicas Ausência Presença
Organizadores com valor lógico-argumentativo Ausência Presença
Densidade verbal Elevada Baixa
Densidade sintagmática Baixa Elevada

Tipo discursivo (predominante) Discurso Interativo Discurso Teórico
Mundo discursivo (predominante) Expor Implicado Expor Autónomo

Figura 4: Critérios de análise (Fonte: elaborada pela autora com base em Miranda (2010: 139))

Das análises realizadas resultou o seguinte agrupamento dos critérios de análise: de um lado agruparam-se 
as marcas que sugerem a implicação da IP (cf. coluna “Implicação”); e, do outro, as marcas que remetem 

para a não implicação da IP (cf. coluna “Não Implicação”). Por seu turno, o agrupamento dos critérios resultou 
do trabalho de análise que assentou em mapear e inventariar as marcas linguísticas em ocorrência nos textos, 
assumindo que:

⇒	 A ocorrência de marcas que apontam para a implicação da IP no processo de produção textual está 
sinalizada com as indicações “presença” e “com valor deítico/exofórico”; 

⇒	 A ocorrência de marcas que sugerem o distanciamento das IP, ou seja, a não implicação, sinalizam-
se por intermédio das expressões “ausência” e “sem valor deítico/exofórico (valor endofórico)”.

 

Embora as figuras abaixo representadas (cf. Figuras 5 e 6) não apresentem a análise exaustiva dos 
textos, a análise integral conduziu às seguintes observações: as regularidades encontradas  nos modos de 
representação das IP colocam de um lado os textos de IPs femininas e, do outro, os de IPs masculinas. Serão 
aqui apresentadas, no entanto, apenas as regularidades significativas, isto é, as que colocam em definitivo 
contraste textos de mulheres e de homens. Tal significa que os fatores “presença/ausência” e “com/sem valor 
deítico” não ocorrem exclusivamente nos textos de determinadas IPs (mulheres ou homens), apenas se dará 
conta das marcas predominantes, ou seja: a designação “ausência” atesta um “fraco predomínio” e, pelo 
contrário, “presença” uma estratégia discursiva predominante daquela IP. 

Assim, verificou-se, de um lado, que as mulheres privilegiam o recurso a marcas de implicação mobilizadas 
em segmentos de DI e que traduzem um forte envolvimento da instância produtora feminina no processo de 
produção textual. Mais especificamente, a configuração linguística da enunciação de mulheres é tecida a partir 
de relações de implicação e conjunção, representando-se a si próprias no mundo do Expor (Expor Implicado). 

Em contrapartida, os homens tendem a não se implicarem, ou seja, a implicação do eu é nula, tecida em 
segmentos de DT. Prevalece, portanto, uma relação de não implicação (Autonomia), ainda que estabelecida 
temporalmente em conjunção com o momento de produção textual (Expor Autónomo).

A tabela abaixo exemplifica os resultados gerais das análises, de acordo com os fatores “presença/ausência” 
e “com/sem valor deítico”: 
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Trabalho de análise
Textos A e B: 

Mulheres

(Implicação)

Textos C e D: Homens

(Não Implicação)

M
ar

ca
s

Unidades com valor 
deítico que remetem 
para a interação verbal

Pessoal (nomes próprios, pronomes, entre 
outros)

Presença AusênciaTemporal-Espacial (não verbal: advérbios, 
adjetivos, entre outros)

Modalização 
autonímica

Desdobramento enunciativo (recurso a 
pontuação polifónica (“”, (), -) Presença Ausência
Marcas de modulação (?, !, ...)

Presença do pronome 
indefinido “se” 

Com valor deítico 
(de 1ª PS ou 1ª pPL) 

Presença Ausência 

Sem valor deítico/exofórico Ausência Presença
Exploração do 
subsistema de verbos 
do plano do discurso 

Com valor deítico
(PRES, PPS, FUT per.)

Presença Ausência

Sem valor deítico 
(valor genérico: PRES, PPC)

Ausência Presença

Auxiliares de modo (poder, dever, querer, ser preciso, entre outros) Presença (Auxiliar poder/dever 
+ INF)

Anáforas (retomadas anafóricas: nominais, pronominais, entre outras) Presença
(Valor exofórico)

Ausência
 (Valor endofórico)

Frases não declarativas (interrogativas, exclamativas e imperativas)
Presença Ausência

Modalizações lógicas Ausência Presença
Organizadores com valor lógico-argumentativo Ausência Presença
Densidade verbal (uso de itens lexicais pouco frequentes/frequentes) Elevada Baixa

Densidade sintagmática (recorrência de orações simples/complexas) Baixa Elevada

Tipo discursivo (predominante) Discurso Interativo Discurso Teórico

Mundo discursivo (predominante) Expor Implicado Expor Autónomo

Figura 5: Trabalho de análise (Fonte: elaborada pela autora)

Relativamente aos textos de mulheres, predominam as marcas linguísticas que mobilizam o tipo 
discursivo DI, atestando a implicação do “eu”, e posicionando-se em situação de interação com o momento 
de produção, com forte grau de contextualização. Nesse sentido, o discurso e as suas dimensões temáticas 
situam-se no encalço imediato da instância de produção, posicionando-se esta no discurso de forma pessoal e 
implicada. Como foi mencionado anteriormente, reitera-se que apenas serão mencionadas e inventariadas as 
marcas que, nas mesmas circunstâncias, colocam em oposição os textos de mulheres e homens, no que respeita 
à configuração linguística da enunciação.

São exemplos de discurso implicado de mulheres, a presença de:

i) unidades com valor deítico pessoal (marca de pessoa nas formas verbais, nomes próprios, pronomes, entre 
outras), com valor exofórico, sob a forma de 1ªPS e sob a forma de 1ªpPL; esta última com valor deítico 
dilatado (implicação atenuada). Abre-se aqui um parêntesis para referir que a IP representa-se com distintos 
graus/modos de implicação: a implicação é forte nos momentos em que o eu assume o estatuto de ator no 
processo de produção textual, sob a forma de 1ªPS. Por outro lado, o grau de implicação é enfraquecido 
quando a instância de produção se assume como parte de um coletivo, sob a forma de 1ªpPL com valor deítico 
dilatado, representando diferentes papéis sociais adaptados às circunstâncias de produção.

ii) pronome indefinido “se” com valor exofórico;

iii) unidades com valor deítico que remetem para a interação verbal e que pontuam o espaço e/ou o tempo da 
produção textual;

iv) formas verbais do plano do discurso com valor exofórico (no Presente do Indicativo e no Pretérito Perfeito 
do Indicativo), marcando a equivalência entre a instância produtora do texto e o autor dos processos evocados, 
quer na forma de pronome pessoal deítico “eu” (implicação atestada/forte); quer de 1ªpPL (representando uma 
instância coletiva/grupo social, que a própria instância produtora também integra (a implicação surge aqui 
enfraquecida por se diluir numa identidade plural, geral, marcando a implicação da instância produtora, mas 
no seio de uma ação comum));

v) processos de modalização autonímica (isto é, configurações enunciativas de auto-representação do 
dizer/“metadizer”/desdobramento enunciativo (pontos de vista, opinião pessoal, entre outros)), com recurso a:

a) pontuação polifónica (por intermédio de aspas, travessões e/ou parêntesis (com o objetivo de 
particularizar, exemplificar, introduzir, corroborar, reforçar uma ideia da instância enunciativa, 
marcando o seu ponto de vista (por vezes, também associada a frases não declarativas), ou, ainda, 
como forma de interpelar outras instâncias evocadas no texto);

b) e marcas de modulação (assinaladas pelas interrogações retóricas, exclamações e reticências, que 
apontam para as suas ideias pessoais, os seus pontos de vista, os seus comentários, as suas perspetivas. 
Estas marcas assinalam, ainda, as frases não declarativas);

vi) auxiliares de modo (poder, dever, querer, ser preciso, entre outros);
vii) anáforas (retomadas anafóricas: nominais, pronominais, entre outras);
viii) e frases não declarativas (interrogativas, exclamativas e imperativas).

No que respeita aos textos de homens, prevalecem as marcas que ocorrem em segmentos de DT, situadas 
no eixo da autonomia, isto é, em que a relação entre as instâncias de agentividade e os parâmetros da ação de 
linguagem não é explicitada. Assim, ao representarem-se, não se relacionam nem com a situação de interação, 
nem com qualquer referência temporal, o que atesta um maior distanciamento e fraca (ou nula) implicação, 
tecida sob a forma de construção teórica.

São exemplos de discurso não implicado de homens, a:

ix) ausência de:

a) unidades (deíticas) que remetam aos interactantes ou ao espaço-tempo da produção;
b) processos de modalização autonímica; 
c) frases não declarativas.

x) presença de:
 

a) forma neutra “se” (sem valor exofórico); 
b) formas verbais do plano do discurso, em particular o Presente Genérico e o Pretérito Perfeito (sem 

valor deítico), como marca de atribuição de propriedade;
c) organizadores com valor lógico-argumentativo; 
d) auxiliares de modo no Presente Genérico, seguido de forma verbal infinitiva, com valor atributivo;
e) construções impessoais e infinitivas (por vezes sob a forma de retomadas anafóricas, como processo 

de referenciação deítica intratextual), apenas como marca de atribuição de propriedade; 
f) modalizações epistémicas/lógicas, externas à relação predicativa, marcando apenas “o dizer” dos 
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processos.

Para fundamentar o acima mencionado, apresenta-se, de seguida, o resultado da análise dos quatro textos, 
com os respetivos exemplos:

Trabalho de análise: exemplos

Mulheres Homens

Texto A Texto B Texto C Texto D

M
ar

ca
s

Unidades com valor deítico 
que remetem para a interação 
verbal:

Pessoal (nomes próprios, 
pronomes, entre outros) 
Presença do pronome indefinido 
“se” (com valor deítico de 1ª PS 
ou 1ª pPL)
Temporal-Espacial (não verbal: 
advérbios, adjetivos, entre outros)

a) “Sim, sou 
feminista, na teoria e 
na prática”. 

a) “Curiosamente, a minha 
mãe (...)”.

Modalização 
autonímica

Desdobramento 
e n u n c i a t i v o 
(recurso a 
p o n t u a ç ã o 
polifónica (“”, 
(), -)

b) “(...) se aceitar 
com naturalidade 
que as mulheres 
“não cheguem lá”.”

b) “O que hoje me parece 
mais chocante é o facto de 
muitas dessas mulheres- 
como as (...) minhas avós 
– não terem tido (...)”.

Marcas de 
modulação (?, 
!, ...)

c) “Se for eleita, 
creio que (...) e 
mesmo assim fica-se 
longe...”.

c) “Tinha outra idade, 
vinha de outros tempos (...) 
das mulheres em casa...”.
 

Presença do pronome indefinido 
“se”  (sem valor deítico/exofórico)
 

a) “As palavras 
feminista e 
feminismo prestam-
se (...)”.

a) Trata-se de uma 
questão de autonomia 
(...)”.

Exploração do 
subsistema de 
verbos do plano do 
discurso 

C o m 
v a l o r 
deítico
( P R E S , 
PPS, FUT 
per.)

d) “Sou a favor. 
Creio que as 
medidas adoptadas 
são ponderadas 
(...)”.

d) “Creio que o fez mais 
pela dimensão do seu ego 
(...)”.

Sem valor 
deítico 
( v a l o r 
genérico: 
P R E S , 
PPC)

b) “(...) o poder 
é ocupado por 
homens, sendo que 
o poder (...) exclui as 
mulheres (...)”.

b) “Ao Presidente 
compete dar o exemplo 
(...)”.

Auxiliares de modo (poder, dever, 
querer, ser preciso, entre outros)

e) “É preciso este 
quadro legal (...)”.

e) “De todo o modo, temos 
de saudar (...)”

c) “(...) pode ser 
combatido com 
medidas (...)”.

c) “(...) nem devem 
continuar (...), devem 
promover a ideia (...)”.

Anáforas (retomadas anafóricas: 
nominais, pronominais, entre 
outras)

f) “(...) ver 
uma mulher ser 
s is tematicamente 
(...) uma culpa que 
não era dela (...)”.

f) “O que hoje me parece 
mais chocante é o facto de 
muitas dessas mulheres 
(...). (...) a maior parte 
dessas mulheres não (...)”.

Frases não declarativas 
(interrogativas, exclamativas e 
imperativas)

g) “Por onde 
começar?”.

g) “(e alívio, por não ter 
sido obrigada a vivê-lo!)”.

Modalizações lógicas d) “Claro que todos 
(...)”.

d) “É certo que, por 
maior que seja (...)”.

Organizadores com valor lógico-
argumentativo

e) “Todavia, uma 
nota para (...)”.

e) “Por isso, esta batalha 
da e pela liberdade (...)”.

Densidade verbal Uso de itens lexicais pouco frequentes Uso de itens lexicais frequentes

Densidade sintagmática Recorrência de orações simples Recorrência de orações complexas

Tipo discursivo (predominante) Discurso Interativo Discurso Teórico

Mundo discursivo (predominante) Expor Implicado Expor Autónomo

Figura 6: Trabalho de análise: exemplos (Fonte: elaborada pela autora)

É na representação discursiva de si que se faz a ligação para outro ponto do trabalho – a representação 
do outro, com o objetivo de se responder às seguintes questões: como é que as mulheres representam outras 
mulheres? E os homens?

O facto de as entrevistas terem em comum uma linha orientadora – as questões da igualdade e paridade 
de género – promove, necessariamente, a reflexão acerca das mulheres e dos homens na sociedade. Porém, 
e aqui reside um ponto de vista que vai ao encontro da questão inicial – “Haverá um falar-de-mulher?” -, é 
na voz das mulheres, enquanto IPs, que se  evidencia uma consciência, que é verbalizada, da fragilidade do 
género no devir histórico, social e político que se traduz precisamente na representação da mulher de outras 
mulheres, evocadas no texto, como se de uma luta comum se se tratasse. Nos textos de autoria feminina, 
observa-se a tendência em dirigir um agradecimento, uma dedicatória, uma reminiscência ou até mesmo 
uma mera referência a determinadas mulheres e às mulheres no geral. Ao contrário dos homens, as mulheres 
evocam outras mulheres, quer do espectro pessoal e familiar (mães, avós, filhas, entre outros), quer social ou 
mediático (mulheres que lutaram pelo seu espaço e papel na sociedade), sublinhando as suas vivências, as suas 
lutas, as suas experiências, as suas angústias, a sua “existência” enquanto “mulheres” e tudo o que cultural e 
socialmente essa “condição” implica.

Essa representação parece traduzir que se está diante de uma condição comum, como que tecida pela 
solidariedade feminina, uma consciência de que é através da “voz”, da linguagem, que se (trans)formam 
mentalidades, conceitos, e, claro, outras consciências; abrindo o texto esta possibilidade de pensar as mulheres, 
e de se colocar à disposição desta problemática. Ou, como adianta Maria de Lourdes Pintasilgo (1981), “(...) 
ouvir falar uma mulher do seu lugar de mulher é ver desdobrar diante de nós todo o universo que ela evoca”.

Em suma, as análises mostram que as estratégias linguístico-textuais de mulheres pendem para a implicação, 
representando-se em segmentos de DI, reforçando o processo de implicação do eu, quer de forma atestada ou 
atenuada, responsabilizando-se pelas suas ações, e exercendo, dessa forma, uma maior influência no texto. Por 
seu turno, os homens recorrem com maior frequência às formas de indeterminação do sujeito, privilegiando as 
marcas de DT. Posto isto, pode-se equacionar a necessidade de alargar o trabalho a futuros estudos, incluindo 
o contributo fundamental de um estudo comparativo,  na medida em que parece existir (ir)regularidades 
nos textos de mulheres que são constitutivas de uma configuração linguística própria da IP feminina. Na 
mesma linha de raciocínio, e uma vez que se verificou uma forte consciência do género (social) no texto de 
mulheres, evocando-as, poder-se-á afirmar que, de alguma forma, o modo de se representarem (e às outras) 
está relacionado com as questões (sociais) de género.

5. Considerações finais 

O percurso de investigação que despoleta este e outros trabalhos que visam analisar a configuração 
linguística da enunciação de mulheres nos textos, a partir de um estudo comparativo com textos de homens 
nas mesmas circunstâncias, tem revelado conclusões promissoras, ainda que provisórias: o discurso das 
mulheres é tendencialmente mais implicado (que o dos homens). Tal percurso tem incidido na análise de 
textos que conformam o género discurso político de tomada de posse, alargando-se neste trabalho – daí a sua 
complementaridade – a outro género: a entrevista.

Sem prejuízo de um trabalho mais sólido, as análises evidenciam a tendência das mulheres para se 
implicarem nos textos que produzem, ao contrário dos homens que apresentam um registo semelhante à 
“construção teórica” de factos, ideias, conceitos, entre outros. Por essa razão, as regularidades encontradas 
apontam para a frequente ocorrência de segmentos de DI nos textos de mulheres, em particular o recurso às 
formas linguísticas de implicação: falam de si, sobretudo, na 1ª PS (“eu”) e utilizam o pronome indefinido 
“se” com valor exofórico. Contrariamente, os homens privilegiam as formas de construção sem valor deítico 
(sujeito indeterminado), privilegiando as marcas de DT, representando-se maioritariamente na 1ª PPL. Na 
representação de outras instâncias, isto é, mulheres e homens que as IPs femininas e masculinas evocam, 
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respetivamente; aponta-se um facto curioso e que necessita de ser futuramente explorado: as mulheres, 
enquanto IP, têm tendência a falar de outras mulheres, especificando-as a partir do seu ato pessoal como um 
ato coletivo; já os homens não representam outros homens nos seus textos.

Ainda que não se possa afirmar taxativamente que as mulheres recorrem apenas a marcas de implicação 
forte, atestada, efetivadas pelo DI, e que os homens não se representam de forma alguma em segmentos 
de implicação, isto é, apenas em segmentos de DT; este trabalho vem demonstrar a tendência, que permita 
abrir caminho para ser possível “teorizar” um suposto “falar-de-mulher” ou, pelo menos, fazer prever a 
possibilidade de se equacionar a existência, tal como afirma Pintasilgo, de um “falar-de-mulher” (1981), 
uma escrita caracteristicamente feminina, ainda que se considere esta questão, pelo menos para já, em termos 
práticos e não teóricos.

O quadro epistemológico do ISD oferece as ferramentas que que permitem aferir se o discurso é implicado 
ou não, e esboça a possibilidade, como diria Pintasilgo, de um novo caminho nos estudos que relacionam a 
linguagem com as questões de género, antevendo na prática (linguística) feminina uma tendência: “a tomada 
da palavra é, para as mulheres, a possibilidade (a audácia?) de dizer eu (…) que nos chega modelada por um 
corpo, por uma história (…), dizendo-se em cada momento” (1981: 43).
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