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Este artigo, centrado essencialmente na perspectiva teórica do Interacionismo 
Sociodiscursivo (Bronckart, 1999, 2008), procura analisar de que forma o agir 

empreendedor -
guração linguística das formas de interpretar do que venha a ser o empreendedo-

rismo, em função de referentes 

agir empreendedor, variáveis de acordo com a diversidade referencial. Para análise 
 ação empreen-

dedora

privadas portuguesas, em faculdade distintas. Resultados preliminares apontam, 
a partir do levantamento de algumas categorias linguísticas, que as -

 apresentam diferentes ´tonalidades´ em função da atividade social em que 
o agir empreendedor se veicula.

Palavras-chave

Interacionismo sociodiscursivo, categorias linguísticas.

This article is focused on the theoretical perspective of Sociodiscursive Interac-
tionism (Bronckart, 1999, 2008) and its goal is to analyse how entrepreneurship 

-
ration of the different ways of interpreting entrepreneurial acting according to the 

-

-

(1) 
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entrepreneurship, according with referential diversity. For our analysis we  carried 

universities in different faculties. The results indicate that the interpretation of the 
entrepreneurial acting may present different ‘tonalities’ depending on the social 
activity to which the acting is linked to.

Keywords -
discursive Interactionism, linguistic categories

0. Introdução

empreendedorismo(2) 
está a assumir um elevado protagonismo nos diversos segmentos sociais, 

como -

, o desenvolvimento de uma atitude empreendedora 
no contexto social vem sendo considerado, por muitos, como um dos 

pela introdução em muitos sectores de procedimentos informatizados, quer 
mais actualmente pela grave crise europeia com políticas económicas e 
sociais conduzidas por planos de ajustamento impostos pela Troika(3) e, 
com o “Estado social em risco(4)”, o empreendedorismo passou a ser ainda 

exploram novas oportunidades, tanto em que -

Dados mais recentes pontuam que, ao se medir a taxa de actividade 

estejam sendo realizadas pelo governo para fomentar o empreendedorismo 
no país, como o incentivo à criação de empresas, desenvolvimento de 

(2) , 

 

 -
www.dn.pt/inicio/portugal/interior.
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-
sas, muito ainda deve ser realizado para fazer de Portugal um país mais 

-
tudes governamentais(5), mas, no nosso ponto de vista, deve estar ancorada 
fundamentalmente, no desenvolvimento de uma atitude empreendedora 
nos diversos segmentos sociais. Assim, os indivíduos devem ser levados a 

-
-

des para gerar ideias e atrair recursos. 

empresas, assumimos que o empreendedorismo diz respeito 

Ainda, limitámos o nosso estudo a duas formas de 
empreendedorismo(6): o  e o empreen-

O primeiro diz respeito à forma como ideias inovado-

ampla(7) -

http://juventude.gov.pt; ou o empreender – plata-
forma do empreendedor – http://empreender.aip.pt

 O empreendedorismo -

-
riam esta situação para o intrapreendedorismo para a segunda situação, uma vez são atitudes 
desenvolvidas no seio de uma organização. 

Portugal 

-
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-se fundamentalmente no quadro teórico-metodológico do Interacionismo 

-

de algumas marcas linguísticas inseridas em  (Bronckart, 
empreendedorismo pode vir a ser inter-

cursos de empreendedorismo, em diversos segmentos sociais. Vale con-

para o desenvolvimento de uma atitude empreendedora dos estudantes, em 

analítico-teórico.

três partes. Primeiramente, serão apresentados alguns conceitos teóricos 
-

ção conceitual do termo 
-

1. Apresentação de alguns conceitos teóricos 

(8) 
se insere, considera que o funcionamento humano geral deve integrar 

-
-se de um posicionamento epistemológico-político(9), distanciando-se da 

-

(8) -

(9)  Para uma exposição detalhada do quadro epistemológico do interacionismo sociodiscursivo 
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-

-

O termo indo ao encontro dos pressupostos teóricos do ISD, designa 

aqui qualquer forma de intervenção de um ou mais indivíduos no mundo. 
mundos representados, 

 construído ao longo de sua 
vida: conhecimentos de natureza holística, sem organização lógica, implí-

agir. 
agir 

(10) e con-
frontação entre elementos do mundo vivido com os conhecimentos formais 

-
cados no agir quanto da linguagem neste contexto?

Dentro do contexto do ISD, todos os seres humanos que intervêm no 
agir são considerados 
ator  como 
fonte de determinado processo, dotado de e inten-

. Ainda o termo agente 

. 
O termo ação -

pretativa do agir construída tanto a partir dos actantes diretamente impli-
cados na atividade quanto a partir de outros agentes externos que intervêm 
nesta construção. Apresenta assim tanto um estatuto psicológico quanto 

-
ação 

corresponde essencialmente a um -

(10) 

mundos representados. Para este autor, estes são 

mundo ordinário

que corresponde ao  criado pela atividade de linguagem.
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 em função das contingências sócio-polí-

forma de ação. E, no nosso caso, uma ação empreendedora será determi-
nada pelo ato assumido por indivíduos com capacidade de adotar riscos 
calculados (empreendedor/grupo de empreendedores) e que, face a deter-
minantes externos ( ), necessitam “traçar um rumo” 

)(11). Para tal feito, são uti-

agir -

, as atitudes, os (12)

de forma a que compactuem com esta atitude empreendedora. As diversas 

empíricos(13)

-
rica, as entidades linguísticas semiotizadas nos que circulam, sendo 

aspecto que a linguagem assume um papel fundamental no desenvolvi-
mento dos indivíduos.

Vale salientar que, no quadro do ISD, são os , enquanto 
-

guística, que materializam esses textos. Esses  (discurso 

(11)  Adotamos aqui as categorias de uma -

os resultados das análises (correspondente ao próprio agir) devem ser levados em conta as 
,  do(s) agente(s) e os  por ele(s) utiliza-

(12)  correspondem às normas de represen-

o. 

 

esta última corresponde a uma interpretação do agir por determinado ator em uma ativi-

do agir (denominadas de ) que podem ser agrupadas em cinco grandes con-

discurso presentes e a materialização linguística dos mesmos.  
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teórico, discurso interativo, narração e relato interativo) podem vir a ser 
-

zam, em função de dois tipos de ruptura: uma de ordem temporal (conjun-
ção e disjunção) e outra de ordem actorial (implicação e autonomia)(14). O 

Tabela 1: Mundos discursivos, segundo BRONCKART (2008b: 71),

 in COUTINHO (2009: 200) 
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(15), 

-

-

Bronckart & Dolz (1999) salientam o papel das  no 
-
-

sofrer constante atualização em função da diversidade das tarefas que estes 

   

  Para um levantamento detalhado das diversas fases de desenvolvimento da noção de -
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às adversidades enfrentadas no dia-a-dia da execução das tarefas. Assim, 
enfatizam que a aceção do termo -

-
tualização desta mesma competência por parte dos agentes envolvidos de 

savoir-faire plutôt que des savoirs, et des 

-
res citados, enfatizando que, ao analisarmos as , devemos 

-
-

titucionalmente, contudo vão reatualizá-las e adaptá-las em práticas sociais 
diversas. Assim, em determinado , um indivíduo deve 

(competência a um nível praxiólogico). Salienta-se que, ao se considerar 
a relevância da linguagem no desenvolvimento do humano, como preco-
niza a teoria sociodiscursivo-interacionista, estas competências podem ser 
atestadas a partir dos diversos textos que circulam nas diversas práticas 

 e das diver-

que podemos traçar um diagnóstico das competências. 
-

nado de : as empreendedoras. Defende-se a tese de que as 
formas de interpretação dessas mesmas , linguisticamente 
demarcadas, podem vir a apresentar ´tonalidades competenciais´ distintas 

-

3. Percurso metodológico 

Os textos aqui analisados correspondem a excertos de um 
ideias(16) ação empreendedora realizados em sala de aula, 

 -
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junto a licenciados do 1º ano, em faculdades e universidades distintas. Em 

à turma) assumia a regência da cadeira. Em outra universidade (privada), a 
-

tigação e Tecnologia de Informação o que conferiu à própria interação um 
caráter mais dinâmico.

-

-

associadas a práticas sociais distintas, apresentavam graus de empreen-
dedorismo reconhecidos socialmente. A primeira, no intuito de concorrer 
com empresas denominadas 

que chamem a atenção para a importância do voluntariado.  

-

seguindo as normas de transcrição adoptadas pelo grupo 
et Formation

3.1. Análise de dados

O procedimento de análise dos dados adotado pela pesquisadora compor-
tou, nesta etapa, cinco fases: 
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 – -
empreendedorismoVWXY, nos cinco 

vídeos transcritos; 
 –

nomeadamente (1), (2),
-

, os três 
últimos tópicos foram excluídos devido à existência de uma exem-

 –

nos vídeos analisados, respeitando a ordem cronológica de apare-

 –

diferenças e semelhanças na dos diversos eixos 
temáticos nos diferentes vídeos;

 –
diversos eixos temáticos nos diferentes vídeos.

 –
os quais os agrupamentos temáticos se reportam: ação empreende-
dora relativa à empresa de aviação (A); ação empreendedora rela-

 – Os exemplos citados nas análises apresentam uma numeração 

Z[  Referente relativo ao agrupamento temático demarcado pelas 

sistema 

, que procura adaptar-se adequadamente 
. Assim, o tema de determinado signo/enunciado só pode ser 

momento e o local de produção, os textos e discursos que com ele dialogam, etc.).
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c.  2º número cardinal refere-se ao agrupamento temático – (1) 
-

 –
(segundo os diversos referentes), foram agrupados os aspectos 
linguísticos relativos ao que denominamos 

 do empreendedorismo relativas à atividade empre-
sarial e à social.

\]^ _``_ bc]d_ef^_gh] igijkhfd]l _gmihfnio`_ pq_l i] min_c q`] ei jfg-
guagem para se referir ao  empreendedor, 
os alunos selecionam os diversos recursos linguísticos disponíveis em fun-

-

desta pesquisa. Dessa forma, a nosso ver, a análise da semiotização linguís-
tica do 
pode fornecer pistas interessantes para o desenvolvimento deste mesmo 
agir(18) em práticas sociais diversas.

-

o que pensam

pen-

sado é exatamente 

neste nível que se situa esta contribuição. 

Pensamos que uma possível intervenção na formação de futuros pro-
, pelo 

-

do projeto de pós-doutoramento) pode, realmente, fornecer outros dados 

(18) agir empreendedor pode vir a estar presente em qualquer prática social. 
-

dades em função do contexto em que se insere.
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4. Delimitação e definição dos agrupamentos temáticos

(1999)(19)

Bronckart ressalta que, ao analisar a organização temática de determinado 

-
vância de uma 

 
 em 

empreendedorismo, a partir do 
qua-

(1), (2),

Vale salientar que, no quadro teórico do ISD, do ponto de vista empí-

-
tamento de agrupamentos de orientação temática em entrevistas realizadas 

-

-
-

tutor, foram evidenciados trechos cujo conteúdo temático referia-se ao agir 

(19) -

 (nomeadamente os tipos de discurso) transcenderiam as variantes e/ou diferenças 
de conteúdo temático ou ainda que seriam independentes deste mesmo conteúdo. Para mais 
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(20).
-

ponente temática para o estudo da semiotização de textos inseridos em 
 propriamente dita.

4.1. Agir empreendedor e agrupamentos temáticos associados

que licenciados “pensam ser” o agir empreendedor, deve ser salientado 

sua semiotização discursiva (tipos de discurso a eles associado, eixos de 
-

formas de 

interpretar o que venha a ser o empreendedorismo em função de referentes 

-

-

-

-
-

lise e interpretação de textos, enquanto pesquisadores, para que possamos 

o empreendedorismo e a transcrição das aulas serviram como ferramentas 

socialmente “conhecidas” relativas ao ser empreendedor.
Posteriormente, passa-se à análise dos aspectos linguístico-textuais 

dos agrupamentos temáticos propriamente dita.

(20) 

e  pode ser encontrada 
em Bulea e Bronckart (2012).
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4.1.1. Agrupamentos temáticos 

-

pesquisadora, durante a análise empírica dos dados recolhidos (transcrição 
dos vídeos).

 – Qualidade - Este diz respeito a todos os trechos dos vídeos trans-
critos relativos à dos alunos -

 ao agir empreendedor.
 – Resultado – Este refere-se aos trechos dos vídeos transcritos rela-

tivos à  relativo ao agir 
empreendedor em análise.

 – Processo/etapas – Este relaciona-se a segmentos, nos trechos dos 
vídeos transcritos, que 

rstu Zuvwxsu ywzw{wy uwz yw|{ts|Z}su[ ~ Z�z�vZyw|xs xwy�xt{s -

devido ao facto de não estar presente nos vídeos transcritos. Em relação à 

 (a partir da 
esta-

ria muito presente, sendo frequente a intervenção dos alunos com expres-

a cada agrupamento, procede-se ao levantamento dos seguintes aspectos 
linguísticos: 

e 

 envolvidas. 

empreendedorismo pode trazer, a partir dos agrupamentos temáticos pre-
viamente descritos, ao nível da organização linguístico-textual, algumas 

pensam ser o empreen-
dedorismo.
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-

-
plos(21)

(1)  -

 
(2) 

-

rismo.
-

-

-

(21) -
scrito e, em segundo lugar, o número do aluno interveniente na turma. Vale salientar que o 
número referente ao aluno respeita uma ordem cronológica de aparecimento da fala do aluno 
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vai

 

que <consegue juntar> pessoas das mais diversas origens sem sem 
interesses diretos nisto, que antes não te- não não teriam atitudes 
dessas conseguir juntá-las com grande espírito de liderança e fazer 

mais clientes, mas não há aqui, empreendedorismo. É pur pura 

�]` _�_^bj]` c_m_cfe]` igh_cf]c^_gh_l ]�`_c�i^o`_ dicidh_ck`hfdi`
linguísticas do discurso interativo:

a inserção do interveniente na interação em curso: “eu diria …”; “acho que 
…”; “eu acho que…”; “penso que daí” “eu pra mim”.

– Existência de grupos nominais

acessíveis aos interactantes no espaço-tempo da interação: “
”.

valor gnómico de caráter durativo:  “ que 

  
>

– Presença de organizadores textuais com valor lógico-argumentativo: 
“  de formas diferentes -

-
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 o 

 

modal “poder”: 

(22)

o momento 

-

-
-

tualmente tanto com o momento do ato de produção, quanto do eixo de 
referência temporal.

temporais características(23) -
tivos aos agrupamentos temáticos e os eixos de referência temporal e de 
localização temporal relacionados com eles.

-

-

-

não 

(22)
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(2) (B.2.2.) -

que 

-

 

 há 

  

-

-
nea ou posterior ao eixo temporal demarcado, com uma total independên-
cia em relação ao ato de produção.

-

pelos enunciados.



��UCompetência empreendedora e sua configuração linguístico-textual

evento instantâneo(24) e o “transformar” um -
dade, para que este último se realize existe respetivamente a passagem de 

para o evento e a passagem de uma fronteira de 

. 
. Ainda, o predicado “preencher” repre-

ressaltando o  e não enfati-

Em (B.2.2), o valor temporal – marcado por uma 
futuro (
momento de produção, com a criação de um eixo de referência temporal 
delimitado. O valor perfetivo em relação ao momento de 
produção sendo assim o acontecimento linguístico expresso no enunciado 

Dessa forma, vale a pena ser ressaltado que o uso dessas formas ver-

de simultaneidade em relação ao momento de produção. O valor temporal 

estar, acompanhado com 
gerúndio (mais característico do português do Brasil) ou pela preposição a 

. Ou ainda, 

-
-

 evento instantâneo e . 

estar 

agarrado , existe 

por transformar, podemos distinguir três fases: o início do evento, que corresponde a uma 
transição (ou passagem de fronteira), que pode ser expresso em português por 
transformar

estar a transformar

que poderia ser expresso em português por .
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tados, salientando o  do acontecimento linguístico e 
o .

-

-
 necessárias ao agir empreendedor. 

empreendedor. 

-
rentes -

. Os agentes participantes 

empreendedoras são analisadas, a dos agentes que ´encenam´ os anúncios 

marcas de sujeito indeterminado). Há, ainda, a do próprio criador das cam-

forma  como são ´semiotizados linguisticamente´.
(26)

-

agir empreendedor:
 que;  aí;  que; e  ação empreen-

dedora;  ;    ; 
 a  sentir heróis; .

para ; prá 
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-

(8 a) ; 
(8 a) 

organizadores textuais)

(12)  criam valor
  

; 
 forma mais humanitária e o  forma 

-
nam semanticamente um 
pelos seguintes traços semânticos [+Animado, + Vontade], sendo o contro-
lador e o provocador da ação empreendedora.

-

outro 

Ou ainda, um argumento interno que enfatize o resultado deste agir 
empreendedor:
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que 

-

-
-

do processo, demarcando a intencionalidade na realização de um agir 

empreendedor por parte das empresas.

(18)  

-

nominal pluralizado “os clientes”)

 

– Pessoas com papel social de heróis que participam como voluntá-

acompanhado por marcas pronominais de primeira pessoa do 
plural.

(21)  (B.2.1)  um super dentro de 

-

.
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Pessoas com papel social de  são frequentemente semio-

  Portanto para que 

 um super dentro de 

ajudar 

tomando uma atitude empreendedora 

ao 

-

(29)   

Agente produtor do anúncio (TAP/BA) não explicitado claramente

  

 a tentar transmitir 

Agente idealizador do produto com caráter empreendedor (demar-



��� Rosalice Pinto

 

Posso ajudar 

uma relação predicativa. Esta tem um sentido que corresponde à relação 

-

-

tas

(talvez, certamente ...);  quanto marcas linguísticas que atestem valores 

de operação psicológica(27).

de ideias em sala de aula. Os licenciandos têm uma representação interiori-

-

-
cas atestadas vão ao encontro do próprio tema discutido na sala de aula o 

PODE

 

textuais, em especial nos textos processuais, ver: Pinto & Bessa (2010)
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5. Considerações finais

, 
relativas a um agir empreendedor empresarial, a um social ou ainda aos 

-

. Esta refere-se às for-

que um agir empreendedor -

-
de(s), resultado(s), processo(s)), existe um alto índice de elementos que 
pode evidenciar a relevância dada a todos os 

. Esses processos são evidenciados 
de forma muito pouco diferenciada nas duas atividades (a empresarial e a 

de interpretar o ´processo´ do agir empreendedor deu-se, fundamental-

Alimentar; aspeto não tão evidenciado quando o referente era a empresa 

temáticos relativos a resultados. Salienta-se que as  
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 o agir 
(28). Esse facto pode ser uma hipótese para 

a pouca relevância dada pelos licenciandos aos resultados dos tipos de agir 

-

-
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