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APRESENTAÇÃO

Em 2018, realizamos a 27ª Jornada do Grupo de Estudos Linguísticos do 
Nordeste (GELNE). O evento mais uma vez agregou estudantes, professores e 
pesquisadores de toda a região Nordeste e demais regiões do país. Com este 
evento, demos o primeiro passo para uma ação importante para a associação: 
a internacionalização da Jornada. Assim, mais do que ser a 27ª, foi a primeira 
Jornada Internacional do GELNE. Com esse processo de internacionalização, 
pudemos compartilhar experiências e socializar nossos trabalhos de pesquisa 
com profissionais oriundos da Europa e de países vizinhos da América do Sul.

Durante os quatro dias do evento, de 13 a 16 de novembro, contamos com 
uma diversidade de atividades, entre conferências, mesas-redondas, minicur-
so, sessões de pôsteres e simpósios, importantes espaços de diálogo e de for-
mação entre os participantes. Os resultados dessas ações podem ser encon-
trados aqui nesta publicação que busca apresentar, em especial, as pesquisas 
desenvolvidas na região. 

Para uma melhor apreciação, organizamos o e-book Estudos Linguísticos e 
Literários – Caminhos e Tendências, em dois volumes, tendo em vista o número 
de trabalhos enviados pelos associados. Assim, temos um volume dedicado aos 
trabalhos de professores e pesquisadores e outro, aos alunos de pós-graduação 
e de graduação. Cada volume se divide em área de atuação dentro da Linguísti-
ca, da Literatura e da Educação. 

Esta publicação também encerra o ciclo de atividades que foram desenvol-
vidas ao assumirmos a diretoria da associação entre os biênios 2014-2016 e 
2016-2018. Nesses quatro anos, o nosso compromisso se refletiu não somente 
na organização das jornadas, mas também com a publicação e divulgação de 
pesquisas que refletem a excelência da produção científica da região Nordeste. 
Assim, acreditamos ser o GELNE, hoje, uma associação que a cada atividade se 
fortalece e que nos faz sentir orgulho de sermos parte dela. Diante de tudo isso, 
resta-nos deixar o convite para a apreciação dos trabalhos que compõem esta 
publicação. 

A todos, uma boa leitura!

CLEBER ATAÍDE



LINGUÍSTICA



A REFERENCIAÇÃO NA CONSTRUÇÃO DOS 
PONTOS DE VISTA EM CARTAS DO LEITOR

Maria Eduarda dos Santos Silva1 

Suzana Leite Cortez (orientadora)2

INTRODUÇÃO

A presente pesquisa se insere no campo da Linguística Textual, afastan-
do-se do viés puramente formal no estudo da referenciação e considerando, 
dessa forma, aspectos sociocognitivos e históricos para além da vericondicio-
nalidade. Em outros termos, buscamos analisar a (re)categorização de objetos 
de discurso, mas não como um processo de correspondência exata desses ob-
jetos com o mundo, pois não compreendemos a língua como uma represen-
tação transparente e objetiva da realidade. A língua, em nossa concepção, co-
labora para uma reelaboração da realidade pelos sujeitos no discurso. Assim, 
defendemos que “o papel da linguagem não é o de expressar fielmente uma 
realidade pronta e acabada, mas, sim, o de construir, por meio da linguagem, 
uma versão, uma elaboração dos eventos ocorridos, sabidos, experimentados” 
(CAVALCANTE, 2012, p. 105).

A respeito dos objetos de discurso, Koch e Elias (2013) advoga que esses são 
construídos no próprio discurso e não no contexto extralinguístico, reiterando 
nosso posicionamento anteriormente apresentado. Assim, a construção e recons-
trução dos referentes é um processo linguístico que se dará “de acordo com nossa 
percepção do mundo” (p. 123) ou por meio do que compreendemos através dos 
nossos óculos sociais (BLIKSTEIN, 1986 apud KOCH; ELIAS, 2013, p. 123).

Ademais, a referenciação é compreendida nessa pesquisa como uma ativi-
dade interacional. Nesse sentido, os enunciadores realizaram escolhas acerca 
das formas que utilizaram para fazer referência de acordo com um propósito 
comunicativo e com a relação estabelecida com outros sujeitos, em um proces-
so de negociação indireta dos sentidos. Essas escolhas, por sua vez, trabalham 
para evidenciar a orientação argumentativa do texto e, consequentemente, os 
pontos de vista (PDV). Esse, tal qual é analisado no presente artigo, afasta-se de 

1 Graduanda em Letras Português pela Universidade Federal de Pernambuco (UFPE). 
2 Professora Doutora do Departamento de Letras da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE).



uma simples focalização narrativa, sendo estudado de acordo com uma pers-
pectiva enunciativa-interacional, que observa o diálogo entre o locutor/enun-
ciador e os demais enunciadores.

Nesse viés, objetivamos analisar a referenciação no gênero carta do leitor a 
fim de comprovar a relação dessa com a construção textual-discursiva do PDV. 
Destarte, figuram como objetivos específicos da pesquisa: I) analisar o modo 
de apresentação dos referentes, as seleções lexicais realizadas e os processos 
de recategorização; II) comparar a construção das referenciações que apontam 
para um mesmo objeto de discurso; III) analisar como se dá a representação 
dos pontos de vista por meio da referenciação. A análise da argumentação em 
cartas do leitor por meio da referenciação, assim, coloca em evidência o papel 
das expressões referenciais para a representação dos PDVs, não sendo apenas 
formas que contribuem para a coesão textual.

METODOLOGIA

A presente pesquisa busca analisar de maneira qualitativa a construção 
textual-discursiva do ponto de vista em exemplares do gênero carta do leitor 
por meio da referenciação, observando questões como a seleção lexical e a sua 
relação com os diversos enunciadores presentes nos textos. Assim, o corpus 
utilizado na pesquisa3 foi composto por 92 cartas, das quais 6 figuram no corpo 
desse artigo, veiculadas na revista Veja, em edições de fevereiro a outubro de 
2018. Nesse âmbito, realizamos um recorte a fim de analisar as cartas do leitor 
relacionadas aos assuntos mais comentados em cada edição, sendo esses, nor-
malmente, temas políticos presentes nas matérias de capa.

Nesse viés, atentamos para os seguintes pontos ao longo da análise: I) re-
ferentes mais recorrentes nas cartas do leitor; II) seleções lexicais e processos 
de recategorização na construção dos referentes; III) orientação argumenta-
tiva das cartas; IV) enunciadores presentes nos textos e, consequentemente, 
seus pontos de vista; V) relação entre a categorização dos referentes e os pon-
tos de vista.

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

Conforme advoga Marcuschi (2004, p. 267), “se nem o mundo nem a lin-
guagem tem uma estabilidade a priori e se nenhum dos dois está previamente 
discretizado de modo definitivo, essa estabilização e essa discretização decor-

3 Trata-se de uma pesquisa de Iniciação Científica, do programa PIBIC — CNPq/UFPE, iniciada em agosto de 2018, 
sob a orientação da Profa. Dra. Suzana Leite Cortez.



rem de um trabalho social e histórico”. Nessa perspectiva, como foi discorrido 
anteriormente, a apreensão da realidade por meio da linguagem colabora com 
um processo de reconstrução do mundo no discurso, não sendo a língua, por-
tanto, transparente, direta ou neutra. Dessa forma, as seleções lexicais realiza-
das pelos sujeitos em seus textos vão evidenciar posicionamentos, ideologias, 
crenças, valores e saberes, que indicam um diálogo com outros sujeitos, numa 
espécie de negociação de sentidos entre autor-texto-leitor. 

Isto posto, defendemos que os referentes não estão dados a priori no mun-
do, eles são construídos e reconstruídos no discurso, conforme apontam Koch 
(2004) e Koch e Elias (2013), tendo em vista os contextos dos interlocutores. 
De tal forma, a língua não opera em estado de dicionário (MARCUSCHI, 2004), 
com sentido estático e uniforme, e as seleções lexicais não são meras substitui-
ções de palavras por sinônimos, mas sim formas do autor se posicionar no tex-
to a fim de construir dada orientação argumentativa, expressar determinados 
pontos de vista e interagir com os interlocutores. Por essa razão, é significativo 
substituir a noção de referente, que retoma a imagem de um evento estático, 
pela noção de referenciação, compreendendo a categorização dos objetos de 
discurso enquanto processo sociocognitivo e, por conseguinte, interacional.

Acerca da referenciação, Cavalcante (2012, p. 113) define esse processo 
como

“um conjunto de operações dinâmicas, sociocognitivamente motivadas, efetuadas pelos sujeitos à 
medida que o discurso se desenvolve, com o intuito de elaborar as experiências vividas e percebi-
das, a partir da construção compartilhada dos objetos de discurso que garantirão a construção de 
sentido(s).”

Ou seja, esse processo se caracteriza pela construção e reconstrução dos 
objetos de discurso por meio da linguagem, em que nela se realizam e por meio 
dela se significam, colaborando para a produção de sentidos do texto. Há, por-
tanto, uma atividade cognitivamente empreendida, que envolve sujeitos para a 
construção de referentes por meio da utilização de expressões linguísticas (as 
expressões referenciais), atividade essa que produz representações dos obje-
tos relacionadas com determinadas experiências, crenças, saberes e opiniões. 
Destarte, a construção dos objetos de discurso se realiza de uma forma ou de 
outra a depender do ponto de vista dos interlocutores.

A partir dessa reflexão e admitindo que a referenciação dá-se embasada 
em determinada orientação argumentativa, somos capazes de compreender o 
que propõe Cortez (2013, p. 296) ao afirmar que “sempre haverá na narrativa e 
nos diferentes gêneros do discurso, uma perspectiva que guia a interpretação e 
a referenciação, isto é, um modo de enquadrar os fatos, apreendê-los e orientá-
-los argumentativamente”. Assim, é evidente a intrínseca relação estabelecida 
entre os processos de referenciação, ou seja, as maneiras de apreender a rea-



lidade por meio da linguagem, e o ponto de vista (PDV) do autor do texto, ao 
qual denominamos locutor/enunciador primeiro, seguindo uma abordagem 
enunciativo-interacional do PDV (RABATEL, 2016).

A respeito dessa correspondência entre a maneira de referenciar o mundo 
e a expressão do PDV, Rabatel (2013, p. 25) defende que “a referenciação dos 
objetos de discurso está articulada com a maneira como o locutor/enunciador 
se posiciona em seu discurso”, de modo a corroborar com o que vem sendo 
discutido nesse trabalho. Nesse caminho, a referenciação e a enunciação são 
solidárias, ao passo que o PDV

define-se pelos meios linguísticos pelos quais um sujeito considera um objeto, em todos os sentidos 
do termo considerar, quer o sujeito seja singular ou coletivo. Quanto ao objeto, ele poder corres-
ponder a um objeto concreto, certamente, mas também a um personagem, uma situação, uma 
noção ou um acontecimento, porque, em todos os casos, trata-se de objetos de discurso. O sujeito, 
responsável pela referenciação do objeto, exprime seu PDV, tanto diretamente, por comentários ex-
plícitos, como indiretamente, pela referenciação, isto é, pelas escolhas de seleção, de combinação, 
de atualização do material linguístico (RABATEL, 2016, p. 30).

Contudo, para além de compreender a relação estabelecida entre a refe-
renciação e o PDV, advogamos pela presença de mais do que um enunciador 
nos textos, visto que é justamente a heterogeneidade enunciativa que embasa 
a maneira de apresentar os referentes empreendida por L1/E1. Assim, o PDV 
deve ser analisado levando em consideração as relações entre enunciadores 
e os objetos de discurso, evidenciando “pelo menos dois espaços enunciati-
vos, que atuam na orientação argumentativa do texto” (CORTEZ, 2013, p. 294). 
Conclui-se, destarte, que os objetos de discurso são sempre alvos de perspecti-
vações advindas do entrecruzamento de vozes, ou, de acordo com a fundamen-
tação teórica adotada, PDVs de diversos enunciadores. 

RESULTADOS E DISCUSSÕES

Por meio da análise do corpus, pudemos observar como se realiza a refe-
renciação de objetos de discurso — normalmente apresentados na capa e na 
matéria principal de cada edição da Revista Veja e retomados pelos autores-
-leitores das cartas do leitor. Nesse caminho, percebemos o caráter essencial-
mente interacional dos textos destacados, visto que há não só a comunicação 
entre a revista e o seu leitor, posteriormente autor, como entre esse e os de-
mais leitores do veículo midiático, estabelecendo um processo de negociação 
das referências mais adequadas de acordo com as ideologias e os saberes do 
público-alvo. A interação se dá ainda na própria presença de diversos enuncia-
dores nas cartas, trazidos para serem rechaçados ou para embasarem o ponto 
de vista do autor-leitor. Como podemos verificar na carta do leitor abaixo, vei-



culada na edição nº 2575, mas referente a edição anterior, cuja capa é “A quem 
interessava matar esta mulher?”.

[1] O assassinato da vereadora Marielle Franco (PSOL-RJ) e do motorista Anderson Gomes4 revela 
de forma muito clara o caos e a total “escuridão” que vivemos hoje no Brasil (“O crime contra uma 
voz”, 21 de março). As “correntes” oportunistas e partidárias sempre tentam tirar proveito de fa-
tos trágicos como esse. Ouve-se de tudo: “A vereadora tinha mesmo de morrer, porque defendia 
bandido”. Ou: “Milhares perdem a vida a cada dia no país, sobretudo no Rio de Janeiro, e todos se 
mobilizam somente quando alguma figura pública é atingida”. E ainda outros que tratam a aludida 
tragédia como o assassinato de uma “mulher, preta e pobre”, o que não tem nenhuma pertinência 
ao contexto que cerca o acontecimento. Observem que nenhum desses “ilustres pensamentos” 
reflete a realidade dos fatos. Está mais do que na hora de pensar e agir sem polarização.

Na carta acima, podemos perceber que tanto o referente “Marielle Franco” 
quanto a sua morte são os objetos mais relevantes e recorrentes no texto e so-
frem recategorizações ao longo da carta, formando, assim, cadeias referenciais. 
Com relação à cadeira referencial da “morte de Marielle Franco”, a introdução 
se dá pela referenciação “o assassinato da vereadora Marielle Franco”, sendo 
recategorizado como um de muitos “fatos trágicos” e como “a aludida tragédia”. 
Contudo, em seguida, L1/E1 introduz a referenciação “o assassinato de uma 
“mulher, preta e pobre”, apresentando o PDV de um enunciador segundo [E2], 
que categoriza o assassinato como o de uma mulher, preta e pobre primor-
dialmente. L1/E1 opõe-se a esse segundo enunciador, pois defende que não se 
deve enfatizar essas características atribuídas à vítima, visto que a sua morte 
se deu independente dessas questões políticas, sociais, culturais e raciais que 
em nada se relacionam com o fato. Em seu texto, o autor-leitor traz ainda um 
E3, o qual afirma que “a vereadora tinha mesmo de morrer, porque defendia 
bandido”, e, apesar de L1/E1 não concordar com o PDV apresentado por esse, 
não assente também com o enunciador que atribui causas políticas e sociais à 
morte de Marielle Franco. Desse modo, o próprio PDV de E2 é objeto de refe-
renciação por parte de L1/E1, sendo categorizado como “ilustres pensamen-
tos”, entre aspas e demonstrando um teor irônico. A carta a seguir foi veiculada 
na mesma edição da anterior, abordando a mesma temática e apresentando 
uma orientação argumentativa semelhante:

[2] Ninguém pode ficar impassível, silencioso ou apático diante do bárbaro crime cometido contra 
a vereadora Marielle Franco. São incompreensíveis a politização e o oportunismo das pessoas que 
usam o símbolo da mulher negra, de favela, lutadora pela igualdade de gêneros e de batalhas legí-
timas contra a violência instalada no Rio de Janeiro para se engrandecer e fazer a sua publicidade. 
E os policiais mortos diariamente? Ninguém faz nada? A morte de Marielle demonstra que a inter-
venção federal no Rio era absolutamente necessária e veio em boa hora.

4 Ênfase adicionada em todos os exemplos deste artigo. O sublinhado indica as expressões referenciais.



Nesse caso, o locutor/enunciador primeiro da carta introduz o referente 
“morte de Marielle Franco” por meio da expressão “bárbaro crime” e, logo após, 
referencia a vereadora como “mulher negra, da favela, lutadora pela igualdade 
de gêneros e de batalhas legítimas contra a violência instalada no Rio de Janei-
ro”. Contudo, a carta rompe com as expectativas que poderiam ser levantadas 
em relação ao direcionamento e, consequentemente, à orientação argumenta-
tiva do texto. Isto pois, mesmo iniciando a carta defendendo a impossibilidade 
de ficar impassível perante o “bárbaro crime cometido contra a vereadora Ma-
rielle Franco”, L1/E1 introduz no texto uma nova significação ao recategorizar 
o objeto de discurso com o uso da expressão “morte de Marielle”, suavizando 
o teor político desse fato frente à morte diária de vários policiais. Assim, como 
para o autor-leitor da primeira carta, L1/E1 assume um PDV de que o assas-
sinato da vereadora é um crime — mas não por questões sociais, raciais e/ou 
políticas, não devendo esse fato ser utilizado para promoção – entretanto não 
mais relevante do que outras mortes ocorridas diariamente.

Destarte, percebemos que o processo de recategorização dos referentes 
é crucial para compreender o PDV principal da carta do leitor e os PDVs dos 
demais enunciadores com os quais L1/E1 dialoga. A respeito desse processo, 
Cavalcante (2005, p. 132) afirma que a recategorização é “uma alteração nas 
associações entre representações categoriais parcialmente previsíveis, portan-
to, em nossa visão pública de mundo”, ou seja, é a modificação que se empreen-
de na construção do referente, acrescentando-lhe informações ou modificando 
o seu sentido. “A menor ou maior desestabilização da categoria em mudança 
é o próprio traço, explícito ou implícito, que define a recategorização de um 
referente” (CAVALCANTE, 2005, p. 132).

No caso específico abaixo, da carta do leitor veiculada na edição nº 2580, 
comentando sobre a edição anterior, cujo título da capa é “Bateu nos tucanos”, 
L1/E1 desenvolve a cadeia referencial destacada, caracterizando o referente 
“Lula”:

[3] Que ocorra logo a prisão de Eduardo Azeredo, Aécio, Barbalhos e Renans. Assim Lula não se sen-
tirá solitário e se aceitará como ladrão, perdendo a pose de perseguido político. Tem de ser agora, 
enquanto eles têm saúde para pagar por seus crimes atrás das grades, evitando o que ocorreu com 
Paulo Maluf, cuja pena foi adiada para a próxima encarnação.

Como observado, o objeto de discurso é introduzido no texto por meio 
do seu nome, “Lula”, seguido pelo termo “ladrão” e, logo após, pela expressão 
“perseguido político”. Constatamos, assim, uma tensão apresentada entre essas 
duas últimas referenciações, visto serem semanticamente opostas e associadas 
a enunciadores distintos. Atentando para o contexto e o contexto, compreen-
demos que “perseguido político” não é a maneira pela qual o autor-leitor reca-
tegoriza o objeto, mas a forma como esse próprio objeto e os seus correligio-



nários o intitulam. Nesse viés, L1/E1 instaura no seu discurso uma nova voz, 
de um E2, e, consequentemente, um novo ponto de vista o qual deslegitima. 
Ao escolher “ladrão” e relacionar a seleção lexical realizada com o verbo “acei-
tar”, o autor-leitor faz com que a orientação argumentativa do texto direcione 
a sua significação para o fato desse ser o principal e verdadeiro elemento para 
discretizar o objeto de discurso. Já quando utiliza “preso político” e o verbo 
“perder” mais o substantivo “pose”, L1/E1 argumenta por uma característica 
que não pertence ao seu ponto de vista. Nesse caso, a compreensão do contexto 
torna-se imprescindível na análise da polêmica instaurada entre L1/E1 e E2, 
pois, conforme Koch e Elias (2013, p. 125), podemos dizer que

nessa construção intervêm não somente o saber construído linguisticamente pelo próprio texto e 
os conteúdos inferenciais que podem ser calculados a partir dos elementos nele presentes (graças 
aos conhecimentos lexicais, enciclopédicos e culturais e aos lugares-comuns de uma dada socie-
dade), como também os saberes, opiniões e juízos mobilizados no momento da interação autor-
-texto-leitor.

É, assim, necessário compreender quem é o referente e os valores que es-
tão envolvidos no processo de discretização realizado por cada um dos enun-
ciadores para construir o objeto de discurso, a fim de “perceber como o conhe-
cimento social é relevante para a interpretação do referente” (CAVALCANTE, 
2012, p. 112). Esse mesmo trabalho pode ser realizado na leitura das cartas 
abaixo:

[4] Sou assinante da VEJA e estranhei o texto da capa da edição 2 593. Assusta a quem? Só aos 
corruptos, ladrões e similares. Não assusta a milhares de seus eleitores.
[5] Bolsonaro assusta os corruptos de qualquer partido, assusta os integrantes do toma lá dá cá, 
assusta aqueles que não querem a renovação.

Essas cartas do leitor foram publicadas na edição nº 2593, referentes a 
edição nº 2592, com o título da matéria da capa “Bolsonaro cresce. E assusta”. 
Após a leitura, notamos que essas cartas podem ser compreendidas em conso-
nância, porque a partir do momento em que o L1/E1 de cada texto materializa 
aqueles que “se assustam” com um governo de Bolsonaro, traz também para o 
texto esse discurso oposto, um E2 antagônico, instaurado por meio de um ver-
bo de percepção, “assustar”. Assim, E2 não tem seu discurso veiculado no texto, 
mas a ele é atribuído um estado que o posiciona perante o tema e o referente 
“Bolsonaro”. Importante frisar que é por meio dessa representação do outro e 
do posicionamento negativo sobre ele, que o ponto de vista de L1/E1 se desen-
volve, visto que não é posto de maneira explícita nessas cartas.

Na carta [4], o autor-leitor se apresenta enquanto leitor da revista Veja e 
afirma que Bolsonaro não assusta a esse grupo, colocando-se nesse lugar de ne-
gação (não corrupto, não ladrão nem nada similar). Assim, podemos notar dois 



enunciadores, E1, favorável à eleição do candidato em questão, que, enquanto 
locutor, materializa no texto E2, antagônico, que se assusta com Bolsonaro, por 
E2 representar os corruptos, ladrões e similares segundo a representação que 
dele faz L1/E1. Isso indica uma polêmica já instaurada, resgatando a memória 
discursiva do autor-leitor e dos interlocutores, expondo a existência de apenas 
dois posicionamentos possíveis: o contrário e o favor de Bolsonaro, ninguém 
que seja a favor se assustaria, apenas os referenciados negativamente como 
“corruptos” e “ladrões”. Ao passo que, na carta [5], o lugar de onde enuncia o 
autor-leitor também não é exposto explicitamente e o PDV não é construído 
de maneira direta no texto, podendo ser inferido através da instauração tam-
bém de um E2 por meio da representação das suas características mais signi-
ficativas de acordo com L1/E1. Dessa forma, L1/E1 representa a percepção 
do outro, atribuindo a esse um discurso e um ponto de vista por meio da sua 
representação.

Ainda outra carta do leitor da mesma edição merece atenção nesse artigo:

[6] Não sou de direita, nem, menos ainda, de esquerda. Sou Brasil, e sou contra essa roubalheira, 
contra o fundo partidário, o desarmamento e a reeleição em todos os níveis. A imprensa nos massa-
cra falando para votar certo, mas como? Os candidatos são os mesmos. Diante desse quadro, quem 
realmente traz esperança de mudança é Bolsonaro. Vou dizer mais, vai levar no primeiro turno.

Diferente das cartas [4] e [5], na carta do leitor [6], o autor-leitor traz de 
maneira explícita o seu posicionamento, ou seja, o seu ponto de vista, e é atra-
vés do seu PDV que ele dialoga com outros enunciadores presentes no texto. A 
expressão do PDV principal se dá por meio da negação de tudo aquilo que L1/
E1 atribui aos que não são eleitores de Bolsonaro: roubalheira, fundo partidá-
rio, desarmamento e reeleição. Ou seja, L1/E1 seria do grupo que se colocaria 
contrário a essas questões, do grupo eleitor do referido candidato à presidên-
cia. Nesse âmbito, Bolsonaro é categorizado no fim do texto como “quem real-
mente traz esperança de mudança”, por não ser da dicotomia direita/esquerda 
já conhecida no cenário brasileiro de acordo com o autor-leitor. Um fato rele-
vante a ser pontuado sobre essa cadeia referencial é que o autor-leitor primei-
ro apresenta uma espécie de adjetivação do referente enquanto “quem real-
mente traz esperança de mudança”, trazendo somente após o próprio nome do 
candidato “Bolsonaro”, produzindo, assim, um direcionamento da leitura e um 
destaque para as características que destaca no processo de discretização do 
objeto de discurso.

A orientação argumentativa produzida por L1/E1, enquanto apoio ao can-
didato, é embasada também na afirmação de não ser nem de direita e nem de 
esquerda, mas ser Brasil. Esses referentes (direita, esquerda e Brasil), com os 
sentidos que possuem no texto, atuam de forma a apresentarem o objeto de 
discurso “Bolsonaro” também enquanto um enunciador, E2, por ser um discur-



so comumente proferido pelo candidato, discurso esse que se encontra na me-
mória discursiva do autor-leitor e, provavelmente, dos seus interlocutores. De 
tal forma, L1/E1 apresenta E2 de maneira indireta, por meio do seu discurso, 
para corroborar com o PDV desse segundo enunciador. 

Destarte, ao se posicionar enquanto nem de direita e nem de esquerda, 
além de remeter ao PDV de E2, L1/E1 traz para o texto outros dois enunciado-
res que representam esses posicionamentos políticos: aqueles que, por serem 
de esquerda, afastam-se do discurso de Bolsonaro e aqueles que são de direita, 
mas contrários ao extremismo, por isso também não apoiam o candidato. Essa 
questão é vista, pois, como um apagamento enunciativo, já que E3 (direita) e 
E4 (esquerda) não “falam” nem têm seus pontos de vista claramente represen-
tados, aparecem mais como uma memória coletiva desses dois posicionamen-
tos que podem ser compreendidos pela defesa que o autor-leitor faz do seu 
próprio PDV e pelo contexto sócio-histórico de produção.

Outro enunciador que L1/E1 apresenta na carta é “a imprensa”, E5, que 
“fala” para “votar certo”. A partir de uma pergunta retórica, o autor-leitor impu-
ta a imprensa um discurso, mostrando como é complicado “votar certo”, pois os 
candidatos seriam todos iguais. Assim, a esse E5, responde ainda um E6, desa-
creditado da possibilidade de se eleger alguém “correto”. E6 é, assim, tido como 
um enunciador dóxico ou genérico, porque representa um PDV compartilhado 
enquanto saber social de que “os candidatos são os mesmos”, logo é difícil esco-
lher o voto de maneira coerente. L1/E1 desenvolve uma relação de tensão com 
E6, porque com esse concorda no momento em que categoriza “os candidatos” 
como iguais, partindo de uma crença social de que todos os políticos seriam 
corruptos e preocupados apenas com o próprio bem-estar; contudo, ao mesmo 
tempo, L1/E1 nega a afirmação de E6 ao afirmar, posteriormente, que Bolsona-
ro é a solução para essa padronização negativa entre as opções de candidatos.

Por fim, outra referenciação que é importante frisar na carta do leitor [6] 
é “essa roubalheira”, introduzida por um pronome demonstrativo “essa” que 
não retoma um referente textualmente expresso, como podemos verificar, mas 
apresenta ancoragem na própria memória discursiva dos interlocutores pre-
vistos, capaz de significar que roubalheira seria essa. Quando temos, assim, 
pronomes demonstrativos sem essa ancoragem textual, podemos dizer que es-
tamos diante de uma informação nova, mas com caráter de dada (KOCH, 2004). 
Temos, assim, uma anáfora indireta ao L1/E1 trazer para o texto um referente 
enquanto dado e contar com o trabalho de inferência do leitor, partindo de um 
acordo implícito entre os sujeitos do texto sobre que conhecimentos de mundo 
são compartilhados por ambos, para compreender o sentido de “essa rouba-
lheira” enquanto algo representativo da política no Brasil. 



CONSIDERAÇÕES FINAIS

Por meio da análise, concluímos que, embora sejam identificados os mes-
mos processos referenciais, podemos observar as particularidades referentes à 
seleção lexical e aos enunciadores presentes nas cartas, tendo em vista a atua-
ção de ideologias, crenças, saberes, valores e a negociação de sentidos estabele-
cida entre autor-revista-leitor. Assim, como pontuado inicialmente, a língua não 
vai funcionar em estado de dicionário, mas sim ajudar a construir a significa-
ção dos referentes no discurso de acordo com os fatores anteriormente citados. 
Destarte, é através dos seus conhecimentos e da sua visão de mundo que o lo-
cutor/enunciador primeiro se posicionará no texto e se comunicará com outros 
enunciadores, a fim de aproximá-los ou afastá-los do seu ponto de vista.

Dessa maneira, os processos de referenciação se constituem de maneira 
interacional e contribuem na orientação argumentativa do texto, consequente-
mente, na expressão do PDV do autor-leitor que, ao escolher uma dada forma 
de referenciação, dialoga, de maneira implícita ou explícita, com outros enun-
ciadores, expressando o ponto de vista perante o objeto referenciado e temas 
abordados.

É mister observar ainda que, o contexto é consideravelmente necessário 
no processo de produção, bem como no de compreensão de um texto, ajudando 
na construção de sentido. Isto é, o trabalho de compreensão das referências não 
pode se restringir aos aspectos linguísticos, visto que é um processo sociocogni-
tivo que exige, assim, um esforço de compreensão por parte dos interlocutores, 
bem como o acesso ao contexto e aos conhecimentos partilhados a fim de sig-
nificar os elementos textuais e ser-nos possível perceber a construção textual-
-discursiva do ponto de vista, como buscamos desenvolver na análise do corpus.
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A ESTRUTURA DO SINTAGMA NOMINAL 
DO PORTUGUÊS BRASILEIRO SOB 
UMA ABORDAGEM COMPARATIVA

Rafael da Silva Souza5 

Dinelly Fernanda Barboza de Matos6 

Adeilson Pinheiro Sedrins7

INTRODUÇÃO

Neste artigo, analisamos duas propostas de arquitetura do sintagma de 
determinante (DP, do inglês Determiner Phrase) para o Português Brasileiro 
(PB), com vistas a avaliar em que medida essas duas propostas, desenvolvidas 
sob o viés da teoria gerativa chomskyana, convergem entre si na postulação 
sobre qual seria a estrutura sintática das construções nominais no PB. A pri-
meira proposta que será discutida é a apresentada em Cerqueira (1996), que 
estudou o licenciamento de possessivos de terceira pessoa no PB contemporâ-
neo, buscando atrelar a oposição de uso entre as formas seu e dele à natureza 
de traços que compõem o núcleo AGRº. A segunda proposta a ser discutida é a 
apresentada em Ramos e Duarte (2007), que discutem a ordem dos elementos 
possuidor-possuído nas línguas naturais, observando com maior ênfase os da-
dos do PB, especialmente os dados com dativo de posse.

A partir de trabalhos como os de Abney (1987) e Szabolcsi (1987), os es-
tudos sobre a arquitetura do sintagma nominal nas línguas naturais tomam 
maior fôlego, pois abriram-se novas possibilidades para uma investigação mais 
acurada acerca das categorias funcionais que comporiam o domínio nominal e 
seriam responsáveis, entre outros, pelo estabelecimento de relações gramati-
cais como a atribuição de Caso e a concordância. Nessas propostas, a estrutura 
nominal passa a apresentar um paralelismo em relação ao domínio sentencial, 
pois apresentaria, além de um domínio temático, o domínio do NP, um domínio 
de concordância, tal como ocorre no domínio da sentença.

Para a realização do nosso objetivo, estruturamos este artigo da seguinte 
maneira: na seção 1 retomamos em linhas gerais a proposta de Abney (1987) 
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para as construções nominais das línguas naturais, situando a necessidade de 
revisão da proposta do autor para dar conta da coocorrência de artigos e pos-
sessivos em línguas como o Português Brasileiro (PB); na seção 2 discutimos em 
linhas gerais a proposta de Cerqueira para dar conta do licenciamento de pos-
sessivos de terceira pessoa, tanto em forma de pronome possessivo, como em 
forma perifrástica, enfatizando a estrutura de DP adotada pelo autor, bem como 
a caracterização de AGR em sua proposta. Na seção 3, discutimos a proposta de 
Ramos e Duarte (2007), que propõem uma estrutura de base para as constru-
ções de posse nas línguas naturais, atribuindo a AGR um papel fundamental nas 
diferenças de ordem entre possuidor-possuído entre elas. Por fim, em nossas 
considerações finais, avaliamos em que medida a proposta de Cerqueira (1996) 
e de Ramos e Duarte (2007) convergem em relação à estrutura do DP no PB.

1. A PROJEÇÃO DP

Analisando a estrutura apresentada através da teoria X-barra, Abney 
(1987) julgou como insuficiente “a relação determinante e nome [...] num tipo 
de estrutura na qual o determinante é localizado na posição de especificador 
(SPEC — do inglês specifier) de NP” (CERQUEIRA, 1996, p. 116), como repre-
sentado em (1), mais adiante.

Sendo assim, Abney propõe uma estrutura em que o núcleo D passa a ter 
sua própria projeção em vez de ser licenciado no SPEC de um NP (do inglês 
Nominal Phrase— Sintagma Nominal) e passa a projetar também o seu próprio 
SPEC, criando, assim, um tipo de uniformidade entre as projeções e fazendo do 
Determinante parte de grupo das categorias funcionais que não mais se com-
portaria de maneira defectiva. Nessa proposta, o núcleo D passa a selecionar a 
projeção NP como seu complemento, conforme apresentado em (2): 

    
(CERQUEIRA, 1996, p. 116 — 117, ex. 11 e 13a)

É possível observar na estrutura (1) como o NP era representado em aná-
lises tradicionais, anteriores à proposta de Abney, e na estrutura (2) se observa 
que o NP é uma projeção selecionada por um Dº que, além disso, comporta o 



traço de concordância AGR. Ou seja, a árvore que antes retratava o NP como sen-
do a projeção máxima do sintagma nominal agora mostra o DP com esse status.

Ainda na proposta de Abney, Cerqueira observa que determinantes e pos-
suidores ocupariam posições distintas: os primeiros a de núcleo D e os segun-
dos a posição de especificador do DP, sendo essa última posição aquela em que 
também seriam licenciados os genitivos do inglês (ex. John’s book). Essa pro-
posta, de acordo com Cerqueira, apresenta também a vantagem de capturar a 
assunção de que “as posições Xº e XP são inteiramente disjuntas” (CERQUEIRA, 
1996, p. 143). 

Assumindo que AGR, um traço formal localizado em Dº, é responsável pela 
atribuição de Caso genitivo ao possessivo ou ao genitivo licenciado na posi-
ção de especificador de DP, “Abney propõe para o inglês uma restrição de co-
-ocorrência que impede o AGR nominal de ocupar um nódulo Dº que já esteja 
preenchido por um determinante lexical”. (CERQUEIRA, 1996, p. 142). Assim, 
a impossibilidade de ocorrência de construções como as apresentadas em (3) 
seriam explicadas:

(3) a. *John’s the book.
 b. *The my book.

Para os exemplos em (3), o mais coerente seria assumir que o artigo the 
ocuparia a posição de núcleo Dº, reservada a determinantes. Dessa forma, de 
acordo com o que postulou Abney, um traço AGR não estaria disponível para 
conferir Caso genitivo a John’s, em (3a) e a my em (3b), o que explica o fracasso 
das construções em (3).

Essa linha de raciocínio, contudo, não explica dados do PB, por exem-
plo, língua em que podemos observar a coocorrência de artigos e possessivos 
pré-nominais:

(4) O meu livro

Sem em (4) o artigo ocupa a posição Dº, o traço AGR, nesse núcleo, não 
estaria disponível para licenciar o possessivo meu, de acordo com a restrição 
de Abney. Algo mais deveria ser dito para explicar a possibilidade de (4) e a 
impossibilidade de (3b), que aparentemente têm a mesma estrutura.

Nesse sentido, Boff (1991 apud CERQUEIRA, 1996) seguindo a linha de 
Szabolcsi (1987), propõe que além de D, AGR também seja uma projeção inde-
pendente. Com uma arquitetura mais robusta para o DP, dados como o apre-
sentado em (4) poderiam ser melhor acomodados. O possessivo seria licen-
ciado, no PB, em AGR e o artigo em D. Na próxima seção, passamos a discutir a 
proposta de Cerqueira, esboçada a partir dessa estrutura mais robusta do DP.



2. POSSESSIVOS E TRAÇO DE PESSOA NO PB – CERQUEIRA (1996)

O texto de Cerqueira (1996) toma como fio condutor de discussão o enfra-
quecimento na realização morfológica de AGR no PB, tanto no domínio da sen-
tença, como no domínio nominal. Entre as observações apontadas no seu texto, 
Cerqueira observa o sincretismo na forma verbal para a segunda e a terceira pes-
soa gramatical, principalmente considerando a entrada no pronome você no pa-
radigma dos pronomes pessoais dessa língua, como pode ser observado em (5):

(5) a. Você canta.
 b. Ele/ela canta.
 (CERQUEIRA, 1996, p. 112, ex. 9)

Partindo do padrão de concordância verbal no PB contemporâneo, Cer-
queira foca sua atenção na legitimação de AGR no domínio nominal, observan-
do a possibilidade de uso das formas seu e dele, considerando os traços de pes-
soa que as constituem. O autor parte do seguinte par de exemplo:

(6) a. João gosta do seu pai.
 b. João gosta do pai dele.
 (CERQUEIRA, 1996, p. 129, ex. 1)

Nessa condição, em (6b) teríamos uma construção preferível no PB con-
temporâneo, com a leitura em que o possuidor é de terceira pessoa. Já em (6a), 
o possessivo poderia referir-se, também, à segunda pessoa, o que causaria uma 
ambiguidade na interpretação da sentença.

Cerqueira interpreta a preferência da forma perifrástica dele, em relação 
à forma seu, para referência à terceira pessoa, como uma decorrência do enfra-
quecimento de traços de AGR [+ pessoa] no PB.

(CERQUEIRA,1996, p. 146, ex. 16a, 16b)

As derivações em (6) e (7) representam as construções apresentadas em 
(6a) e (6b), respectivamente. A forma pronominal seu seria licenciada apenas 
quando o traço de pessoa é bastante especificado em AGR. Observe-se que, nes-



se caso, o possuidor é alçado para a posição de especificador de AGRP, a partir 
da qual receberia Caso. Em contrapartida, em (7), AGR não teria seus traços de 
pessoa suficientemente especificado e, assim, o alçamento do possuidor para a 
posição de especificador de AGR não é licenciado.

A proposta de Cerqueira atrela, dessa forma, as diferentes posições em 
que o possuidor é licenciado no PB à especificação de traços de pessoa presen-
tes na categoria AGR. A forma possessiva prenominal seria licenciada numa 
relação em que AGR tem traços especificados de pessoa, enquanto as formas 
perifrásticas seriam licenciadas quando AGR não portaria tais especificações.

O quadro apresentado pelo autor se mostra interessante, tendo em vista 
prever uma simetria, em relação à concordância, entre o que ocorre no nível 
sentencial e o que ocorre no domínio nominal. A saber, em ambos os domínios, 
no PB, haveria uma reestruturação de AGR em termos de traços que o constitui. 

3. A ORDEM POSSUIDOR-POSSUÍDO NAS LÍNGUAS NATURAIS – 
RAMOS E DUARTE (2007)

O texto de Ramos e Duarte (2007) também explora relações de posse no 
PB, observando, contudo, como a ordem possuidor-possuído é manifestada 
nas línguas naturais. Apontam uma divisão entre as línguas naturais, agrupan-
do, de um lado, aquelas em que a ordem produtiva é o possuidor antecedendo 
o possuído (exemplos 8 e 9) e línguas em que a ordem produtiva é o possuído 
antecedendo o possuidor (exemplos 10 e 11).

(9) Húngaro
aMari-O  vendég-e — O 
a Mari —Nom  convidado – poss-3SG
“O convidado de Mari”
(GAVRUSEVA, 2000, p. 749 apud RAMOS; DUARTE, 2007, p.111, ex. 1)

(10) Alemão
 Peter-s  hunde
 Peter-POSS cachorros
 “Os cachorros de Peter”
(GAVRUSEVA, 2000, p. 761 apud RAMOS; DUARTE, 2007, p.111, ex. 6)

(11) Português
 a. O livro do João
 b. *O joão livro
(RAMOS; DUARTE, 2007, p.112, ex. 1)

(12) Norueguês



 bok-en hans
 livro-o seu
 “o livro seu”
(GAVRUSEVA, 2000, p. 761 apud RAMOS; DUARTE, 2007, p.111, ex. 7)

Partindo da observação desses dois grupos de línguas, em relação à ordem 
estabelecida nas construções de posse, os autores propõem que em ambos os gru-
pos a estrutura de base do sintagma nominal é a mesma, apresentada em (13):

(RAMOS; DUARTE, 2007, p.113)

Na proposta dos autores, as construções de posse são licenciadas em for-
ma de uma small clause selecionadas pelo núcleo AGR. A diferença na ordem 
possuidor-possuído observada nas línguas seria decorrência da natureza dos 
traços que AGR portaria em cada uma delas. Mais especificamente, AGR pode-
ria portar um traço [PESSOA (POSSUÍDO)], como é o caso do PB, e, nesse caso, 
seria o possuído o elemento a ser alçado para fora da small clause, antecedendo 
o possuidor. Já para línguas em que o possuidor antecederia o possuído, como 
é o caso do alemão, AGR portaria um traço [PESSOA (POSSUIDOR)], o que acar-
retaria o movimento do possuidor para fora da small clause. 

Esse tipo de movimento explicaria, por exemplo, casos de extração de 
constituintes para fora do DP, como o observado no húngaro, em (14):

(14) 
Péter-nekk csak  Mari látta [ tk a kalap-já-t ]   
Peter-dat  somente  Maria viu  o  chapéu-POSS-3sg.ACUS 
(GAVRUSEVA, 2000:75 apud RAMOS; DUARTE, 2007, p.114)

De acordo com Gavruseva (2000 apud DUARTE; RAMOS, 2007 p. 114), lín-
guas como o húngaro precisam licenciar a posição de especificador de DP [...] para 
permitir a extração do DP possuidor para fora do domínio funcional D/AgrP.



(RAMOS; DUARTE, 2007, p. 114)

No húngaro, conforme ilustrado no exemplo em (9), o possuidor antecede 
o possuído, ou seja, o possuidor é alçado para fora da small clause, até a posição 
de especificador de AGRP, local em que checaria traços com AGR, traços es-
pecificados para [PESSSOA (POSSUÍDO)]. Em seguida, por estar numa posição 
mais proeminente, poderia ser alçado para a posição de especificador de DP, 
sem violar restrições de minimalidade (cf. MANZINI, 1992, por exemplo) e, em 
seguida, ser extraído para fora do DP.

Ramos e Duarte, então, apresentam uma proposta para as diferentes or-
dens encontradas nas línguas naturais, em relação às construções de posse, 
postulando uma mesma estrutura sintática e atribuindo a traços constitutivos 
de AGR a diferença elas. Para isso, adotam uma estrutura sintática robusta, em 
que AGR e D são projeções máximas distintas, para além, ainda, dos objetos 
sintáticos que correspondem ao possuidor e ao possuído, licenciados numa es-
trutura de small clause. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Nesta ligeira discussão das propostas de Cerqueira (1996) e Ramos e 
Duarte (2007), observamos que ambas as teorias, mesmo apresentando focos 
diferentes, trazem uma semelhança em relação à estrutura do DP assumida 
para o PB. Nas duas propostas, assume-se uma estrutura robusta para o DP 
no PB, em que tanto D quanto AGR projetam, ficando esse último como a ca-
tegoria que portaria traços de pessoa, entre outros. Essa categoria, ainda, nas 



duas propostas, teria um papel fundamental na ordem em que o possuidor e o 
possuído seriam licenciados.

As propostas se distanciam, contudo, na medida em que Cerqueira assume 
pronomes possessivos prenominais como produto de movimento para a posi-
ção dessa categoria para a posição de especificador de AGRP, quando AGR está 
especificado para pessoa. Se isso estiver correto e, considerando a proposta de 
Ramos e Duarte também como corretas, teríamos no PB, tanto um AGR com 
traços [PESSOA(POSSUÍDO)], para os casos em que temos construções em que 
o possuído antecede o possuidor (as construções perifrásticas: O chapéu dele), 
como também um AGR com traços [PESSOA(POSSUIDOR)], para os casos em 
que temos o possessivo pré-nominal, como o possuidor antecedendo o possuí-
do (seu chapéu). Esse é o principal ponto de investigação dos nossos próximos 
passos da pesquisa.
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O VÍDEO DE HOJE É SOBRE SEMINÁRIO:
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Resumo: Entrar na sala de aula, no geral, nos dá a ideia de que almejamos 
encontrar naquele lugar um novo saber, uma nova informação, um novo apren-
dizado. Não obstante, é comum também recorremos às páginas da web em busca 
de conhecimentos, uma vez que os conteúdos que ali nos esperam podem nos 
transportar para outros estágios do saber. É partindo da ideia de fazer da web 
um espaço para aquisição de conhecimento que nos propomos a pesquisar sobre 
como o gênero seminário está sendo abordado em tempos de tutoriais no YouTu-
be. Assim, temos como objetivo do presente trabalho descrever a maneira como 
a preparação do gênero seminário é apresentada em tutoriais do YouTube. Para 
isso, tomamos como base teórica os estudos principalmente de Marcuschi e Dio-
nísio (2007), Marcuschi (2008), Bakhtin (2011); Dolz, Pietro, Schneuwly e Zahnd 
(2004), Bueno (2008), Dolz e Schneuwly (2004). Nossa pesquisa é de natureza 
qualitativa (MINAYO, 2001) e exploratória (GIL, 2008). Para alcançarmos nosso 
objetivo, analisamos um vídeo em um tutorial no YouTube, cujo intuito é ensinar 
“como apresentar um seminário”. Utilizamos como procedimento metodológico 
a análise documental (GODOY, 1995) e o método comparativo (GIL, 2008). A par-
tir da discussão dos dados encontrados, identificamos algumas lacunas no que 
diz respeito à abordagem da etapa de preparação do referido gênero. Contudo, 
acreditamos que a iniciativa de propagar dicas que objetivam ajudar os alunos 
perante a elaboração do gênero seminário abre margem para discutirmos sobre 
a importância do ensino dos gêneros orais também nos ambientes virtuais.

Palavras-chave: Ensino de gêneros orais, Seminários, YouTube.
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CONSIDERAÇÕES INICIAIS

Entrar na sala de aula, no geral, nos dá a ideia de que almejamos encon-
trar naquele lugar um novo saber, uma nova informação, um novo aprendiza-
do. Não obstante, é comum também recorremos às páginas da web em busca 
de conhecimentos, uma vez que os conteúdos que ali nos esperam podem nos 
transportar para outros estágios do saber. É partindo da ideia de fazer da web 
um espaço para aquisição de conhecimento, que nos propomos a pesquisar 
sobre como o gênero seminário está sendo abordado em tempos de vídeos tu-
toriais no YouTube. 

O presente trabalho faz parte de um projeto maior, intitulado Gênero se-
minário em cursos de graduação: metodologia de ensino e critérios de avalia-
ção, coordenado pela Profa. Dra. Elaine Cristina Forte-Ferreira e cadastrado na 
Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação da UFERSA. Assim sendo, o objetivo 
desse artigo é descrever a maneira como a preparação do gênero seminário é 
apresentada em tutoriais do YouTube. 

Optamos por tomar o gênero seminário como objetivo de ensino, pois, 
dentre os gêneros orais, é aquele que mais se faz presente nas práticas na sala 
de aula, conforme afirma Bueno (2010). Ainda assim, por diversas vezes em 
nossa vida estudantil constatamos na prática as dificuldades que os alunos 
sentem no trato com o referido gênero. Por vezes, a produção do seminário é 
solicitada, mas não há o ensino de “como” e “o que” fazer, fator que implica no 
desempenho do aluno enquanto produtor do gênero. 

Pensando em como nossas formas de comunicação, recepção e propaga-
ção de informações está inteiramente multifacetada a partir do advento da in-
ternet e dos diversos meios de compartilhar conteúdo, pensamos em como o 
gênero seminário pode estar sendo apresentado aos espectadores por meio 
de tutorais no YouTube, uma vez que o conteúdo que é disponibilizado na rede 
está disponível para o acesso de qualquer pessoa e em qualquer lugar, de modo 
que se torna um meio fácil e rápido de pesquisa para alunos ou professores que 
busquem informações relacionadas ao seminário.

Dessa forma, nos propomos a pesquisar sobre se o que está sendo propa-
gado na rede acerca de como fazer um seminário é condizente com o que bus-
camos alcançar em nossas pesquisas acerca da sistematização do ensino dos 
gêneros orais; trabalhos esses que estão inseridos em um projeto maior deno-
minado de “Práticas discursivas orais na escola: por uma perspectiva de ensino 
da oralidade” do grupo de pesquisa ORALE (Oralidade, Letramentos e Ensino). 

Portanto, tomamos o gênero seminário como objeto de estudo e, desse 
modo, buscamos pesquisar e refletir sobre como ele tem sido apresentado em 
tutoriais no YouTube, compreendendo que tanto alunos como professores têm 



acesso a esse conteúdo, e traçar um paralelo com o que é posto pelas teorias 
por nós adotadas. 

1. GÊNERO ORAL SEMINÁRIO EM PERSPECTIVA: DOS 
PRESSUPOSTOS TEÓRICOS ÀS QUESTÕES SOBRE O ENSINO

Iniciamos nossa discussão refletindo sobre a ideia que concebemos sobre 
língua e como ela é o fator determinante da humanidade dos sujeitos e, por 
isso, a impossibilidade de pensarmos em uma dissociação dos indivíduos e das 
práticas de língua(gem). A partir dessa compreensão, nos amparamos nos es-
critos de Bakhtin (2011) com o fim de tratarmos sobre os gêneros, esses que 
são o veículo pelo qual se materializam nossos discursos e, assim, dão vida as 
nossas práticas frente à sociedade. 

Os gêneros são constituídos de enunciados que são responsivos às esferas 
discursivas a qual estão inseridos, cada esfera é refletida através do conteúdo 
(temático), do estilo da linguagem e da construção composicional, em unidade 
e a partir dessa tríade são originados os gêneros do discurso (BAKHTIN, 2011, 
p. 262).

Partindo da concepção de gênero e língua por nós adotada, é preciso com-
preender que nossas interações se dão a partir de uma heterogeneidade, ou 
seja, não podemos pensar em nossas atividades linguísticas como estáticas 
como imutáveis, mas como flexíveis e responsivas às nossas situações comuni-
cacionais, ao contexto em que estamos inseridos e às diversas variáveis a qual 
estamos expostos. 

Por assim pensarmos, voltamos nossa atenção para as duas modalidades 
da nossa língua: fala e escrita. É sabido por nós que historicamente a fala sofre 
com uma relação de marginalização em relação à escrita, contudo, é preciso 
compreender as duas modalidades como complementares de acordo com seus 
usos, e a importância de ambas para a construção das nossas relações enquan-
to sujeitos de linguagem. 

Embora toda a discussão tecida por Bakhtin acerca dos gêneros discursi-
vos não tenha sido pensada com foco nas práticas de ensino, nos apropriamos 
de suas palavras com efeito de reflexão para pensarmos sobre as questões per-
tinentes a sala de aula, uma vez que as práticas de ensino, em sua grande maio-
ria, se restringem aos estudos gramaticais, dando-se pouca atenção aos gêne-
ros e a toda atividade dialógica e discursiva eminente dos usos da linguagem.

Dessa forma, voltamos nosso olhar para o trato da oralidade em sala de 
aula como objeto de ensino a partir dos gêneros e, por isso, tomamos o se-
minário como objetivo de pesquisa, pois se trata de um gênero “(...) público, 



relativamente formal e específico, no qual um expositor especialista dirige-se a 
um auditório, de maneira (explicitamente) estruturada, para lhe transmitir in-
formações, descrever-lhe ou explicar alguma coisa.” (DOLZ et al., 2004, p. 185). 

Percebemos, portanto, que a utilização do seminário pressupõe diversas 
possibilidades para o trabalho em sala de uma, visto ser um gênero cujo pro-
pósito é transmitir informações para uma plateia sobre um determinado tema, 
e esse exercício abarca diversos processos no caminho de sua produção que 
devem ser atendidos pelos seus produtores. 

Bueno (2009, p.12) destaca que o gênero seminário não está restrito so-
mente à execução oral, mas que está fundado em duas etapas: preparação e 
apresentação. O cumprimento de ambas as etapas é imprescindível para o 
uma boa execução do gênero. 

Ao solicitar que o aluno desenvolva um seminário, o professor deve forne-
cer um ou mais temas e, de acordo com a dinâmica estabelecida, a partir desse 
tema, o aluno deverá realizar leituras, buscar informações e materiais que vão 
subsidiar a etapa que deve ser dedicada ao estudo, planejamento e estrutura-
ção da atividade. 

Após estudar e se apropriar do assunto a ser tratado, o discente deve es-
tudar e se apropriar do assunto que doravante será levado para a sala de aula, 
após esse exercício, ele deverá realizar um trabalho de planejamento focado 
na apresentação oral, organizando um roteiro congruente com o conteúdo que 
será exposto, preparar apresentações em slides e/ou outros recursos para 
serem utilizados no decorrer da exposição, programar o tempo, estruturar a 
maneira como os assuntos desenvolvidos serão expostos à plateia, preparar o 
texto oral e a apresentação propriamente dita.  

Diante disso, reiteramos a importância da realização adequada da etapa 
de preparação para que a apresentação do seminário seja efetuada com êxito. 
Em vista disso, centramos nossas atenções no presente trabalho a apresentar 
o que está sendo posto em um vídeo tutorial do YouTube acerca da etapa de 
preparação do seminário. 

Por fim, acreditamos que é possível tornar o ensino dos gêneros orais, so-
bretudo o seminário, mais eficaz e significativo para os alunos que estão nos 
bancos da escola ou da universidade, pois é preciso primar pela riqueza im-
pressa em cada passo de construção desse gênero, desde as leituras iniciais 
para seleção de conteúdo, até a colocação da voz no momento da apresentação 
oral. E é por acreditarmos que saímos em defesa da tese de que o oral também 
se ensina e por isso deve estar presente no cotidiano dos ambientes de ensino 
e aprendizagem.



2. PERCURSO METODOLÓGICO

Delinearemos, a partir de agora, os procedimentos por nós adotados para 
a realização da pesquisa, seguindo a seguinte ordem: tipo e universo da pes-
quisa; a delimitação do corpus e, por fim, os procedimentos metodológicos em 
função do cumprimento do nosso objetivo. 

Nossa pesquisa é de natureza qualitativa (MINAYO, 2001) e exploratória 
(GIL, 2008), pois estamos buscando compreender o que está sendo posto no 
ambiente virtual YouTube, não com intuito de quantificar dados, mas para ex-
trairmos informações e a partir das análises formularmos hipóteses e possíveis 
questionamentos para pesquisas futuras. 

Para construção do nosso corpus, realizamos uma pesquisa na plataforma 
YouTube.com a partir da seguinte questão: como apresentar um seminário? 
Optamos por não filtrar a pergunta entre “seminário na escola” ou “seminário 
na universidade” uma vez que queríamos ter uma visão geral do que circula na 
rede. 

Diante do quantitativo de 17.900 resultados, decidimos escolher um ví-
deo com base nos seguintes critérios: número de visualizações; posição no 
ranking de pesquisa; ser um profissional da educação; ter o caráter de 
ensinar como fazer um seminário.

Escolhemos para a constituição do nosso corpus o vídeo denominado de 
“Como apresentar um seminário”, sua duração é de 12 minutos e 12 segundos, 
conta com 239.112 visualizações e tem o caráter instrutivo próprio do gênero 
tutorial, sendo seu conteúdo composto por 10 dicas de como apresentar um 
seminário. 

Para atender ao nosso objetivo, que é descrever a maneira como a prepara-
ção do gênero seminário é apresentada em tutoriais do YouTube, assistimos ao 
vídeo escolhido e fizemos uma análise da fala da professora acerca das dicas 
voltadas para a primeira etapa, a preparação. 

Entendemos o material aqui estudo como um documento, tendo em vista 
que o vídeo esta disponibilizado em uma plataforma democrática de consumo 
de conteúdo, e este pode ser acessado por qualquer pessoal, e tendo em vista 
a função social a qual a professora se propõe a cumprir – dar dicas de como 
apresentar o seminário, entendemos nossa análise como documental (GODOY, 
1995). 

Dado exposto, partiremos agora para a análise dos dados, os resultados e 
as discussões acerca de como está sendo apresentada a etapa de preparação do 
gênero seminário em um vídeo tutorial no YouTube. 



3. ANÁLISE DE DADOS, RESULTADOS E DISCUSSÕES

Os dados aqui analisados são provenientes de um vídeo depositado no site 
YouTube, cujo intuito é ensinar como apresentar um seminário, para atingir o 
proposito do vídeo, a professora apresenta dez dicas para seus espectadores, 
dentre elas, apenas três são voltadas para a etapa de preparação, a saber: 

DICA 1: Entenda o objetivo do seminário 

No primeiro momento do vídeo a professora menciona que o aluno que 
precisa entender o objetivo do seminário, contudo essa fala não é direcionada 
para o objetivo que o aluno deve alcançar em relação ao conteúdo que será 
apresentado, mas ao objetivo que o professor da sala de aula traçou ao solicitar 
aos seus alunos a produção de um seminário. 

A professora prega a ideia de que o professor propõe o seminário a fim de 
que uma dada matéria chegue ao aluno de forma eficaz, o que nos leva a com-
preender como o gênero seminário pode se constituir como um importante 
instrumento de avaliação para o professor, uma vez que é por meio dela que o 
docente poderá verificar a aprendizagem do aluno. 

Ao produzir um seminário, o aluno passa a ser o responsável pela expo-
sição e transmissão da matéria para o seu público. Dolz, Pietro, Schneuwly e 
Zand (2004) definem esse momento como “estrutura convencionalizada de 
aprendizagem”, por causa disso, é importante que todas as informações refe-
rentes às atividades trabalhadas em sala de aula sejam expostas pelo professor, 
para além dos fins avaliativos, de modo que se considerem os objetivos atrela-
dos àquele conhecimento específico também. 

Então, a dica número 01 (um) não diz respeito ao aluno enquanto pro-
dutor de um seminário, e, portanto, não se enquadra em nenhuma das duas 
etapas apresentadas por Bueno (2009), pois diz respeito a fatores externos à 
produção do gênero propriamente dito, não se referindo à produção e nem à 
apresentação. 

Cremos que seria o direcionamento dessa dica para o professor, uma vez 
que ambas as partes, professor e aluno, precisam conhecer o gênero em ques-
tão, seus elementos constituintes e o conteúdo didático-pedagógico que ali 
será trabalhado.

DICA 2: Prepare-se

Em continuidade às dicas, o segundo direcionamento apresentado é a pes-
quisa prévia que os alunos devem efetuar antes da apresentação do seminá-
rio. Na segunda dica, a professora destaca a importância de um bom trabalho 



de pesquisa, o exercício de selecionar materiais de apoio e informações novas 
para enriquecer o conteúdo na apresentação. A fase do planejamento é essen-
cial para a produção adequada de qualquer texto, seja na modalidade oral ou 
na escrita. Na apresentação oral, todo conteúdo que será apresentado à tur-
ma precisa estar organizado de maneira coerente, tanto para produzir sentido 
para aqueles que estão assistindo, como para uma boa progressão textual da-
queles que estão ministrando a apresentação. Ainda sobre a dica número 02 
(dois), a profissional menciona que, se o aluno souber o conteúdo, ele saberá 
falar à frente da turma. Contudo, ela não atenta para o planejamento da fala a 
partir dos seus elementos próprios – turno conversacional, tópico discursivo, 
marcadores conversacionais, polidez linguística, entre outros, enquanto espe-
cificidades que são intrínsecas às nossas produções orais.

No momento da fala, o texto oral requer planejamento e organização pré-
via para que sua execução seja satisfatória, ou seja, os alunos autores não de-
vem centrar as suas atenções apenas na codificação ou decodificação das infor-
mações no momento de suas apresentações, mas, sobretudo, devem ter ciência 
do texto que está proferindo para que assim possa construir sentido em suas 
ações discursivas. Por fim, a professora conclui a segunda dica repudiando o 
ato de decorar textos que servem de base para o trabalho e reafirma a impor-
tância do preparo prévio para a apresentação. 

Portanto, compreendemos que essa dica está direcionada para o que 
Bueno (2009) classifica como primeira etapa: a preparação. Todavia, a dica é 
colocada de maneira muito simplória, uma vez que não há um detalhamento 
acerca de como elaborar um roteiro de estudos, seja individual ou em grupo, e 
também não contempla informações sobre o planejamento da fala ou qualquer 
outra referência à organização prévia que é imprescindível para o desdobra-
mento da segunda etapa, a apresentação. 

É importante que haja uma abordagem aprofundada no que diz respeito 
ao planejamento do texto oral, uma vez que é cultivado no senso comum a ideia 
de que o texto oral não se ensina e não se planeja, para isso se faz necessário 
uma base concreta de informações acerca do gênero seminário e de proprie-
dades inerentes à produção de texto por meio da fala, uma vez que a busca por 
essas dicas tão valiosas é uma realidade no ambiente virtual.

DICA 6: Prepare tudo com antecedência

Na sexta dica, a professora fala sobre preparar tudo com antecedência 
para evitar imprevistos que possam comprometer a apresentação. Contudo, o 
foco dessa dica é apenas nos slides, nos recursos midiáticos ou em algum ma-
terial que precise ser impresso.



A dica chega ao fim e percebemos que, mais uma vez, durante a explicação 
não houve nenhum direcionamento para os aspectos inerentes ao planejamen-
to de um seminário, como a organização e o estudo do material a ser apresen-
tado, a preparação do texto oral e o tempo de fala durante a apresentação. 

Julgamos que seria importante uma abordagem que voltasse atenção para 
o trabalho em grupo, visto que o seminário proporciona esse estudo colabora-
tivo e dinâmico, que, quando se trata de um trabalho em grupo, é imprescindí-
vel para prezar pelo estudo em conjunto, sendo esse o momento em que todos 
os alunos poderão tecer opiniões, compartilhar conhecimentos e se ajudarem 
mutuamente para um melhor desenvolvimento do trabalho. 

Chegando ao fim da análise, percebemos que há pouca atenção para a 
etapa de preparação do gênero seminário, sendo dada a ela apenas três dicas, 
sendo essas com abordagens simplórias. Para nós, isso é um fator preocupan-
te, uma vez que o sucesso da primeira etapa do seminário, a preparação, é de 
extrema importância para que a segunda etapa, a apresentação, seja executada 
da forma adequada para o alcance dos objetivos pretendidos. 

Embora nas dicas do vídeo haja duas recomendações prévias, não houve 
um aprofundamento e parte da fala é direcionada para os recursos audiovi-
suais. Dessa forma, a lacuna existente e referente ao planejamento do texto oral 
ainda precisa ser devidamente observada. 

É por reconhecermos o pouco trato que é dado para os gêneros orais, so-
bretudo quando se trata do estudo e do planejamento do mesmo, que nos em-
penhamos em pesquisar cada vez mais sobre como sistematizar esse ensino, 
para podermos contribuir com a área, e, pouco a pouco, sanar as dificuldades 
enfrentadas diante de uma situação comunicacional própria da modalidade 
oral da língua.

ALGUMAS CONSIDERAÇÕES

Chegada esta tema de nosso trabalho, em resposta ao objetivo traçado na 
presente pesquisa, que é descrever a maneira como a preparação do gênero 
seminário é apresentada em tutoriais do YouTube, constatamos que a prepara-
ção do gênero seminário no tutorial analisado é descrita de maneira modesta, 
sem muito aprofundamento no que diz respeito à etapa de preparação do se-
minário, tanto na produção do gênero em si, como no planejamento do texto 
oral. Há uma preocupação mais acentuada no que diz respeito aos recursos 
audiovisuais e, para essa etapa, são destinadas apenas três dicas. 

Contudo, apesar das lacunas que encontramos no vídeo, acreditamos que 
a iniciativa de apresentar dicas que têm por fim auxiliar os estudantes em um 



momento de produção do gênero seminário abre margem para discutirmos so-
bre a importância do ensino dos gêneros orais também nos ambientes virtuais, 
de modo que a ideia de que o oral pode ser ensinado a partir da sua didatização 
e sistematização possa transcender os livros, os muros da escola e alcançar os 
espaços de produção, consumo e disseminação de conteúdo utilizados na web. 
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MAPEAMENTO DOS PRONOMES DE 
INDICAÇÃO DE POSSE PARA A  

2ª E A 3ª PESSOA EM CARTAS DE AMOR 
DO SERTÃO PERNAMBUCANO

Rodrigo Selmo da Silva12 

Cleber Ataíde13

Resumo: Após a inserção do pronome você no quadro pronominal, houve 
a migração das formas pronominais de terceira pessoa para a segunda, como é 
o caso do possessivo seu. Com essa migração, o possessivo seu ora pode atuar 
como pronome de segunda pessoa, estando em variação com teu, ora pode 
atuar como pronome de terceira pessoa, em variação com dele. Diante desse 
contexto, o presente trabalho apresenta um levantamento das ocorrências de 
teu/seu em cartas de amor do sertão pernambucano das décadas de 1970 a fim 
de verificar a produtividade desses pronomes para compará-los com resultados 
revelados na região sul do Brasil, onde há um mapeamento das ocorrências de 
teu/seu/dele por Oliveira e Silva (1982), Menon (1996), Negrão e Muller (1996), 
Aduim (2005), Cunha Lacerda (2010), Pereira (2016). Os resultados prelimina-
res apontam que, nas cartas pernambucanas, no paradigma de segunda pessoa, 
o possessivo seu é mais produtivo que o possessivo canônico teu. Na análise das 
dissertações e teses, no paradigma de 3ª pessoa, o possessivo seu é mais produ-
tivo que a forma genitiva dele; já no paradigma de 2ª pessoa, diferente das cartas 
pernambucanas, o seu é menos ocorrente que o possessivo canônico teu.

Palavras-chave: Pronomes possessivos; Português brasileiro; Pernambu-
co; Variação linguística; Carta de amor. 

1. INTRODUÇÃO

A inserção da forma você, no quadro pronominal do português brasileiro, 
ocasionou uma instabilidade entre a 2ª e a 3ª pessoas gramaticais. Isso quer 

12 Graduando em Letras pela Universidade Federal Rural de Pernambuco, campus de Serra Talhada, e bolsista de 
Iniciação Científica do Laboratório de Edição e Documentação Linguística de Pernambuco, projeto financiado 
com recursos da Fundação de Amparo à Ciência e Tecnologia de Pernambuco — FACEPE.
13 Professor adjunto da Universidade Federal Rural de Pernambuco e coordenador do Laboratório de Edição e 
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dizer que a forma inovadora você, além de criar um contexto de variação no 
tratamento a segunda pessoa, trouxe consigo formas da terceira pessoa para 
a segunda. Sendo assim, em posição de sujeito/objeto, encontra-se a variação 
entre tu e você no singular e, no plural, o vocês, que já suplantou o vós. Com as 
alterações que a inserção do você causou nas demais posições, é possível ob-
servar: no lugar dos pronomes complementos ocorre a variação te/você, lhe, e 
nos pronomes possessivos ocorre a variação na segunda pessoa teu, tua/seu, 
sua e de vocês. (LOPES, 2018, p. 36).

No que se trata da migração do possessivo seu, também, para a segunda pes-
soa do singular, identificou-se um contexto de variação com o possessivo habi-
tual teu. Nesse sentido, o possessivo seu ora aparece fazendo referência à terceira 
pessoa, ora fazendo referência à segunda, criando, assim, casos de ambiguidade. 

Ao trabalhar com teu/seu e tu/você estamos estudando, naturalmente, 
formas em contraste, situadas na fronteira da variação e a mudança, podendo 
uma forma se sobressair em detrimento à outra, ocorrendo assim à mudança, 
ou permanecerem nas fronteiras da variação. Para tratar desta questão, utiliza-
remos como aporte teórico-metodológico a Sociolinguística Variacionista La-
bov (1972). Por se tratar de um estudo que se utiliza de um corpus constituído 
por documentação datada e localizada de décadas passadas, adota-se também 
a perspectiva da Sociolinguística Histórica Conde Silvestre (2007) e o modelo 
teórico da Tradição discursiva e do Funcionalismo linguístico.

Com o intuito de analisar o comportamento do possessivo seu nos para-
digmas de segunda e terceira pessoa, este artigo está divido em três partes. Na 
primeira e segunda seções, apresentamos um breve levantamento bibliográfico 
de algumas dissertações e teses que se ativeram aos estudos do paradigma de 
posse de segunda pessoa teu/seu e ao paradigma de terceira pessoa seu/dele. 
Na última seção, apresentamos o levantamento das ocorrências dos pronomes 
possessivos nas 116 cartas de amor do sertão pernambucano, coletadas e edi-
tadas para o Laboratório de Edição e Documentação Linguística de Pernambu-
co. Na sequência, no tópico 2, apresentamos alguns estudos que se ativeram ao 
paradigma de terceira pessoa – seu/dele; no tópico 3, apresentamos os estudos 
sobre o paradigma de segunda pessoa teu/seu; em seguida, apresentamos os 
resultados obtidos nas cartas pernambucanas e, por ultimo, apresentamos as 
nossas considerações a partir do estudo.

2. O PARADIGMA DOS PRONOMES POSSESSIVOS DE TERCEIRA 
PESSOA: A VARIAÇÃO SEU/DELE

Podemos considerar Oliveira e Silva (1982) como um dos primeiros traba-
lhos, senão o primeiro, que se dedicou ao estudo da variação dos possessivos 



de terceira pessoa. Em sua tese de doutorado, a autora apresenta um estudo so-
bre a regularidade na variação dos possessivos no português do Rio de Janeiro 
a partir de corpora escrita. Seu estudo observa que a inserção do pronome dele 
assume a função de evitar a ambiguidade causada pelo emprego do pronome 
seu no português brasileiro, já que ora ele se refere à terceira pessoa, ora à se-
gunda pessoa gramatical. 

A partir da análise de corpora datado dos séculos XV, XVI e XVII, a autora 
observa que o fato do possuidor ser humano torna mais favorável o uso da for-
ma pronominal seu. Nesse sentido, a autora ainda acrescenta a informação de 
que, no século seguinte aos que datavam os seus dados, o século XVIII, o prono-
me seu passou a ser atribuído a objetos e a forma dele passou a fazer referência 
a pessoas. Em seu trabalho de 1991 a pesquisadora analisa o fator definitude. 
De acordo com este fator, a pesquisadora comprova que o emprego do pro-
nome seu é propício às situações em que há indefinição quanto ao possuidor, 
por outro lado, dele é utilizado quando o possuidor está totalmente definido, 
havendo eventuais ocorrências de seu. 

Negrão e Müller (1996) realizam uma discussão acerca dos resultados 
apresentados por Almeida (1993) em seu estudo sobre os possessivos de ter-
ceira pessoa. Almeida utilizou dados do projeto NURC do estado de São Paulo 
para fazer suas análises. Segundo Negrão e Muller (1996), existe, nos posses-
sivos de terceira pessoa, um processo de especialização em relação ao eixo se-
mântico de referencialidade em que a forma possessiva seu passa a ser mais 
eficaz na recuperação de sintagmas nominais (SNs) não-referenciais. Portanto, 
pode-se dizer que os resultados de Almeida (1993) dialogam positivamente 
com os de Oliveira e Silva (1991) por mostrarem que, em 94% das ocorrên-
cias, o possessivo seu retoma sintagmas genéricos – sintagmas nominais que 
possuem como referente uma classe e não indivíduos ou entidades específicas. 
Já a forma dele, em 76% de suas ocorrências, retoma sintagmas específicos, 
sintagmas com referente específico e nomes próprios.

Dando seguimento ao percurso dos estudos sobre os possessivos, ainda 
no âmbito da terceira pessoa, Cunha Lacerda (2010) em seu trabalho: A im-
plementação do possessivo “dele” na língua portuguesa, busca analisar a imple-
mentação do possessivo dele e averiguar a distribuição das variantes átonas de 
seu. Cunha Lacerda (2010) delineia fatores que contribuem para o desuso das 
formas possessivas átonas do pronome seu, quando apresenta contextos que 
favorecem a forma dele. Segundo a autora, a inserção da forma genitiva dele, 
no português brasileiro, estaria diretamente relacionada à co-ocorrência das 
formas átonas de seu e os artigos definidos pela posição de núcleo da categoria 
funcional determinante formulada por Szabolcsi (1983) e definida por Abney 
(1987) na teoria de Princípios e Parâmetros. Desse modo, a forma genitiva dele 
era favorecida por contextos mais específicos, com tendências a se tornar mais 



produtivo que o pronome seu na terceira pessoa. Vale ressaltar que o estudo de 
Cunha Lacerda (2010) não se propõe a realizar um levantamento quantitativo, 
mas sim realizar uma descrição dos contextos que favoreceriam a utilização da 
forma genitiva dele. 

Posto isso, os trabalhos e seus resultados aqui apresentados, embora pos-
suam metodologias e métodos diferenciados, dialogam entre si nos levando 
ao conhecimento de que a inserção da forma possessiva dele fez com que o 
possessivo seu deixasse de ser visto exclusivamente como referente à terceira 
pessoa. No mais, em se tratando da variação seu/dele, os resultados, em geral, 
indicam o uso da forma possessiva dele em situações em que seu referente es-
teja determinado e específico no enunciado e o possessivo seu, por sua vez, no 
âmbito da terceira pessoa, é mais propício em situações em que o referente não 
seja tão específico e determinado.

3. O PARADIGMA DOS PRONOMES POSSESSIVOS DE SEGUNDA 
PESSOA: A VARIAÇÃO TEU/SEU

Em relação ao pronome seu, que formalmente se referia à terceira pessoa 
do singular e à terceira do plural, sendo substituído pela forma pronominal 
dele, observa-se no português brasileiro coloquial, doravante PBC, que não 
houve a extinção do referido pronome, mas se nota uma instabilidade quanto 
ao seu uso que, ora se refere a terceira pessoa, estando em variação com dele, 
ora se refere à segunda pessoa do singular, estando em variação com a forma 
possessiva teu. 

Em virtude do fenômeno da ambiguidade, apresentado pelo possessi-
vo seu, a maior parte dos trabalhos, sendo a maioria de forte cunho teórico, 
concentra-se no estudo do paradigma de terceira pessoa. Em contrapartida, 
há estudos que se propuseram a analisar os paradigmas de segunda e terceira 
pessoas — as variações teu/seu e seu/dele — em um mesmo trabalho. E mais 
recentemente surgiram pesquisas que têm como objeto de estudo apenas o 
paradigma de segunda pessoa, a variação teu/seu, que veremos a seguir. Na 
pesquisa intitulada A Reestruturação do sistema possessivo em português, Me-
non (1996) apresenta os seus primeiros estudos sobre os possessivos realiza-
da partir da análise de dados pertencentes ao projeto VARSUL de Curitiba. Sua 
hipótese norteadora diz que o fator determinante para o uso de teu e seu, no 
dialeto curitibano, é a relação interindividual, ou seja, o uso de uma ou de outra 
forma depende diretamente de aspectos de familiaridade, respeito e formalida-
de presentes nas relações entre falante e ouvinte. Segundo a autora, os falantes 
curitibanos utilizam a forma você apenas para se dirigir ao interlocutor, a pro-
nome tu, segundo os curitibanos, é mais utilizado por catarinenses e gaúchos. 



Mesmo havendo a preferência pela forma você, Menon (1996) constata que os 
falantes curitibanos utilizam tanto o possessivo seu quanto o possessivo teu na 
indicação de posse, o que irá condicionar o uso de uma ou de outra forma será 
a relação interindividual. 

Um trabalho que se dedica exclusivamente à segunda pessoa é o de Ar-
duim (2005). A autora realiza seu estudo analisando dados pertencentes ao 
banco de dados VARSUL, coletados nas cidades de Blumenau, Chapecó, Flo-
rianópolis, Flores da Cunha, Lages, Panambi, Porto Alegre e São Borja. Em seu 
corpus, foram encontradas 138 ocorrências das formas possessivas teu/seu, 
distribuídas em: 112 ocorrências do possessivo teu e 26 ocorrências do pos-
sessivo seu. Desta forma, seus resultados acusam o emprego majoritário da for-
ma teu pelos catarinenses. Ademais, segundo a autora, em consonância ao que 
diz Menon (1996), as questões de familiaridade, intimidade e formalidade são 
determinantes na variação dos possessivos de segunda pessoa. 

Os resultados apresentados pela autora apontam para a existência de uma 
relação estabelecida entre o uso dos pronomes pessoais tu e você e o emprego 
dos possessivos teu e seu. Ao relacionar os resultados aos fatores sociais, nota-
-se que as mulheres tendem a utilizar com maior frequência o possessivo teu. 
Nessa perspectiva, a autora afirma que esse resultado está atrelado ao fato do 
possessivo teu possuir prestígio naquelas regiões. No entanto, a variante do 
pronome teu, o possessivo seu, não sofre estigmas. Além disso, o fator escolari-
dade contribuiu significativamente no estudo de Arduim (2005), pois mostrou 
que os informantes de nível ginasial possuíam maior tendência a utilizar o pos-
sessivo teu. 

Arduim (2005) ainda relaciona seus resultados à teoria de Poder e Solida-
riedade de Brown e Gilman (2003), os resultados mostram que as questões de 
poder e solidariedade também interferem no emprego dos possessivos. Sendo 
assim, o possessivo teu é mais frequente em relações simétricas ou assimétri-
cas, de superior para inferior, já o possessivo seu é mais frequente em relações 
de inferior para superior. Segundo a autora, os informantes mais jovens utili-
zam com maior frequência o possessivo teu, que é a forma mais solidária. 

Por último, apresentamos o trabalho de Pereira (2016), que buscou ana-
lisar a variação existente entre as formas simples de pronomes possessivos de 
segunda pessoa do singular diacronicamente. Para isso, a autora se valeu de 
um corpus de 363 cartas pessoais pertencentes a famílias de pessoas do Rio de 
Janeiro ilustres e não-ilustres, datadas dos anos de 1870 a 1970.

O estudo de Pereira (2016) possui duas hipóteses norteadoras: a primeira 
é a de que a variação encontrada nos possessivos se comporta em função do 
preenchimento e/ou não preenchimento do sujeito em condições de segunda 
pessoa, ou seja, o fato de o sujeito ser pleno ou nulo condicionará a escolha do 



possessivo. A segunda hipótese considera que o possessivo seu, como segunda 
pessoa, acompanha a entrada da forma você no quadro pronominal. Com base 
nisso, Pereira (2016) identificou 1.376 ocorrências dos pronomes possessivos 
teu/seu, subdividindo-se em 1.041 dados de teu (76%) e apenas 335 dados de 
seu/sua (24%), o que indica o predomínio da forma teu em relação a seu. 

No que tange à primeira hipótese, segundo a autora, parece ser mais váli-
do explicar a variação entre as formas possessivas pela análise da realização ou 
não realização do sujeito. Desta forma, para a autora, o local em que a carta foi 
escrita parece não influenciar muito na variação dos possessivos. Nesse sen-
tido, nos contextos em que o sujeito não estiver explícito, o missivista tende a 
utilizar o possessivo seu que, por estar relacionado a um paradigma de terceira 
pessoa, é uma forma menos direta de tratar o interlocutor. Em contrapartida, 
contextos em que o sujeito está explícito, o missivista tende a utiliza o posses-
sivo teu, empregando também formas verbais relacionadas à segunda pessoa.

Em relação à segunda hipótese, a autora diz que não se pode afirmar que 
o uso do pronome possessivo seu, como referente à segunda pessoa, ocorreu 
simultaneamente ao momento de inserção do pronome você no quadro de pro-
nomes do português brasileiro. No entanto, a autora diz que a inserção do pro-
nome você funciona como um gatilho para diferentes mudanças pronominais 
que ocorrem no sistema. Sendo assim, embora não se possa afirmar categorica-
mente que seu acompanha a entrada do pronome você no sistema pronominal, 
sabe-se que o pronome seu só passa a ser referido à segunda pessoa a partir do 
momento em que você entra no sistema como variante de tu.

Com base nos trabalhos supracitados, sendo a maioria realizados na re-
gião Sul do Brasil, observamos o pronome teu como mais ocorrente em rela-
ções simétricas de maior intimidade entre os interlocutores e o pronome seu, 
por sua vez, ao aparentar um caráter neutro, é mais ocorrente em relações as-
simétricas de inferior para superior ou quando o falante não possui certeza 
quanto ao como se referir ao seu interlocutor.

Vimos que na região Sul há um vasto mapeamento do uso das formas pos-
sessivas de segunda pessoa, isso revela que, nessa região do Brasil, o posses-
sivo mais produtivo na segunda pessoa é o possessivo teu. Todavia, não se tem 
um mapeamento como este em outras regiões do país, como é o caso da região 
Nordeste. Tais mapeamentos nos permitem uma comparação entre resultados 
e fatores que contribuem para esses resultados. Diante disso, com o intuito de 
contribuir para o mapeamento da variação teu/seu na região Nordeste, que nos 
parece diferir dos resultados da região Sul, apresentamos, a seguir, um mapea-
mento do teu/seu em 116 cartas pernambucanas.



4. A VARIAÇÃO SEU/TEU EM CARTAS DE AMOR DO SERTÃO 
PERNAMBUCANO

Nesta seção, apresentamos uma investigação sobre a concordância esta-
belecida entre os pronomes pessoais tu e você na posição de sujeito e as formas 
possessivas de segunda pessoa do singular — teu/tua/seu/sua — na região 
do sertão do Pajeú, interior do estado de Pernambuco. O corpus utilizado na 
análise é constituído por 116 cartas pessoais do século XX, do subgênero carta 
de amor, pertencentes ao Banco Informatizado de Textos do Laboratório de 
Documentação Linguística de Pernambuco (LEDOC). As cartas datam os anos 
de 1972-1977, escritas por um casal oriundo das cidades de Triunfo e Floresta, 
interior do estado de Pernambuco. 

De acordo com Souza (2012), a data em que as cartas pernambucanas fo-
ram escritas corresponde à terceira fase da inserção do você, que vai de 1930 
a 1970, em que a nova forma é mais produtiva que o tu. Os missivistas das car-
tas são Celma Ramos de Souza Gomes, oriunda da zona rural do município de 
Triunfo, e João Gomes Sobrinho, oriundo da cidade de Floresta. Os escreventes 
iniciaram o relacionamento afetivo em 1º de janeiro de 1972, quando ainda 
estavam no colegial, e se casaram em 1º de julho de 1978. Nesse meio tempo, 
a missivista se tornou professora e o missivista ingressou na carreira militar. 

Nas 116 cartas analisadas, foram identificadas 727 ocorrências das for-
mas de tratamento tu e você. A seguir, apresentamos a tabela elaborada por 
Lima (2018), em que é apresentada as ocorrências dos pronomes pessoais na 
posição de sujeito: 

Quadro 1: Ocorrências gerais das formas Tu e Você na posição de sujeito

Formas de tratamento Ocorrências: referentes/gerais Percentual (%)

Tu 158/727 21,74%

Você 569/727 78, 27%

Total: 727 100%

Fonte: Lima (2018)

Os dados apresentados por Lima (2018) corroboram com o estudo de 
Souza (2012), em que são identificadas três fases do comportamento da va-
riação tu/você. Nesse sentido, de acordo com Souza (2012), na terceira fase, na 
qual as cartas pernambucanas se inserem, o pronome você se apresenta como 
mais produtivo que o pronome tu. Em consonância ao estudo de Souza (2012), 
os resultados de Lima (2018) apresentam um percentual de 78,27% de uso do 
pronome você e apenas 21,74% de uso do pronome tu.



Em relação à indicação de posse para a segunda pessoa do singular, encon-
tramos no corpus 237 ocorrências das formas pronominais possessivas teu/
seu. No quadro abaixo, apresentamos o quantitativo geral das ocorrências. 

Quadro 2: ocorrências gerais dos possessivos Seu e Teu na indicação de posse  
para a segunda pessoa do singular

Indicação de posse para a 
segunda pessoa do singular

Ocorrências: referentes/gerais Percentual (%)

Teu 75/237 31,64%

Seu 162/237 68,35%

Total: 237 100%

Fonte: O autor (2018)

De acordo com os dados apresentados na tabela anterior, nota-se o uso 
majoritário do possessivo seu, 162 ocorrências das 237, correspondendo ao 
percentual de 68, 35% em detrimento do possessivo teu que, por sua vez, 
teve apenas 75 das 237 ocorrências; com isso, corresponde ao percentual de 
31,35%. Esses números parecem corroborar com a terceira fase atestada por 
Souza (2012). Uma vez que o pronome você se apresentou como mais ocor-
rente em relação ao tu, não nos parece estranho que o possessivo seu seja o 
possessivo mais produtivo na indicação de posse para a segunda pessoa, já que 
acreditamos que haja uma correspondência entre tu-teu, você-seu.

De acordo com o paralelismo formal, em contextos em que o tu esteja rea-
lizado na posição de sujeito, espera-se a ocorrência dos seus paradigmas, te e 
teu; ao passo que em contextos de você, espera-se a ocorrência das formas se e 
seu. No entanto, no processo de análise do contexto em que os possessivos teu e 
seu se encontram, identificamos quatro contextos, assim como Arduim (2005):

1. Seu precedido por pronome pessoal TU: 
(C2_F_1972_16): “Eu acho que você deve se informar | se é preciso perder ou não. D. Carlinda me 
falou que tu não | falou a sua mãe a respeito disto.”

2. Teu precedido por pronome pessoal TU: 
(Não houve ocorrências)

3. Seu precedido por pronome pessoal Você: 
(C2_F_1972_16): “| | João eu estou preocupada com esta idéia de | você entrar na polícia, princi-
palmente porque você não tem | ordem de sua mãe.”

4. Teu precedido por pronome pessoal Você:
(C1_M_1958_13) Você faz mal em duvidar | porque pelo teu amor pela tua pes= | sõa eu enfren-
tarei tudo na vida.



5. Teu/Seu precedidos de Vocativo: 
(C2_F_1972_14): | | Meu amor, que tudo de bom seja para | te, são meus votos; e que “Deus” te 
acompanhe em cada | passos dos teus dias. 

6. Teu/seu sem pronome pessoal no período: 
(C2_F_1972_16): “Ps: Sua mãe está com saudades sua, venha vê-la. | Ela estava lhe esperando, 
pensava como eu, que você | ia pra lá. A mesma está um pouco doente.”

Com base nesses contextos, elaboramos o seguinte quadro, em que consi-
deramos o referente mais próximo ao possessivo:

Quadro 3: possessivos em referência ao antecedente

Fatores Ocorrências: referentes/gerais Percentual (%)

Teu em referência a Tu 0/2 0%

Teu em referência a Você 21/93 22,5%

Teu em referência a Vocativo 54/142 38,02%

Seu em referência a Tu 2/2 100%

Seu em referência a Você 72/93 77,4%

Seu em referência a Vocativo 88/142 61,9%

Fonte: O autor (2018) 

Com base nos dados apresentados no quadro anterior, percebe-se que das 
237 ocorrências dos possessivos 142 são em referência aos vocativos. Além 
disso, foi possível observar que, em todos os contextos, o possessivo seu se 
apresenta com maior número de ocorrências em relação ao possessivo teu. 
Dessa forma, o possessivo seu apresenta os seguintes percentuais nos contex-
tos identificados: em referência ao tu, 100%; em referência ao você, 77,4% e em 
referência a vocativos 61,9%. Um fato interessante é que só obtivemos apenas 
duas ocorrência do pronome tu, em cartas da missivista feminina, o possessivo 
utilizado na indicação de posse foi o possessivo seu, contrariando a regra do 
paralelismo formal prescrita pela gramática normativa: TU-Te-TEU, Você-Se-
-Seu. Acreditamos haver aqui uma similaridade com as hipóteses dos estudos 
de Menom (1996) e Arduim (2005), o tipo de relação condiciona diretamente o 
uso do possessivo. A missivista utiliza majoritariamente a forma você, seguida 
do possessivo seu como podemos ver no seguinte exemplo extraído do corpus: 
“Será que você tem ao menos um tempinho para mim; e | fazer um pequenis-
simo bilhetinho dizendo como está sua | pessoa.” (C2_F_1975_38). De acordo 
com Arduim (2005), o possessivo teu é mais utilizado relações de intimidades 
ou de superior para inferior, por outro lado, o possessivo seu seria mais em-
pregado em situações de maior grau de respeito ou de inferior para superior. 
Desta forma, por ainda estarem no início do namoro, os missivistas conservam 



certo grau de respeito um pelo outro, embora a missivista utilize o pronome tu 
ela recupera o grau de distanciamento/respeito empregando o possessivo seu.

Com os dados apresentados até agora, os resultados parecem apontar 
para a variação no uso dos possessivos de segunda pessoa do singular com 
um maior emprego da forma possessiva seu em detrimento da forma canônica 
de segunda pessoa teu. Vale, também, ressaltar que foi possível observar uma 
correspondência de formas, ou seja, nos contextos em que a forma você está 
realizada na posição de sujeito, há o predomínio do uso de seu. Por outro lado, 
o possessivo teu, possui uma quantidade maior de ocorrências quando em re-
ferência a vocativos, mas não superando o possessivo seu. Sendo assim, esse 
resultado difere dos resultados da região Sul, em que o possessivo teu é o mais 
produtivo.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A partir desta análise, identificamos, nos estudos que se ativeram ao para-
digma de terceira pessoa, que o possessivo dele é utilizado em contextos mais 
específicos e o seu em contextos menos específicos (OLIVEIRA E SILVA, 1982; 
NEGRÃO E MÜLLER, 1996; CUNHA LACERDA, 2010). Em relação ao paradigma 
de segunda pessoa, os estudos, sendo a maior parte realizada na região Sul do 
Brasil, apresentam o possessivo seu como mais produtivo em relações assimé-
tricas ascendentes. Em contrapartida, o emprego de teu é favorecido em atos 
diretivos, contextos de referência determinada, situações mais solidárias e ín-
timas na fala de jovens, principalmente os de menor instrução (MENON, 1996; 
ARDUIM, 2005; PEREIRA, 2016). No mais, sobre a produtividade do possessivo 
seu, pôde-se observar que, no paradigma de terceira pessoa, os trabalhos apre-
sentam o possessivo seu como o mais produtivo e já no paradigma de segunda 
pessoa, o possessivo teu ainda permanece como mais ocorrente.

Nas cartas pernambucanas, tivemos um resultado diferente dos apresen-
tados na maioria dos trabalhos. Nelas, o possessivo seu se apresentou como o 
mais produtivo na segunda pessoa. Por outro lado, nos estudos de Oliveira e 
Silva (1982) e Pereira (2016), que também trabalharam com corpus escrito, o 
possessivo teu era o mais produtivo no paradigma de segunda pessoa, diferin-
do, assim, dos dados das cartas Pernambucanas.
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O LUGAR DA PROSÓDIA 
NA LINGUAGEM DE CRIANÇAS AUTISTAS: 

Uma análise multimodal
Késia Vanessa Nascimento da Silva 14 

Renata Fonseca Lima da Fonte15

RESUMO: Em Aquisição de Linguagem, a multimodalidade refere-se às mo-
dalidades de uso da língua (fala, gesto e olhar) que coatuam na produção linguís-
tica entre parceiros com vistas à interação. Ademais, sendo a prosódia elemento 
da fala e copartícipe da matriz da linguagem, esta é tomada como ênfase nesta 
pesquisa, já que é uma via privilegiada do engajamento da criança no diálogo e 
nos processos de subjetivação, quanto por ser um fator coesivo na organização 
da forma fônica e nos princípios de estruturação fonológica (SCARPA, 1988). O 
presente trabalho objetiva analisar a prosódia enquanto recurso multimodal na 
construção de enunciados negativos por crianças autistas, partindo da proposta 
defendida por Kendon (2000) e McNeill (2000), em que gesto e fala formam um 
sistema único, são indissociáveis. Trata-se de um trabalho de cunho qualitativo, e 
que, metodologicamente, baseia-se na análise de crianças autistas em contextos 
de interação no Laboratório de Linguagem do PPGCL da Universidade Católica de 
Pernambuco. Para fins ilustrativos, utilizamos recortes de dados de duas crianças e 
seus parceiros interativos, onde utilizou-se o software ELAN – Eudico Linguistic An-
notator para a transcrição dos mesmos. Por conseguinte, os dados validaram que a 
prosódia compreende-se também como uma das facetas da/para linguagem e que 
as crianças analisadas apresentam a prosódia como componente linguístico. Logo, 
trata-se de um trabalho que discute a prosódia e corrobora sobre o que Scarpa 
(2015) diz: “a prosódia é um espaço privilegiado da interface entre componentes 
linguísticos e é através de pistas prosódicas que o infante se estrutura na língua”.

Palavras-chave: Prosódia; Multimodalidade; Autismo. 

INTRODUÇÃO

Trata-se de um artigo que discute o lugar da prosódia na linguagem de 
crianças autistas por um viés multimodal. Diante disso, entendemos a lingua-

14 Universidade Católica de Pernambuco — (CTCH); kesiavanessa2013@hotmail.com.
15 Universidade Católica de Pernambuco — (CTCH); renataflfonte@gmail.com.



gem enquanto instância multimodal e que é através das modalidades de uso 
da língua (fala, gesto e olhar) coatuando nas produções linguísticas que haverá 
interação e consequentemente comunicação. 

Nesse sentido, inúmeras pesquisas têm se debruçado sob uma abordagem 
multimodal da língua (MCNEILL, 1985; 1992; 2000; 2005; KENDON, 1972; 
1980; GOLDIN-MEADOW, 2006; 2009; CAVALCANTE, 2009; 2012; ÁVILA-NÓ-
BREGA, 2010; BARROS, 2012; FONTE et al., 2014;) dispondo como objeto de 
estudo a multimodalidade gesto/fala na aquisição da linguagem. 

Ao observamos a aquisição da linguagem sob uma perspectiva multimo-
dal, sugerimos analisar a prosódia, elemento da fala e de dimensão expressiva, 
a qual é adicionada também ao processo de comunicação entre crianças au-
tistas em contextos interativos de negação. Para tal, características suprasseg-
mentais na fala de autistas que denotem um sentido negativo serão identifica-
das e descritas, já que o não por ela desempenhado pode ser representado por 
diferentes recursos multimodais, conforme salientam Barros e Fonte (2016).

Nessa acepção, destacamos que a linguagem naqueles que possuem TEA 
— Transtorno do Espectro Autista é ampla, apresentando uma extensa gama 
de recursos multimodais nos seus enunciados. Sobre os procedimentos meto-
dológicos, a pesquisa concentra-se essencialmente na análise da prosódia en-
quanto elemento multimodal presente em enunciados negativos. 

1. A MULTIMODALIDADE EM AQUISIÇÃO DE LINGUAGEM

Apesar de ser tema recente, a multimodalidade vem ganhando espaço e 
reconhecimento nos estudos linguísticos, principalmente na aquisição da lin-
guagem. Nesse âmbito, os elementos “fala”, “gesto” e “olhar” compõe a matriz 
multimodal da comunicação. 

Desde os anos de 1970, alguns estudos voltaram-se a investigação entre 
o desenvolvimento linguístico e determinadas atividades manuais, especifi-
camente gestos comunicativos (BATES; DICK, 2002). Dessa maneira, diversos 
autores vêm discutindo o estatuto dos gestos em aquisição de linguagem e tor-
nando-os pauta na atualidade. 

Sobre o uso dos gestos, as autoras Souza e Farias (2010) destacam que es-
tes “fazem parte da linguagem não verbal e se inserem nos enunciados verbais 
[...]”. Enfatizam ainda que “os elementos verbais e os não verbais formam um 
conjunto, já que na interação ambos podem se encontrar e se relacionar em 
harmonia” (SOUZA; FARIA 2010, p. 138). Assim, para as autoras, gesto e fala 
não formam um único sistema linguístico-cognitivo, o que há é apenas uma 
relação de complementariedade, harmonização. Alheios a essa posição, con-



sideramos fala e gesto como elementos indissociáveis, integrados no mesmo 
sistema de significação segundo defendem Butcher e Goldin-Meadow (2000), 
Cavalcante (2009; 2012), Fonte (2011), Fonte et al., (2014), Kendon (2000; 
2004) e McNeill (1985; 1992). 

Kendon (2000) justifica que os gestos se organizam mediante a produ-
ção de fala, construindo assim papeis imbricados no processo de aquisição da 
linguagem. Logo, entendemos que gesto e fala coatuam e compõe um mesmo 
processo para uma mesma finalidade significativa. 

Tal perspectiva baseia-se no funcionamento multimodal da língua 
(MCNEILL, 1985) e propõe que gesto e fala constituem um único sistema lin-
guístico. Em seus estudos, McNeill (1992) afirma que a palavra “gesto” abrange 
uma multiplicidade de movimentos comunicativos, principalmente, mas nem 
sempre de mãos e braços, ou seja, o gesto não só inclui movimento das mãos, 
mas também expressão facial e troca de olhares. 

Sendo assim, qual seria a relevância dos gestos na aquisição de linguagem? 
Para Goldin-Meadow (2009), os gestos são atos comunicativos livres para to-
mar formas que a fala não pode assumir, ou, para crianças nos primeiros está-
gios de aquisição, formas que elas ainda não conseguem articular no discurso 
(GOLDIN-MEADOW, 2009). Em um momento do desenvolvimento em que as 
crianças têm pouca autonomia em relação ao que conseguem dizer, os gestos 
oferecem um caminho adicional de expressão, expandindo a gama de ideias 
que elas são capazes de expressar.

Ademais, as crianças exploram a modalidade manual desde muito cedo 
e, assim sendo, os gestos fornecem um caminho para as primeiras palavras. 
É interessante perceber que as crianças raramente combinam gestos com ou-
tros gestos, mas frequentemente combinam gestos com palavras antes mesmo 
de começarem a combinar palavras com palavras (GOLDIN-MEADOW; MOR-
FORD, 1985).

Ao considerarmos gesto e fala como elementos ligados a uma mesma ma-
triz de significação e que não podem se dissociar, acentuamos aqui que eles 
pertencem a modalidades diferentes de expressão. Logo, por mais que as duas 
modalidades dividam a mesma origem semântica, ambas são capazes de ex-
pressar informações diferentes (QUEK, 2002).

2. A PROSÓDIA COMO ELEMENTO MULTIMODAL 

Sendo a prosódia elemento da fala e copartícipe da matriz da linguagem, 
esta é considerada parte dos estudos linguísticos e cada vez mais tem alcançado 
destaque nas pesquisas, especialmente nas que competem a multimodalidade. 



Assim posto, a prosódia corresponde a uma gama de fenômenos que de 
modo não exclusivo, referem-se a três características suprassegmentais: altura, 
duração e intensidade (SCARPA, 1999; BALOG, BRENTARI, 2008). 

De acordo com Scarpa (1999), compreendem-se como parâmetros acús-
tico-auditivos da produção da fala, constituindo assim subsistemas supras-
segmentais com variadas potencialidades distintivas e que combinados, são 
responsáveis também pelo ritmo, tom e entonação. Para mais, Cagliari (1992) 
admite que elementos prosódicos podem ser subdivididos em grupos, de acor-
do com dinâmica de fala (duração, pausa, tempo, ritmo, acento, entre outros), 
melodia da fala (tom, entonação, tessitura) e qualidade de voz (volume, regis-
tro, qualidade de voz).

Tanto trabalhos acerca de percepção bem como os que tratam de dados 
de produção (SCARPA 1999, 2007; CAVALCANTE, 1999) têm demonstrado que 
a criança é sensível à facetas da prosódia na entrada para a linguagem. Logo, 
existem dados que apontam pistas prosódicas ao qual orientam a criança na 
percepção, no processamento da fala dirigida (ou não) a ela desde os primeiros 
anos de vida, bem como na interpretação dos enunciados da criança pelo outro. 

Scarpa (2007) atribui à prosódia um papel de ponte, pois é responsável por 
ligar som a sentido, engajando tanto a criança no diálogo como na organização 
das suas formas linguísticas iniciais através de sistemas de entonação e ritmo. 

3. CONTEXTO METODOLÓGICO

Trata-se de uma pesquisa de natureza qualitativa e que se inclina funda-
mentalmente na análise da prosódia enquanto elemento multimodal presente 
em enunciados negativos. A análise efetuou-se com duas crianças autistas e 
para a transcrição dos aspectos multimodais — nesse caso, a prosódia —, utili-
zou-se o software ELAN – Eudico Linguistic Annotator, que possibilita a criação 
de anotações, edição, visualização e busca de anotações através de dados de 
vídeo e áudio simultaneamente. 

Considerando este como um trabalho circunstanciado na perspectiva 
multimodal da linguagem, adotaram-se as seguintes etapas: a área de estudo 
(realizada no Grupo de Estudos e Atendimento ao Espectro Autista – GEAUT/
UNICAP do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Linguagem — PPGCL); 
a seleção dos sujeitos (duas crianças com Transtorno Espectro Autista/ TEA); 
coleta e análise de dados (a coleta de dados ocorreu no Grupo de Estudos e 
Atendimento ao Espectro Autista– GEAUT/UNICAP do Programa de Pós-Gra-
duação em Ciências da Linguagem — PPGCL).

No que concerne aos dados, estes passaram por etapas, a saber: 1º etapa 
(Seleção dos trechos para a transcrição); 2º etapa (transcrição dos trechos sele-



cionados, onde foi utilizado o software ELAN) e a 3º etapa (identificação e análi-
se do elemento multimodal — prosódia — em contextos interativos de negação). 

4. A PROSÓDIA NA LINGUAGEM DE CRIANÇAS AUTISTAS: A 
MULTIMODALIDADE COMO VIA DE ANÁLISE 

Ao refletirmos a interação como um espaço no qual a linguagem pode 
ser constituída por diferentes recursos multimodais, que são estruturados 
quer pela oralidade quer pela gestualidade, admitimos consequentemente a 
multimodalidade como fenômeno presente em toda e qualquer comunicação 
humana. 

Ao percebemos a linguagem em seu conjunto multimodal, ressaltamos a 
prosódia como ponte inicial, ligando som e sentido, através da organização for-
mal da fala e o potencial dos efeitos significativos criados pela instanciação da 
língua nos diálogos, até mesmo na especificidade do Autismo. 

As cenas seguintes validam a multimodalidade e evidenciam o uso da pro-
sódia enquanto recurso multimodal por crianças autistas na construção de 
enunciados negativos: 

Cena 1: A criança encontra-se chorando após um conflito com uma outra criança.

Tempo Inicial Tempo Final Plano Gestual Plano Verbal/
Prosódico

Plano do 
Olhar

Hugo 00:05:22.352 00:06:14.101 Senta na cadeira Aaaaah
Acompanhado pelo 

choro

Olhos 
fechados 

Rebeca 00:06:14.101 00:07:12.275 Caminha em 
direção a Hugo

Passou, passou
Vamos brincar com 
esse boneco aqui?
Intensidade Lenta

Questionador 
e direto à 

criança

Hugo 00:07:12.275 00:08:16.293 Balança o corpo 
para frente e para 

trás e coloca a mão 
no rosto

Aaaaah 
Acompanhado pelo 

choro 

Direto à 
Rebeca

Nesta cena, é notável que a criança “Hugo” vale-se do enunciado “Aaaaah” 
acompanhado pelo choro para transmitir sua negação em relação à pergunta 
posta por Rebeca “Vamos brincar com esse boneco aqui?”. Nesse sentido, pode-
mos apreender a emissão do “Aaaaah” como um traço prosódico que estabelece 
um movimento dialógico e valida a prosódia enquanto elemento multimodal. 

No fragmento “Aaaaah”, a mora que é um elemento da dinâmica da fala 
faz-se presente. Esta diz respeito à duração que está sempre sistematizada ao 



nível das silabas em todas as línguas, independente dos segmentos. Desta for-
ma, percebemos que “Hugo” usa o recurso do alongamento para significar seu 
discurso “Aaaaah”, imprimindo ao mesmo um caráter mais chamativo, que re-
force ainda mais sua negação, rejeição frente à situação. 

Assim, tem-se uma cena que enfatiza a relevância da prosódia e corrobora 
sobre o que diz Scarpa (1999) de que: 

A prosódia, por ser não discreta e por ser constituída de subsistemas potenciais (altura, intensi-
dade, duração, velocidade da fala, ritmo, pausa) e, portanto, menos “fechados” que os sistemas 
gramaticais ditos nucleares, é um bom caminho para a configuração da forma fônica, não apenas 
como matéria sonora, mas como matéria significante, isto é, simbolizável e passível de significação 
(SCARPA, 1999b, p. 537).

Logo, vê-se como: 

A prosódia molda a materialidade fônica em organizações e reorganizações sucessivas. A criança 
pequena trabalha com a organização do significante, delimitando-o e segmentando-o. Trata-se de 
alçar da massa fônica o significante, dando-lhe forma (ou “valor”, no sentido saussuriano), na inte-
ração linguística com o outro (SCARPA, 1999b, p. 537).

Em conformidade, Dodane e Massini-Cagliari (2010) reconhecem que 
a prosódia permite a criança posicionar-se na interação, complementando e 
dando suporte a determinados níveis linguísticos ainda insuficientemente 
desenvolvidos. Desta maneira, a prosódia permitiria o uso de pausas, moras, 
acentuação e diversos outros fenômenos para a marcação de relações sintáti-
cas e semânticas. 

Como na cena anterior, a noção da multimodalidade, bem como o uso da 
prosódia como recurso multimodal e comunicativo é novamente comprovado 
no recorte a seguir: 

Cena 2: A criança brincava com a bola, quando a fonoaudióloga Rebeca aproximou-se para conversar.

Tempo Inicial Tempo Final Plano 
Gestual

Plano Verbal/
Prosódico

Plano do 
Olhar

Igor 00:33:12.112 00:34:15.106 Brincando 
com uma 

bola

Não verbalizou Direto a bola

Rebeca 00:34:15.106 00:35:16.139 Caminha 
em direção 

a Igor

Vamus deixar um 
pouquinho a bola? 
Vamos brincar um 
pouquinhu com os 

outros amiguinhus ali?
Intensidade Lenta

Questionador 
e direto à 

criança

Igor 00:35:16.139 00:36:18.118 Chuta a bola 
à parede

Não! Não! Não!
Volume alto

Direto à 
Rebeca



Assim como na cena 1, mais uma vez o caráter multimodal e dialógico da 
língua é aqui evidenciado, comprovando o posicionamento de Scarpa (2007) 
ao afirmar que a prosódia é a via privilegiada de engajamento da criança no 
diálogo, ao mesmo tempo que é o primeiro veículo da organização das formas 
linguísticas; e ’t Hart, Collier e Cohen (1990) ao enfatizarem a prosódia como 
dimensão expressiva que contribui para a construção da produção/recepção 
dos enunciados situados em contextos.

Como elemento prosódico presente na fala da criança, percebemos o vo-
lume alto no enunciado “Não! Não! Não!”. Sendo o elemento “volume” perten-
cente ao grupo da qualidade da voz, este é definido por Cagliari (1992, p. 146) 
como característica idiossincrática do falante, adaptando-se ao contexto e a 
distância que o falante se situa em relação ao seu interlocutor. 

Ao falar alto o enunciado “Não! Não! Não!”, a criança “Igor” exprime uma 
atitude imperativa e negativa em relação à indagação posta pela sua parcei-
ra interativa Rebeca. Deste modo, o volume alto reforça a negação posta pela 
criança e o fato de que é através de pistas prosódicas que o infante se estrutura 
na língua (SCARPA, 2009). 

Portanto, além de conceber a prosódia como elemento multimodal, a cena 
2 também a vê como recurso que: 

Estabelece a ponte inicial, ligando som e sentido, através da organização formal da fala e o potencial 
dos efeitos significativos criados pela instanciação da língua nos diálogos. Inscrevem-se, na mate-
rialidade do som, tanto sua organização em estruturas fonológico-prosódicas da língua materna 
quanto os efeitos de sentido, sejam de cunho textual, sejam discursivos/enunciativos, trazidos de 
volta pelo próprio movimento dialógico propiciado parcialmente por marcas prosódicas (SCARPA, 
2008, p. 1).

5. CONCLUSÃO

Logo, com tais considerações, evidenciamos e corroboramos como a na-
tureza multimodal da linguagem é intrínseca a todo ser humano, até mesmo 
naqueles que apresentam o TEA — Transtorno do Espectro Autista. 

Além disto, e com relação aos objetivos, o presente trabalho demonstrou 
como a prosódia funciona como elemento multimodal em crianças autistas — 
Hugo e Igor – na construção de seus enunciados em contextos interativos de 
negação. 

Nesse sentido, tem-se um estudo que assimila e admite a importância dos 
fatos prosódicos na comunicação, constatando que a mesma é um bom cami-
nho para a configuração da forma fônica, não apenas como matéria sonora, 
mas como matéria significante, isto é, simbolizável e passível de significação 
(SCARPA, 1999, p.537).
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AS NASAIS DO INGLÊS EM 
POSIÇÃO DE CODA SILÁBICA POR 

FALANTES PESSOENSES: 
Uma Análise Variacionista

Edmilson Fernandes da Silva Júnior16 
Rubens Marques de Lucena17

  
INTRODUÇÃO

As consoantes nasais do inglês, especificamente em relação à posição de 
coda silábica, apresentam certa dificuldade de realização por falantes brasilei-
ros em geral, uma vez que no português brasileiro (doravante PB), em alguns 
dialetos, há o apagamento das consoantes nasais na posição de coda e o es-
praiamento de nasalidade para as vogais precedentes. 

Já em outros dialetos há a realização da nasal, mas elas assimilam o ponto 
de articulação da consoante seguinte ou, em alguns casos, da vogal anterior 
(SILVA, 2003; GUTIERREZ, 2014). No entanto, tanto nos casos de apagamento 
na posição de coda quanto nos casos de realização, essas consoantes não são 
contrastivas entre si, ou seja, no PB, a troca de uma nasal por outra na posição 
de coda não produz outro item lexical. 

Além dos contextos fonológicos das duas línguas em relação às nasais, é 
preciso também levar em consideração a produção da interlíngua, pois falantes 
de L2 sempre carregam consigo caraterísticas das suas línguas maternas. Por 
isso, para os objetivos desse estudo, é necessário levar em conta a produção de 
inglês por falantes brasileiros para ver a transferência que o português exerce 
sob a interlíngua e as possíveis implicações dessas transferências, como pro-
blemas de inteligibilidade que podem surgir por meio de interação com falan-
tes de inglês como L1. 

16 Discente de Letras-Inglês na UFPB. Bolsista no PIBIC-CNPq. E-mail:
edmilsonfernandesedmilsonjunior@hotmail.com.
17 Professor Doutor do DLEM-UFPB e do PROLING. E-mail: rubenslucena@yahoo.com.



Assim como acontece na língua materna, na interlíngua também existe va-
riação, pois há duas gramáticas agindo simultaneamente, a gramática da L1(já 
estabilizada) e a gramática da L2 (em processo de construção) e essas gramá-
ticas são passíveis de sistematização. 

Por fim, é importante ressaltar que esse trabalho ainda está em fase de 
construção e a pesquisa com os falantes pessoenses para obter dados sobre a 
produção da interlíngua ainda será realizada. Por isso, os dados aqui apresen-
tados, são oriundos de outras pesquisas e são sobre o PB de uma forma geral e 
sobre a interlíngua com a língua inglesa. 

1. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

1.1 Inventário fonológico

A língua inglesa, assim como a língua portuguesa, dispõe de três consoan-
tes nasais no seu inventário fonológico. No que concerne às semelhanças entre 
as nasais do inglês e do português, podemos citar o fato de que ambas as lín-
guas possuírem uma nasal bilabial e uma nasal alveolar nos seus inventários. 

No que diz respeito às diferenças entre o português e o inglês acerca das 
nasais, temos a última consoante nasal da língua inglesa sendo velar (GIMSON, 
1970) e a do português sendo palatal (CAGLIARI, 1977), respectivamente /ŋ/ e 
/ɲ/. No entanto, apesar de essas consoantes serem diferentes nas duas línguas, 
elas possuem algumas semelhanças, por exemplo, ambas são menos recorren-
tes que as outras duas nasais nos inventários do PB e do inglês. 

Outra semelhança entre as nasais menos recorrentes nos dois idiomas su-
pracitados é a pouca ocorrência da nasal palatal (no caso do português) (CA-
GLIARI, 1977) e a não ocorrência da nasal velar (no caso do inglês) em posição 
de onset silábico (GIMSON, 1970). No português, a nasal palatal só ocorre em 
posição inicial em palavras derivadas de outras línguas como nhoque, do ita-
liano gnocchi já no inglês não há ocorrências da nasal velar em posição inicial 
(GUTIERREZ, 2016). 

No que tange à posição de coda silábica, os fonemas consonantais nasais da 
língua inglesa assumem uma posição contrastiva, ou seja, a troca de uma nasal 
por outra acarretará, caso a palavra exista, em outro item lexical (GUTIERREZ, 
2016). Por isso, o estudo sobre a produção das consoantes nasais do inglês por 
falantes pessoenses é importante para que através dos dados obtidos possamos 
procurar caminhos para reduzir esse fenômeno de transferência linguística no 
que toca às nasais do inglês a fim de evitar problemas de inteligibilidade. 

Outro fenômeno comum em relação às nasais na posição de coda diz res-
peito à variação do fonema nasal velar /ŋ/ que varia tanto no inglês como lín-



gua materna quanto como L2 por falantes brasileiros. Na língua inglesa como 
língua materna, há variação entre as nasais velar e a nasal alveolar, já no inglês 
como L2 por falantes brasileiros a variação ocorre entre a nasal velar do inglês 
/ŋ/ e a nasal palatal /ɲ/. 

1.2 Interlíngua

Também conhecida como Sistema Intermediário (ALVES, 2013; apud GU-
TIERREZ, 2014), a interlíngua diz respeito a um sistema criado no aprendizado 
da língua estrangeira que apresenta características tanto da língua materna 
quanto da língua estrangeira (SELINKER, 1994; apud GUTIERREZ, 2016). Além 
disso, é importante ressaltar que a interlíngua é um “sistema natural e, por 
essa razão, variável e afetado por aspectos relacionados ao ambiente (externo) 
e à estrutura da língua (interno)” (GUTIERREZ, 2016, p. 24). 

De acordo com Silva (2003), alguns autores afirmam há variação na produ-
ção das nasais em posição de coda em certos dialetos do PB. Assim, em alguns 
dialetos, os falantes produzem uma nasal homorgânica na posição de coda, ou 
seja, na maioria dos casos há uma assimilação de ponto da consoante seguinte. 
Nos casos em que a nasal em posição de coda está no fim da palavra, a assimi-
lação homorgânica passa a ser com a vogal anterior, ou seja, se a vogal anterior 
for palatal, a nasal será [ɲ], já se a vogal for velar, a nasal será [ŋ]. Já nos casos 
nos quais as consoantes nasais não são produzidas, há o apagamento da nasal 
e o espraiamento do traço de nasalidade para a vogal.

No entanto, no tocante à interlíngua entre o PB e o inglês como L2, tanto 
nos dialetos nos quais a nasal é realizada em coda quanto naqueles em que 
elas não são, o traço contrastivo não existe no PB. Por isso, na interlíngua, prin-
cipalmente nos casos de falantes iniciantes, mas também nos casos de alguns 
falantes mais avançados de inglês como L2, as nasais não se tornam, em muitos 
casos, distintivas. Como exemplos dessas realizações temos: sin [sĩ] ou [sĩɲ] e 
sing *[sĩ], [sĩɲ] ou [sĩgi]* (*epêntese vocálica feita devido à transferência “grafo-
-fônico-morfêmica” (ALVES; CABAÑERO, 2008).

1.3 Variação linguística

Sabendo-se que ao aprender uma língua estrangeira sempre haverá ca-
racterísticas da língua materna influenciando este aprendizado, a variação é, 
portanto, um fenômeno presente nesse aprendizado. Ademais, investigar os 
motivos que levam à variação das nasais tanto no inglês como L1 quanto no 
inglês como L2 por falantes brasileiros é importante para obter um panorama 
mais real sobre o que acontece na interlíngua. Essas variáveis são de ordem 
tanto linguística quanto extralinguística.



É importante estudar o aspecto da variação no aprendizado de L2, uma 
vez que assim como acontece nas línguas maternas, na interlíngua a variação 
também existe e é passível de ser categorizada. Como base teórica pautada na 
sociolinguística variacionista temos os trabalhos de Weinheich, Labov e Her-
zog ([1968] 2006, apud GUTIERREZ, 2016).

No que diz respeito à variação das nasais em posição de coda, analisare-
mos o contexto de posição dessa nasal, levaremos em conta a variação dentro 
do inglês como língua materna acerca da nasal velar, nasal essa que é frequen-
temente substituída pela nasal alveolar, principalmente no caso do —ing quan-
do estiver formando o present continuous (GUTIERREZ, 2016). Já em relação 
à interlíngua, analisaremos a substituição da nasal velar pela nasal palatal no 
caso dos pessoenses que falam inglês com L2.

No inglês como língua materna, a variação entre a nasal velar e a nasal 
alveolar no contexto da sequência –ing se dá por meio de variáveis linguísti-
cas e extralinguísticas. Como exemplo de variáveis linguísticas temos: a classe 
gramatical, ou seja, se a palavra é um substantivo, um adjetivo, ou um verbo, 
segundo resultados de pesquisas variacionistas, em substantivos (morning, 
thing) e adjetivos como (interesting), a nasal velar é a mais comum, já no caso 
dos verbos no tempo verbal present continuous, a nasal mais comum é a alveo-
lar como em (She is speaking at the moment) (GUTIERREZ,2016).

Outro fenômeno que causa variação da produção das nasais é a transfe-
rência “grafo-fônico-morfêmica” (ALVES; CABAÑERO, 2008). Em relação às na-
sais, essa transferência é feita em palavras terminadas em ng, sequência essa 
não licenciada no PB em posição de coda silábica, uma vez que oclusivas não 
ocupam a posição de coda no PB. Uma epêntese vocálica é uma das possíveis 
formas de produção na interlíngua como forma de reparação da sílaba termi-
nada em oclusiva (embora essa oclusiva de fato não exista, mas sim ocorre uma 
transferência da escrita para a pronúncia). 

2. METODOLOGIA

Para realizar esse trabalho utilizar-se-á da teoria sobre interlíngua de Se-
linker, da teoria da variação de Weinreich, Labov e Herzog (1968), dos sistemas 
fonológicos do inglês e do PB em relação às nasais situados por Gimson (1970) 
e Cagliari (1977) e dos conhecimentos sobre as nasais de Gutierrez (2016). 
Além disso, utilizaremos o software de pesquisa em sociolinguística quantita-
tiva Goldvarb X (SANKOFF, D.; SALI A. TAGLIAMONTE; SMITH, E., 2005). 

O nível de proficiência será uma das variáveis da pesquisa, pois queremos 
constatar se o maior nível de proficiência na língua inglesa faz com que as pes-
soas passem a produzir mais as consoantes nasais em posição de coda. 



Ademais, outra variável a ser considerada na pesquisa será o fato do fa-
lante ter cursado a disciplina de fonologia da língua inglesa ou não, e se isso 
influenciará na redução da transferência desse padrão da língua materna. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A partir dos pressupostos teóricos sobre os sistemas fonológicos do PB 
e do inglês em relação às nasais, discutimos como essas consoantes se distri-
buem nas duas línguas e quais as restrições são apresentadas pelos dois sis-
temas. Além disso, a partir dos trabalhos de Gutierrez (2014, 2016), tecemos 
comentários sobre a relação existente entre falantes de PB como L1 na inter-
língua com a língua inglesa. 

Ademais, assim como acontece na língua materna, a variação também tem 
um peso importante na interlíngua, já que não podemos mais pensar a concep-
ção de língua como homogênea, pois a variação é um fenômeno natural ineren-
te às línguas humanas. Por isso, a variação proveniente da interlíngua também 
é relevante nos estudos variacionistas entre línguas diferentes. 

Para concluir, esse trabalho objetivou investigar os trabalhos já existentes 
acerca das nasais do português, do inglês, a interlíngua do inglês como L2 por 
falantes brasileiros e sobre variação. Além disso, esperamos que a partir dos 
resultados da pesquisa variacionista que realizaremos sobre pessoenses na in-
terlíngua com o inglês, obtenhamos um panorama da produção das nasais em 
posição de coda no inglês. Também queremos saber se há distinção na produ-
ção das nasais do inglês dos pessoenses por falantes de outros dialetos do PB. 
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SILÊNCIO E CONTRADIÇÃO NO 
DISCURSO DA VELHICE

Erika Camila Veríssimo da Silva18 
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INTRODUÇÃO

O presente trabalho está fundamentado nos dispositivos teóricos e meto-
dológicos da Análise do Discurso (AD) de Michel Pêcheux que elege o discur-
so como objeto de estudo. Ou seja, um objeto sócio-histórico no qual a língua 
intervém como pressuposto. Assim, na reflexão sobre o discurso, ao introduzir 
a língua, o sujeito, a história, a ideologia e o inconsciente, Pêcheux faz da AD 
uma teoria de entremeio (ORLANDI, 1999) entre diferentes áreas do saber: a 
Linguística, o Materialismo Histórico e a Psicanálise, que articuladas buscam 
compreender os caminhos dos sentidos “no seu mover-se no mundo” (FLO-
RENCIO et al. 2009, p. 22).

Este estudo deriva dos resultados obtidos com a pesquisa PIBIC/UFAL/
CNPq, especificamente do ciclo 2017/2018, que teve como foco as investigações 
em torno dos sentidos que circulam sobre a velhice na proposta de Reforma da 
Previdência Social nas propagandas do Governo Federal de Michel Temer.

Compreendemos, ao longo de nosso percurso de estudos sobre a velhi-
ce, que a proposta da Reforma da Previdência se caracteriza como afirma Sara 
Granemann como “uma declaração de guerra à classe trabalhadora”. Dessa for-
ma, justificamos o foco do nosso objeto de estudo por entendermos que não há 
“uma separação entre teoria e política, pois a AD se configura como uma políti-
ca de leitura, uma reflexão teórica na articulação entre o linguístico,  o histórico 
e o social.”. (FLORENCIO et al., 2009, p. 73). 

1. CATEGORIAS TEÓRICAS

Iniciaremos, neste momento, a reflexão sobre uma das categorias da Aná-
lise do Discurso que foram abordadas em nossa pesquisa, a categoria Silêncio. 

18 Graduanda em Letras/Português, UFAL, Faculdade de Letras (FALE), bolsista PIBIC/UFAL/CNPq.
19 Orientador. Doutor em Letras e Linguística. Professor e pesquisador da FALE-UFAL. Pesquisador do CNPq.



Nossos estudos foram norteados a partir da obra “As Formas do Silêncio”, da 
pesquisadora Eni Orlandi (2007) que reflete sobre o Silêncio a partir de sua 
materialidade discursiva. 

O silêncio, segundo a autora, possui duas formas: 1. Silêncio Fundador, 
que é o “princípio de toda significação” (ORLANDI, 2007, p. 68) é o lugar que 
dá significância à linguagem e que não possui uma relação de dependência com 
as palavras, pois ele significa em si mesmo. 2. Política do Silêncio, que “se 
define pelo fato de que ao dizer algo apagamos necessariamente outros senti-
dos possíveis, mas indesejáveis, em uma situação discursiva dada” (ORLANDI, 
2007, p. 73). A Política do Silêncio compreende duas formas de existência: 2.1. 
O Silêncio Constitutivo, que instala o anti-implícito: se diz “x” para não dizer 
“y”. Dito de outra maneira, que para dizer é preciso não dizer, ou seja, o silêncio 
produz uma divisão, pois não se pode dizer tudo em todas as perspectivas, não 
é possível um dizer total, completo, saturado. Dessa forma uma palavra apa-
ga “outras” palavras, outros sentidos possíveis que poderiam ser produzidos e 
não foram. 2.2. O Silêncio Local, por sua vez, é compreendido como à interdi-
ção do dizer, trata-se da censura propriamente dita. A censura estabelece, de 
acordo com Orlandi (2007, p. 77): “um jogo de relações de força pelo qual ela 
configura, de forma localizada, o que, do dizível, não deve (não pode) ser dito 
quando o sujeito fala”. Assim, a autora considera a censura em sua materialida-
de linguística e histórica, ou seja, no seu caráter discursivo. 

Daremos continuidade com o estudo da segunda categoria da Análise do 
Discurso proposta para esta pesquisa, a categoria Contradição. A partir dos es-
tudos de Louis Althusser e de sua obra “Aparelhos ideológicos de Estado” pude-
mos chegar à compreensão da categoria Contradição em Análise de Discurso.

Para compreender a segunda categoria proposta para a nossa pesquisa, a 
contradição, se faz necessário refletir sobre o modelo de sociedade vigente, 
que se mantém como dominante, no qual se caracteriza pela existência de duas 
classes sociais antagônicas: capitalistas versus trabalhadores.

A sociedade capitalista é baseada, sobretudo, na exploração do trabalho, 
na competição e na concorrência entre os sujeitos, na divisão de classes e na 
propriedade privada. A luta pela existência social se dá na relação de trabalho 
e numa sociedade que é dividida em classes antagônicas, há concentração de 
riquezas nas mãos de uma pequena parcela da população, e, por outro lado, po-
de-se observar o empobrecimento da classe trabalhadora, que para sobreviver 
precisa vender sua força de trabalho. Nessa perspectiva, a sociedade capitalis-
ta possui raiz contraditória e essa contradição se manifesta discursivamente 
como veremos em nossa análise. 



2. ANÁLISES

Iniciaremos, neste momento, as análises dos recortes discursivos da pro-
paganda da CNI (Confederação Nacional da Indústria) sobre a reforma da pre-
vidência no Brasil, especificamente sobre o debate acerca da “idade mínima 
para se aposentar”. 

A respeito das propagandas, podemos afirmar de acordo com Chauí 
(2006) que: “a propaganda é uma difusão e uma divulgação de ideias, valores, 
opiniões, informações para o maior número de pessoas no mais amplo territó-
rio possível” (2006, p. 37). Dessa forma, toda propaganda, busca alcançar de-
terminado público-alvo, logo a partir das condições de produção da propagan-
da analisada, pudemos compreender que o público-alvo desta é a “população 
economicamente ativa (PEA)” (SILVA, 2012, p. 19).  

Sequência Discursiva 1 — SD1. “É muito importante levar em considera-
ção o tempo de aposentadoria que a maioria dos brasileiros terá a partir do 
momento que chegar aos 65 anos de vida.”

No enunciado acima, podemos observar que o enunciador ao chamar a 
atenção (“é muito importante”) para “o tempo de aposentadoria que a maio-
ria dos brasileiros terá a partir do momento que chegar aos 65 anos de vida”, 
revela que este dizer está sustentado pelas Formações Discursivas (FD) do ca-
pital, que visa sempre a garantia de lucros, a exploração dos sujeitos com a 
extração da mais-valia e se preocupa com a extensão do tempo de não-trabalho 
(aposentadoria). 

Também, podemos observar como a categoria “tempo” utilizada na propa-
ganda traz, pela memória discursiva, determinados sentidos que significam de 
acordo com as materialidade dos lugares, ou seja, da posição-sujeito ocupada 
pelo enunciador. Aqui, tempo de aposentadoria equivale ao capital monetário 
“perdido”, ou seja, que não gera lucros, pois o que gera lucros para o capital é a 
força de trabalho, visto que “o capital só pode se multiplicar sendo trocado por 
força de trabalho, criando o trabalho assalariado. A força de trabalho do operá-
rio assalariado só pode ser trocada por capital, multiplicando-o, fortalecendo o 
poder de que ele é escravo” (MARX, 2010, p. 49).

Nesse sentido, perante a lógica da sociedade capitalista, devido o aumento 
da longevidade da classe trabalhadora brasileira, deve-se aumentar também 
a idade mínima para se aposentar dos trabalhadores. No entanto, a partir dos 
mecanismos teóricos da AD buscamos ir além dos efeitos de transparência da 
linguagem e dos sentidos, é a partir do silêncio constitutivo que “instala o anti-
-implícito: se diz ‘x’ para não (deixar) dizer ‘y’” (ORLANDI, 2007, p. 73) que 
podemos identificar as contradições que esse dizer busca camuflar.



É silenciado, no discurso, que esta maioria têm um ingresso precoce no 
mundo do trabalho, como mostra os estudos de SILVA (2012, p. 313) “as cama-
das mais pobres da sociedade continuam ingressando no mercado de trabalho 
de forma precoce (muitas vezes, bem antes dos 18 anos), geralmente median-
te o trabalho precarizado e sem capacidade contributiva”. Em contrapartida, 
a burguesia tem um ingresso cada vez mais tardio no mercado de trabalho e 
possui proteção da Seguridade Social, como nos mostra Silva:

a chamada classe média das áreas urbanas ingressam tardiamente no mercado de trabalho, com 
idade entre 25 e 30 anos, em geral, após a conclusão de um curso superior e por meio do trabalho 
assalariado formal. Desse modo, permanecem, em média, contribuindo durante 35 anos para a 
previdência, se homem, ou 30 anos, se mulher, e podem se aposentar (SILVA, 2012, p. 312, grifos 
nossos). 

Isso revela que o recorte analisado busca ocultar uma das contradições da 
sociedade capitalista que são as desigualdades sociais vivenciadas pela classe 
trabalhadora, pois segundo Silva Sobrinho (2007, p. 81) “esses ‘velhos/idosos’ 
(são) segmentos da classe trabalhadora (assalariada), a classe-que-vive-do-
-trabalho, e, por isso, vivem também diferentes formas de velhice”.

Assim, com a proposta de aumento da idade mínima para se aposentar os 
trabalhadores-velhos/idosos (SILVA SOBRINHO, 2007) serão obrigados a con-
tinuar expostos ao mercado de trabalho, por mais tempo, para tentar garantir 
o direito à Proteção Social. 

Seguindo com a análise temos o seguinte o enunciado:

SD 2— “quase 20 anos usufruindo da sua aposentadoria. 65 anos é hoje a idade mínima em países 
como a Irlanda, Turquia e Austrália”

Observamos que o enunciado “quase 20 anos usufruindo da sua aposen-
taria” revela sentidos que foram apagados, mas que significam historicamente, 
pois “toda palavra refere ao discurso no qual significa ou significou” (ORLANDI, 
2007, p. 174). A palavra “usufruir” revela sentidos que podem ser retomados 
pela memória discursiva, tais como: desfrutar e colher. No entanto, algo vem 
antes, pois é necessário primeiro  plantar, semear, ou seja, trabalhar, para depois 
“usufruir” de algo, o mesmo ocorre com o modelo de previdência social vigente, 
visto que o trabalho assalariado é o meio de acesso para a Seguridade Social.

Assim, o discurso em questão silencia o tempo no qual a classe trabalha-
dora mantém-se exposta ao mercado, ou seja, ao tempo de exploração do tra-
balho, que é superior ao tempo de aposentadoria que os trabalhadores terão 
quando se aposentarem. Ainda é possível observar que esse recorte silencia 
que apenas os trabalhadores “formais” terão acesso à Previdência Social e me-
diante o cumprimento de todas as leis e exigências impostas. 



E no que se refere ao salário dos aposentados/pensionistas, podemos afir-
mar que eles não terão o que “usufruir” quando se aposentarem, visto que, 
o salário real destes não é suficiente para sua sobrevivência, como podemos 
observar em Marx:

o preço médio do trabalho assalariado é o mínimo de salário, isto é, a soma dos meios de subsistên-
cia necessários para manter vivo o trabalhador enquanto trabalhador. Assim, por meio de sua ativi-
dade o trabalhador se apropria apenas do suficiente para recriar sua existência (MARX, 2008, p. 33).

Seguindo com a análise temos o enunciado: “65 anos é hoje a idade mí-
nima em países como a Irlanda, Turquia e Austrália”. O recorte em questão, 
busca justificar o aumento da idade mínima para se aposentar alegando que 
esta (65 anos) é a idade padrão em determinados países, porém, esse discurso 
silencia contradições. 

A partir desse enunciado, podemos observar como o “dizer” e o “silen-
ciar” andam juntos, pois a partir do silêncio constitutivo podemos identificar 
os sentidos que não foram ditos e que se quer evitar, pois comparar o Brasil 
com “países como a Irlanda, a Turquia e a Austrália” que possuem um Índice 
de Desenvolvimento Humano (IDH) que estão entre os maiores do planeta (a 
Irlanda ocupa o 5° lugar, a Austrália o 2°, a Turquia possui um IDH baixo, mas 
superior ao do Brasil), é silenciar que o Brasil é um país subdesenvolvido e que 
apresenta vários índices de desigualdades socioeconômicas, em suas diferen-
tes regiões, especialmente no Nordeste.

Além disso, este enunciado silencia que esta medida é uma das mais agres-
sivas da história, pois desde a Reforma da Previdência proposta pelo Governo 
de Fernando Henrique Cardoso, que o Brasil, país subdesenvolvido, vive sob 
regras equivalentes aos dos países desenvolvidos, como consta os estudos do 
economista Eduardo Fagnani:

desde 1998, o Brasil passou a exigir idade mínima igual ou superior à praticada em países desen-
volvidos, com PIB per capita dez vezes maior e expectativa de vida muito superiores. Transpuseram 
para cá padrões semelhantes e até superiores aos existentes em países desenvolvidos. Em 1998, a 
idade mínima de 65 anos não era adotada nem em países como Bélgica, Alemanha, Canadá, Espa-
nha, França e Portugal (60 anos), ou Estados Unidos (62 anos). (FAGNANI, 2016, p. 90).

Dessa forma, é silenciado, neste enunciado, que o Brasil está entre os paí-
ses mais desiguais do mundo e com a “contrarreforma” da previdência social 
avançará em sentido contrário, pois “a população idosa brasileira em condição 
de pobreza é inferior a 10%. Sem os benefícios da previdência, esse percentual 
seria superior a 70% (FAGNANI, 2016, p. 88).

Neste momento, partiremos para as análises dos slogans das propagandas da 
Reforma da Previdência, do Governo Federal e da CNI, que circularam em diferen-



tes mídias. Nosso objetivo é demonstrar como a partir da relação entre paráfrase 
e polissemia os sentidos vão migrando, constituindo-se em outros e ocultando 
determinados dizeres, pois assim poderemos compreender, como aponta Orlan-
di, “a questão das formulações, da textualização, das versões nas suas diferentes 
relações com os sentidos e a constituição dos sujeitos” (ORLANDI, 2012, p.141).

SD 3 — “PREVIDÊNCIA: reformar hoje para garantir o amanhã” (Governo Federal)

Fonte: https://www.facebook.com/pg/palaciodoplanalto/videos/?ref=page_internal 

O slogan da propaganda do Governo Federal diz: “Previdência. Reformar 
hoje para garantir o amanhã”. No entanto, “reforma” se direciona para o sen-
tido de “contrarreforma”, visto que não trará benefícios nenhum para a classe 
trabalhadora. Portanto, ao enunciar: “reformar hoje para garantir o amanhã” 
temos no movimento da memória discursiva outros sentidos para a palavra 
“garantir” como “assegurar/ preservar” algo, o que nos remete às funções que 
o Estado deveria assumir perante a sociedade brasileira.

No entanto, mediante a “contrarreforma” que está sendo proposta, pelo 
atual governo, nos questionamos: como será garantido (preservado) o amanhã 
(futuro) se, hoje, os direitos dos trabalhadores estão sendo retirados? Diante 
dessa reflexão, podemos afirmar que este enunciado se inscreve nas FD do ca-
pital e busca “garantir” seus interesses. A este respeito Silva (2012) afirma que

o Estado capitalista possui natureza contraditória e, embora incorpore reivindicações dos trabalha-
dores no contexto da luta de classes, assume, principalmente, funções direcionadas para assegurar 
condições favoráveis à acumulação do capital e à reprodução das relações de exploração que sus-
tentam o modo de produção capitalista (SILVA, 2012, p.104-105).

https://www.facebook.com/pg/palaciodoplanalto/videos/?ref=page_internal


A seguir temos o slogan da propaganda da CNI que a partir da relação en-
tre paráfrase/polissemia produz a “formulação do mesmo dizer sedimentado” 
(ORLANDI, 2005, p. 36), mas que revela sentidos outros, vejamos:

SD 4 — “PREVIDÊNCIA:  reforma hoje tranquilidade amanhã” (CNI)

Fonte: http://www.portaldaindustria.com.br/cni/canais/reforma-da-previdencia/videos/ 

Temos o seguinte enunciado: “Previdência: reforma hoje tranquilidade 
amanhã”, que “nos indica que para dizer é preciso não-dizer (uma palavra apa-
ga necessariamente as “outras” palavras)” (ORLANDI, 2007, p.24). Neste enun-
ciado, é apagado a partir do silêncio constitutivo que “a reforma de hoje” trará 
“tranquilidade” amanhã, apenas, para os grandes capitalistas.

Ressaltamos, ainda, que a palavra “tranquilidade” remete a sentidos de: 
calma, bonança, bem-estar e sossego. No entanto, essa “tranquilidade” só será 
desfrutada apenas pelos empresários, visto que o Governo Federal tem perdoa-
do e facilitado o pagamento de dívidas do setor industrial. Nesse contexto, po-
demos afirmar que o objetivo da reforma da previdência social “é destruir um 
dos pilares da constituição social construído em 1988” (FAGNANI, 2016, p. 88).

Por fim, iremos para a análise do último slogan, também produzido pelo 
Governo Federal, que devido o grande índice de rejeição da proposta da PEC da 
Previdência busca lançar outros sentidos para esta. Vejamos: 

http://www.portaldaindustria.com.br/cni/canais/reforma-da-previdencia/videos/


SD 5— “Todos pela reforma da previdência pro Brasil não quebrar” (Governo Federal)

Fonte: https://www.facebook.com/palaciodoplanalto/photos/a.202360196568521/1059833114154554/?type=3&theater

Na imagem do novo slogan mobilizado pelo Governo Federal, em suas re-
des sociais, podemos observar uma reprodução da Bandeira Nacional Brasi-
leira, que hoje é tomada como símbolo da ala política conservadora e genera-
liza os sentidos através da articulação “TODOS PELA REFORMA”. Há também a 
predominância da cor amarela, que mobiliza sentidos por significar a cor “das 
riquezas do nosso país”.  

No slogan da propaganda que diz: “Todos pela reforma da previdência pro 
Brasil não quebrar”, o silêncio local funciona, ou seja, a censura afeta a circu-
lação e elaboração de sentidos, pois como explica Orlandi  “na relação com a 
interdição, eu guardaria o nome da censura local para o domínio da formula-
ção, ou melhor, eu diria que essa censura é o traço do que é formulável, mas 
proibido, em certas condições” (ORLANDI, 2007, p. 106).

Assim, podemos observar que o Governo Federal, Michel Temer, mesmo 
com o índice de rejeição da maior parte da população brasileira, busca por 
meio de mecanismos discursivos, sustentar os dizeres negativos acerca da Pre-
vidência Social e ainda através da censura, impedir “o trabalho histórico do 
sentido” (ORLANDI, 2007, p. 107).

Nessa direção, por meio do silêncio constitutivo, o discurso silencia que 
esse suposto rombo da previdência “corresponde à parcela do governo que não 
é direcionada para o setor” (FAGNANI, 2016, p. 89), além do perdão de dívidas 
dos grandes empresários do setor privado, como aponta os estudos de Silva:

https://www.facebook.com/palaciodoplanalto/photos/a.202360196568521/1059833114154554/?type=3&theater


a crescente dívida ativa da previdência social decorrente da sonegação das empresas, a qual encon-
tra guarida na forma de negociação altamente vantajosa para as empresas, a exemplo do disposto 
na Lei n. 11.941, de 27 de Maio de 2009, que contém perdão de multas, encargos legais, repactua-
ção de parcelamentos anteriores, entre outras medidas benéficas aos inadimplentes, que tornam a 
inação um crime que compensa (SILVA, 2012, p. 185).

A afirmação de que há um rombo na Previdência Social se mostra falacio-
sa, pois mesmo diante das inconstitucionalidades expostas acima, o orçamen-
to da Seguridade Social se mostra superavitário, ou seja, “na verdade, sobram 
recursos; mas são utilizados em finalidades não previstas na Constituição da 
República” (FAGNANI, 2016, p. 89).

Por fim, nos questionamos: se há um rombo na Previdência Social, como 
aponta as propagandas do Governo Federal e da CNI,  o que dizer então sobre o 
aumento do valor da Desvinculação das Receitas da União (DRU) “de 20% para 
30%” (2016, p. 87)? É preciso questionar para quebrar a evidência de sentido, 
como se pode retirar capital/dinheiro de onde não se tem?

Dessa maneira, é silenciado que a proposta da reforma da previdência se 
caracteriza como mais uma das estratégias do capital  para “destruir um dos 
pilares da proteção social construído em 1988” (FAGNANI, 2016, p. 88). Trata-
-se do efeito da lógica do capital na busca incessante por gerar lucros exceden-
tes, fato que afeta diretamente os trabalhadores que se encontram na base da 
pirâmide social, pois dificulta ainda mais o acesso aos direitos previdenciários 
para aqueles que mais precisam.

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Os resultados obtidos com a pesquisa “Silêncio e contradição no discur-
so sobre a velhice” revelam que as propagandas da Reforma da Previdência, 
do Governo Federal e da CNI, buscam, através dos silenciamentos, ocultar as 
contradições do modelo de sociedade vigente, que nesse contexto, é a disputa 
pelos recursos públicos, que consiste em um das faces da luta de classes.

O funcionamento dos discursos sobre a Reforma da Previdência, das pro-
pagandas, indicam,  após a quebra do efeito de transparência da língua, que 
a proposta de Reforma, se caracteriza como uma “contrarreforma”, pois não 
há interesses por parte do capital em aperfeiçoar o sistema previdenciário, 
mas sim em gerar lucros excedentes para si às custas da miséria da classe 
trabalhadora.

 Diante disso, concluímos que a sociedade capitalista, na luta para manter 
os interesses materiais e ideológicos da classe dominante utiliza-se de estra-
tégias discursivas para perpetuar a exploração da classe-que-vive-do-trabalho, 



inclusive em sua velhice, e para isso manipula os sentidos e exerce o monopólio 
sobre o que se pode dizer e o que deve ser silenciado.

REFERÊNCIAS 

ALTHUSSER, LOUIS. Os aparelhos ideológicos do Estado: nota sobre aparelhos ideológicos do Estado. Rio de Janei-
ro: Edições Graal, 1985. 

ANTUNES, Ricardo. Os sentidos do trabalho: Ensaio sobre a afirmação e a negação do trabalho. São Paulo: Boitem-
po Editorial, 1999. 

FLORENCIO, Ana Gama et al. Análise do discurso: fundamentos e práticas. Maceió: EDUFAL, 2009. 
GREGOLIN, M.ª do Rosário. O acontecimento discursivo na mídia: metáforas de um breve histórico de tempo. In: 

Discurso e Mídia: a cultura do espetáculo. São Carlos: Claraluz, 2003. 
HADDAD, Eneida G. de Macedo. A ideologia da Velhice.  São Paulo: Cortez, 1986.
MARX, Karl. Salário, preço e lucro.  São Paulo: Global, 1980.
______. O Capital. Livro I. 2° ed, São Paulo: Nova Cultural, 1985.
ORLANDI,  Eni. As formas do silêncio no movimento dos sentidos. Campinas: Editora da Unicamp, 2002.
______. Análise de discurso: princípios e procedimentos. Campinas: Pontes, 1999.
______. Discurso e texto: formulação e circulação dos sentidos. São Paulo: Pontes, 2001. 
PÊCHEUX, Michel. Semântica e Discurso. Campinas, SP: Editora da Unicamp, 1997.
______. Papel da memória. In: ACHARD, Pierre et al. O papel da memória. Campinas: Pontes, 1999.
PEIXOTO, Clarice. Entre o estigma e a compaixão e os termos classificatórios: velho, velhote, idoso, terceira idade. 

In MORAES, Myriam & BARROS, Lins de (org.). Velhice ou terceira idade? Estudos antropológicos sobre iden-
tidades, memória e política. Rio de Janeiro: Editora Fundação Getulio Vargas, 1998. 

SILVA SOBRINHO, Helson. Discurso, Velhice e Classes Sociais: a dinâmica contraditória do dizer agitando as filia-
ções de sentidos na processualidade histórica. Maceió: Edufal, 2007.

______. O discurso sobre ciência e envelhecimento nas redes de comentários.com. In: Estudos Linguísticos. Nº. 42, 
vol. 3. 2013.

SILVA SOBRINHO, Helson. Imagens e não-imagens da velhice na imprensa: formulações que encarnam o discurso, 
efetivam sentidos e delimitam sujeitos. In: BERNARDO-SANTOS, Wilton; TFOUNI, Fábio. (Org.). Discurso, mí-
dia e ensino: entrecruzamentos de abordagens. Aracaju: Editora Criação, 2015.



AS RELAÇÕES DE SIGNIFICADO NO USO 
DO GENITIVO EM CARTAS PESSOAIS 

PERNAMBUCANAS DO SÉCULO XIX AO XX20

Stênio Bouças Alves Filho21 

Valéria Severina Gomes22

INTRODUÇÃO

A carta pessoal é um gênero que possibilita o registro de diversas normas 
linguísticas, principalmente as ocorrências mais espontâneas e que revelam 
a proximidade comunicativa entre os interlocutores. Apesar das especificida-
des dos propósitos que marcam, por exemplo, as diferenças entre uma carta 
de amigo e uma carta de amor, ambas pertencem ao bojo das cartas pessoais. 
Entre as muitas possibilidades de abordagem da carta (conteúdo, a organiza-
ção retórica, os recursos linguísticos), buscamos analisar, neste trabalho, os 
diferentes efeitos de sentido no emprego das formas genitivas presentes na 
composição de 181 cartas pessoais escritas por missivistas pernambucanos, 
no período de 1860 a 1989. No quadro abaixo, destacamos o genitivo (ou pos-
sessivo) no português brasileiro:

Quadro 1: Genitivo no português brasileiro

NÚMERO PESSOA PRONOMES

1ª meu (s), minha (s)

Singular 2ª teu (s), tua (s)

3ª seu (s), sua(s)

1ª nosso (s), nossa (s)

Plural 2ª vosso (s), vossa (s)

3ª seu (s), sua (s)

Fonte: Adaptado de Bechara, 2009, p. 166.

20 Este estudo pertence a uma pesquisa maior intitulada “Tradição discursiva e variação linguística: a alternância 
dos paradigmas pronominais tu/você no contexto morfossintático genitivo em cartas pernambucanas dos sécu-
los XIX e XX”. Esta pesquisa integra o Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica (PIBIC) e possui o 
apoio da Fundação de Amparo à Ciência e Tecnologia do Estado de Pernambuco (FACEPE).
21 Graduando do curso de Licenciatura em Letras (Português e Espanhol) pela UFRPE. 
22 Professora Doutora do Departamento de Letras da UFRPE.



O valor do genitivo está associado diretamente à ideia de posse, de uma 
relação entre possuidor e possuído, além de pessoa gramatical. Na consulta 
às gramáticas de Celso Cunha (1978), Evanildo Bechara (2009), Rocha Lima 
(2011), Marcos Bagno (2012) e Ataliba de Castilho (2016), para a realização 
deste artigo, observamos uma similaridade na designação do possessivo. 

Na Gramática do Português Contemporâneo, de Celso Cunha (1978, p. 226), 
o possessivo carrega “a noção de pessoa gramatical” e “uma idéia de posse”. Na 
Gramática Pedagógica do Português Brasileiro, de Marcos Bagno (2012, p. 767), 
aos possessivos “estão vinculados os indicadores de posse” e há uma “função 
pronominal que podem exercer, além da função determinante”. Na Gramática 
do Português Brasileiro, de Ataliba de Castilho (2016, p. 501), o possessivo “é a 
classe que estabelece uma relação entre um possuidor e uma coisa possuída”. 
Já na Moderna Gramática Portuguesa, de Evanildo Bechara (2009, p. 166), os 
possessivos “indicam a posse em referência às três pessoas do discurso”. Na 
Gramática Normativa da Língua Portuguesa, de Rocha Lima (2011, p. 159), os 
possessivos “são palavras que fazem referência às pessoas do discurso, apre-
sentando-as como possuidoras de alguma coisa”. O que pretendemos identifi-
car e discutir, com base nas cartas pernambucanas, são outros efeitos de senti-
do possíveis além da indicação de posse. 

Nesta análise também buscamos identificar os modos tradicionais de di-
zer que caracterizam essa tradição missivista. Para os estudos sócio-históricos 
e variacionistas, a natureza da tradição discursiva (na dimensão do texto) é um 
fator cada vez mais relevante para se discutir a movência e a heterogeneidade 
do repertório linguístico e seus efeitos de sentido para atingir a finalidade co-
municativa pretendida. Nesse campo é importante distinguir se determinadas 
ocorrências linguísticas correspondem às normas vigentes de uso, no período 
estudado, ou funcionam como modos tradicionais de dizer próprios da natu-
reza do texto.

Para os dois intentos, tomamos por base o conceito Tradição Discursiva 
(KABATEK, 2006) em convergência com as reflexões semântico-pragmáticas 
acerca do emprego dos pronomes genitivos, usados para atingir diferentes 
efeitos de sentido e propósitos comunicativos. Como declara Ilari (2000, p. 
152), temos a consciência de que a Semântica e a Pragmática “se referem a 
processos interpretativos qualitativamente diferentes”, mas se complementam 
nas reflexões acerca dos efeitos de sentido construídos em determinadas situa-
ções de prática comunicativa que envolvam, como neste estudo, uma categoria 
gramatical (os pronomes no caso genitivo) e as condições de seu emprego, con-
siderando a carta pessoal e seus subgêneros (carta de família, carta de amigo 
e carta de amor) e os interlocutores e suas relações simétricas e assimétricas 
(BROWN; GILMAN, 1960):



i) Relações simétricas (solidárias) — entre amigos, irmãos, namorados/noivos;
ii) Relações assimétricas descendentes (superior para inferior): pai-filho (a), mãe-filho (a);
iii) Relações assimétricas ascendentes (inferior para superior): filho (a)— pai, filho (a) — mãe.

Para dar corpo a essas discussões, organizamos o artigo em cinco tópicos. 
No primeiro, apresentamos o aporte teórico que guiará este artigo, com base no 
estudo da face, com Goffman (1967); na teoria da polidez, com Brown e Levin-
son (1987); além de observarmos a proximidade e a distância comunicativa por 
intermédio das relações simétricas e assimétricas, com a teoria do poder e da 
solidariedade proposta por Brown e Gilman (1960); como também a aplicação 
do conceito de Tradição Discursiva na microestrutura, com base em Kabatek 
(2006) e em Castilho, Andrade e Gomes (2018). Em seguida, expomos o corpus 
para a realização deste estudo, que foi transcrito conforme as regras de edição 
do PHPB, composto por 181 cartas pessoais de remetentes pernambucanos. 
Logo após, apontamos, por intermédio dos exemplos do nosso corpus, a função 
e os efeitos de sentido do genitivo nas cartas pernambucanas, além da identi-
ficação dos traços de TD que se mostram recorrentes no texto. Por fim, apre-
sentamos as considerações finais e as referências que subsidiaram este artigo.

1. PERSPECTIVA TEÓRICO-METODOLÓGICA

Optamos como fundamentação teórico-metodológica por reflexões que 
possibilitassem discussões relacionadas ao uso da categoria gramatical do ge-
nitivo, aplicado nos diferentes contextos comunicativos de produção das cartas 
pessoais e nos seus diferentes subgêneros. 

A fim de analisar e identificar os traços e as condições que revelem as rela-
ções estabelecidas entre os missivistas, adotamos o modelo de Brown e Levin-
son (1987), sobre as estratégias de polidez, modelo esse que foi baseado no ar-
tigo escrito pelo sociólogo Erving Goffman, denominado A Elaboração da Face 
(1967). A face, para Goffman (1967), é uma imagem social construída pelo in-
divíduo, e a construção dessa imagem dependerá das regras estabelecidas por 
determinados grupos de uma sociedade, tendo em vista que esses indivíduos 
buscarão preservar a face (GOFFMAN, 1967). Desse modo, as interações comu-
nicativas estão diretamente ligadas à preservação da face, por isso observare-
mos, a partir da Teoria da Face, as estratégias de polidez usadas pelos missivis-
tas, que, segundo Brown e Levinson (1987), podem ser positivas ou negativas.

As escolhas dos pronomes genitivos realizadas pelos missivistas também 
revelam, no curso dessas interações, efeitos de sentido correspondentes às re-
lações simétricas e assimétricas. Essas relações estão ligadas diretamente ao 
papel social de cada indivíduo na sociedade pernambucana, além de indicar 
um maior ou menor grau de proximidade ou distância comunicativa entre os 



interlocutores, de acordo com cada subgênero da carta (de família, de amigo e 
de amor). Para essas reflexões adotamos a Teoria do Poder e da Solidariedade 
proposta de Brown e Gilman (1960).

Com base em Kabatek (2006) e em Castilho, Andrade e Gomes (2018), dis-
cutimos os elementos linguístico-discursivos presentes na microestrutura da 
carta pessoal, isso é, identificamos e comentamos alguns casos recorrentes de 
uso do pronome genitivo. A noção de Tradição Discursiva contribui exatamente 
com a identificação de modos linguísticos e estruturais recorrentes, que fazer 
parte da natureza do texto, neste caso, da natureza das cartas pessoais. Além 
do foco no uso linguístico (ou na microestrutura), compreendemos que o gê-
nero carta pessoal carrega na sua macroestrutura elementos constitutivos tra-
dicionais como: local, data, vocativo, captação de benevolência, núcleo do texto, 
despedida e a assinatura. Nessa proposição de análise das dimensões micro e 
macroestruturais, o contexto sociocomunicativo também é relevante e precisa 
ser apresentado, mesmo que sumariamente. 

As cartas pessoais selecionadas para este trabalho estão agrupadas em 
três subgêneros: cartas de amor, cartas de amigo e cartas de família. Elas fo-
ram escritas por 11 (onze) missivistas ilustres, cujas cartas são de domínio 
público, e 2 (dois) remetentes não ilustres23, cujas carta fazem parte do acervo 
particular e foram cedidas ao projeto. O primeiro grupo de missivas foi cole-
tado na Fundação Joaquim Nabuco (FUNDAJ), por meio de registro fotográfi-
co, e o segundo grupo foi coletado por intermédio de doações. Todo corpus é 
pertencente a escreventes nascidos e com vivência no estado de Pernambuco, 
precisamente na região metropolitana de Recife. Os 181 manuscritos foram 
transcritos conforme as regras de edição do projeto nacional Para História do 
Português Brasileiro (PHPB)24. Abaixo detalhamos o nosso corpus por: escre-
ventes, pelo quantitativo de cartas, pelo subgênero e pelo período em que as 
cartas foram escritas:

Escreventes Ilustres N° de Cartas Subgênero Período

Arnaldo Guedes 2 cartas de amigo 1922 – 1930

Arthur Orlando 22 cartas de amigo e de família 1894 – 1929

Ascenso Ferreira 1 carta de amigo 1962

Breno Braga 8 cartas de amor e de família 1941 – 1948

Gilberto Freyre 10 cartas de amigo e de família 1939 – 1969

Joaquim Nabuco 19 cartas de amigo 1872 – 1909

23 Os nomes dos missivistas foram omitidos para preservar a identidade, deixando apenas as iniciais do casal.
24 Projeto criado e coordenado pelo professor Dr. Ataliba de Castilho.



José Mariano 5 cartas de família e de amigo 1869 – 1900

Manoel Borba 16 cartas de amigo e de família 1923 – 1924

Mário Sette 13 cartas de família e de amigo 1905 – 1937

Nelson Ferreira 1 carta de amor 1925

Waldemar de Oliveira 28 cartas de família 1907 – 1917

Escreventes Não-ilustres N° de Cartas Subgênero Período

casal Z e N 56 cartas de amor 1949 – 1995

Com base nesse corpus, discutimos, no item seguinte, os efeitos de sentido 
do genitivo nas cartas pessoais escritas por pernambucanos, constatando os 
variados efeitos, além de posse.

2. OS EFEITOS DE SENTIDO DO GENITIVO NAS CARTAS DE 
PERNAMBUCANOS

O contato com as cartas pessoais revelou que os missivistas fazem uso 
dos possessivos em determinados contextos para atingir um ou mais propósi-
tos, além da ideia primeira de posse. São efeitos de sentido que podem corres-
ponder ou ir além do que é postulado nas gramáticas estudadas e esses usos, 
algumas vezes, tornam-se modos recorrentes de dizer, que podem ou não va-
riar de acordo com o subgênero da carta. Aqui tratamos de algumas dessas 
ocorrências.

No que diz respeito à colocação do genitivo, Celso Cunha (1978, p. 228) 
reitera que “a alternância de colocação presta-se a efeitos estilísticos”. Já Rocha 
Lima (2011, p. 398) afirma que “os possessivos, em regra, se antepõem aos no-
mes; em poesia, por imposição de rima e ritmo, e em frases enfáticas”. Bechara 
(2009, p. 183) afirma que “a ênfase permite também a posposição” e que “em 
certas situações, há notável diferença de sentido com a posposição do posses-
sivo”, como em (1) e (2):

(1) (...) Todos os dias espero receber car— | ta sua perguntei a Joãosinho | disce elle q’ você a muito 
não | escreve a elle q’ já se esqueceo de | escrever não basta o cuidado | q’ tenho em Eduardo. (...) 
(Carta AO 6, 1895)

(2) (...) mamãe fez canjica e pamonha eu| me lenbrei de você se não fosse tão| longe eu tinha 
mandado um prato| pra você não sabe a alegria que eu| tenho quando recebo uma carta sua| uma 
linha me trais muinto conforto| não custe me escrever com duas pala-|vra eu fico satisfeita vou 
terminar| para le enfadar ja está paricendo| um garmal. (...) (Carta 2, de N para Z, 1949)



Nos dois casos citados, tanto em (1) quanto em (2), como em outras cartas 
analisadas, ocorre a mesma construção “receber carta sua”. Esse modo de dizer 
recorrente está na abertura das cartas e ao avaliar as demais cartas percebe-
mos que essa ocorrência é motivada por se tratar de uma TD. Essa expressão 
é recorrente e foi identificada nos 3 (três) subgêneros da carta pessoal e em 
todas as situações analisadas o genitivo encontra-se posposto no enunciado.

Também para promover o efeito de ênfase ou de posse, os missivistas fa-
zem uso da repetição dos genitivos, como em (3) e (4). Celso Cunha (1978, p. 
229) explica que “o valor possessivo dêstes pronomes nem sempre é suficien-
temente forte. Quando há necessidade de realçar idéia de posse – quer visando 
à clareza, quer à ênfase –, costuma-se reforça-los”, como vemos em (3) e (4) 
para enfatizar aspectos, características ou afetividade com o receptor da carta:

(1) Z. eu passei uma| semana en condado| fui ao um <↑ sitio> chupa| manga eu A. e | D. e as suas 
irmães| só faltou você eu me| lenbrei tanto de você que| quando ia falar com| D. só chamava| 
sei nome sua mãe e| D. foi lá em casa| e eu fiquei com as sua| irmães. fim||[espaço] agora é fim 
mesmo| Desculpe os erros e as letas. (Carta 3, de N para Z, 1949)

(2) (...) sim minha queridinha vocer disse qeu| As tarde são triste por não esta ao meu lado sera| 
que seja verdade mesmo em? Minha querida eu| Digo isto mais sei que vocer fala sinceramente[e]| 
Não e a môr? Sim minha querida vocer disse que tever mu-| ita a legria quando recebeu a minha 
carta (...) (Carta 22, de Z para N, 1950)

As cartas (3) e (4) são cartas de amor. Isso justifica as marcas de afetivi-
dade e de intimidade dos missivistas em relação aos interlocutores, revelando, 
assim, através das escolhas linguísticas uma proximidade comunicativa, visto 
que se trata de uma relação simétrica entre namorados/noivos.

Nos exemplos (5) e (6), mesmo sendo de subgêneros da carta pessoal dis-
tintos dos casos anteriores, há demonstração de afetividade entres os missi-
vistas a partir do uso do genitivo. Destacamos também, ainda nos exemplos 
(5) e (6), as relações propostas por Brown e Gilman (1960), em que na carta 
(5) há uma relação simétrica entre amigos e que o emprego do genitivo indica 
respeito, polidez positiva e afetividade, revelando uma proximidade entre os 
interlocutores. Já na carta (6), trata-se de uma relação assimétrica ascendente, 
ou seja, de inferior para superior, de filho-mãe, mas que demostra uma proxi-
midade entre os interlocutores devido a afetividade e a intimidade.

(1) (...) Adeus, meu caro Mestre.| Creia sempre na funda| affeição do seu| Muito e todo dedicado 
Joaquim Nabuco (Carta JN 1, 1872)

(2) (...) Minha adorada mãe. Abençoe a mim e a Maria Laura. | Até a presente data ainda não re— | 
cebi uma carta escripta por ti, | felicidade que anciosamente aguar-| do, como bem podes calcular. 
(Carta MS 1, 1905)



Celso Cunha (1978) também afirma que o possessivo está ligado ao sen-
tido de modéstia e de majestade. Esse conceito pode ser entendido nos frag-
mentos (7), (8) e (9), pois há uma substituição da 1ª pessoa do singular pela 1ª 
do plural, a fim de evitar transpassar uma concepção mais pessoal. De acordo 
com a teoria de Brown e Levinson (1987), o uso do genitivo nos três exemplos 
demonstra estratégias de polidez positiva, seja na forma de tratamento (7), na 
demonstração de coletividade e de pertencimento ao estado de Pernambuco 
(8) ou na forma respeitosa e recorrente de despedida (9): 

(1) (...) A nosso amigo Desembargador Goes| Cavalcante que embarca hoje para| ahi e será o por-
tador d’esta (...) (Carta MB 14, 1926)

(2) (...) [Zelmira] manda|lhe lembranças e disse| que recebeu o telegram-|ma que lhe mandou.| 
nos annos d’ella. A Doutor abrace as 1 [meninas por mim o mês— | mo lhe faço. Não es-| quecendo 
recommendar— | me ao Doutor Orlando. || Tenho gostado de vêr como | elle engrandece o nosso 
| Pernambuco pelo Diario. || De novo um abraço (Carta AO 18, 1910)

(3) (...) Nada mais ou-| vi e provavelmente nada| mais há porque Pariz é | um phonographo bem| 
aperfeiçoado de todos os| boatos e dos menores| rumores de toda parte. | Nossos respeitos a Srª 
Baroneza. (...) (Carta JN 10, 1892)

Bechara (2009, p. 186) ressalta o uso do possessivo ligados as formas de 
tratamento e acrescenta que a partir do século XIV, nos títulos honoríficos, po-
deria ocorrer uma alternância dos possessivos seu, sua, vosso, vossa. Em (10) o 
emprego dessa combinação evidencia assimetria na relação entre amigos. Nesse 
caso, o uso do genitivo acompanhando expressões de tratamento revela alto grau 
de polidez positiva, pois há como efeito de sentido a demonstração de respeito:

(1) (...) Agora está | se vendo o que foi Michelet (!) e todo o mundo sabe o que V. Hugo | era quando 
era só poeta. Monarchistas, meu caro, como V.Exelência. (...) (Carta JN 5, 1881)

Por outro lado, nas situações mais informais, o emprego da forma mascu-
lina seu, em alguns casos, trata-se de uma contração da forma de tratamento 
senhor, como no exemplo (12), que é utilizado como uma forma de tratamento 
respeitosa, pois se trata de uma relação assimétrica ascendente:

(1) (...) Só me cha— | mam agora aqui maestro. Lembranças a | todos. Um beijo em Yoyô Seu Nô 
esta aqui | em uma casa junto da de Tonho com um | tumor no pescoço. (...) (Carta WO 06, 1916)

Como temos apresentado até aqui, o uso do genitivo manifesta diversos 
propósitos comunicativos nas cartas pessoais. Rumeu (2011), baseada nos 
estudos de Brown e Gilman (1960), aponta que essas relações estabelecidas 
entre os missivistas também dependem da estrutura social em que os sujeitos 
estão inseridos. Nessa mesma percepção, Barros e Bittencourt (2003, p. 74), 
asseguram que:



Como a idéia de posse implica a existência de uma coisa estreitamente ligada a outra, os pronomes 
possessivos servem de base para estabelecer incontáveis vínculos de ordem física ou orgânica, afe-
tiva ou ideológica, intra-individual ou social. Isto quer dizer que podem ser usados para indicar algo 
que se prende às pessoas do discurso por amizade, carinho, simpatia, íntimo interesse, solidarieda-
de, camaradagem, contigüidade, etc.

Desse modo, como podemos observar nos exemplos, alguns elementos 
transpassam os textos escritos e fazem sentido apenas quando contextualiza-
dos, pois, estão vinculados às condições de produção. Esses usos e sentidos 
encontram justificativa pragmática referente às situações, às intenções e às re-
lações estabelecidas entre os missivistas. Logo, Moura Neves (2017, p. 40-41) 
reforça essa reflexão ao afirmar que: 

O pragmático está, (...) no propósito que governa a saída do enunciado, propósito pelo qual se con-
duz tanto o arranjo linguístico (sintaxe) como os sentidos (semântica) que esse arranjo produz, de 
tal modo que — engajado o interlocutor naquele convite intersubjetivo do parceiro — cumpram-se 
o mais eficientemente possível os móveis da sociocomunicação (pragmática).

Essa afirmação evidencia como a correlação entre as dimensões semânti-
co-pragmáticas da linguagem aplicam-se com pertinência às discussões refe-
rentes ao arranjo dos possessivos e seus múltiplos efeitos, em correlação com 
a natureza das cartas pessoais produzidas nas diversas situações sociocomuni-
cativas exemplificadas. 

3. O GENITIVO NA COMPOSIÇÃO DE TRADIÇÕES MISSIVISTAS

A Tradição Discursiva nasce a partir dos estudos românicos e volta-se para 
a abordagem da historicidade da língua e do texto. Como afirmam Andrade e 
Gomes (2018, p. 24), a TD:

dá suporte para investigar os diferentes modos de dizer na constituição dos textos orais e escritos 
que circulam através dos tempos, em diferentes esferas sociais, revelando as práticas sócio-histó-
ricas de uso da linguagem, as mudanças linguísticas e os elementos constitutivos recorrentes na 
natureza dos textos. 

Desse modo, verificamos, na dimensão microestrutural das cartas, modos 
tradicionais de dizer que envolvem os pronomes genitivos. Algumas ocorrên-
cias foram apresentadas no tópico 2 e, neste tópico, chamamos a atenção para 
o emprego do genitivo na abertura e no fechamento das cartas. Nessas partes 
constitutivas das cartas, os modos tradicionais de dizer são mais facilmente 
identificados em virtude de comportamentos recorrentes na escrita de cartas 
correspondentes à natureza da tradição missivista e à sociedade de cada época, 
como podemos ver:



a) Cartas do século XIX:

Abertura

(1) Minha Filha || Todos os dias espero receber car— | ta sua (Carta AO 6, 1895)

(2) Meu caro Barão, || Não lhe tendo escripto por não ter portador de | confiança e não ter fé no 
correio da Republica. (Carta JN 9, 1890)

Fechamento

(1) (...) nunca mudei de principios | nem de amisades. Teo sempre o mesmo || Joaquim Nabuco. 
(Carta JN 6, 1882)

(2) (...) Teu pae do coração || J. Mariano (Carta JM 4, 1900)

b) Cartas do século XX:

Abertura

(1) Meu caro Paranhos, Quero ter o prazer de apresentar-lhe| <o meu>2 amigo[]3 dezembargador 
(...) (Carta JN 15, 1904)

(2) Meu querido NELSON FERREIRA || Um efusivo abraço para você. || De alma embandeirada, 
radiante(...) (Carta NF 2, 1963)

Fechamento

(3) (...) Do seu sempre dedicado|| J. Nabuco. (Carta JN 15, 1904)

(4) (...) sem mais, um | beijo. | De sua sobrinha | I. (Carta I-J, 1995)

Com esses exemplos mais representativos, percebemos que a abertura da 
carta é uma parte que favorece o uso recorrente da 1ª pessoa do singular, nos 
séculos XIX e XX. Trata-se, portanto, da parte da carta onde se encontram os 
vocativos, as saudações, as captações de benevolência, o que favorece a recor-
rência de modos de dizer contendo as formas genitivas carregadas de efeitos 
que ora tendem para a proximidade ora para a distância.

Já no fechamento, há o emprego das formas genitivas referentes à 2ª pes-
soa, que também marcam o curso dessa tradição, tanto no século XIX quanto 
no século XX, por meio de um modo de dizer recorrente no desfecho das cartas: 
“do seu amigo”, “de sua noiva apaixonada”, “do seu pai querido”. Esses modos 
de dizer contendo o genitivo tornam-se recorrentes e adquirem um significado 
particular em uma parte específica da carta em que se encontram recomenda-
ções, pedidos e despedidas.



CONCLUSÃO

Com este recorte do nosso estudo, pretendemos mostrar que o uso de ge-
nitivo nas cartas escritas por pernambucanos nos séculos XIX e XX evidencia 
diferentes efeitos de sentido: o propósito de posse, ênfase, afetividade, inti-
midade e respeito. Muitos desses efeitos são alcançados por meio de modos 
tradicionais de dizer, presentes e recorrentes especialmente na abertura e no 
fechamento das cartas. Conforme revelam os exemplos apresentados, o uso de 
genitivo não se limita à ideia única de posse, mas desempenha diferentes efei-
tos, especialmente em construções que se mostram recorrentes e próprias da 
natureza da carta pessoal.

Como dissemos no começo, essa pesquisa faz parte de uma pesquisa mais 
ampla, envolvendo cartas pessoais e possibilita averiguar as escolhas linguísti-
cas de escreventes pernambucanos, principalmente, neste caso, associando ao 
uso do genitivo, motivado pelos diferentes contextos sociocomunicativos dos 
missivistas, pelos subgêneros da carta pessoal (de família, de amor, de amigo) 
e pelas relações simétricas e assimétricas estabelecida pelos interlocutores. 
Dessa forma, este trabalho busca contribuir para o enriquecimento dos estu-
dos sobre os pronomes e os subsistemas do português brasileiro e para a am-
pliação de estudos acerca das tradições discursivas em manuscritos pessoais 
pernambucanos.
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INTERNETÊS, NORMATIVISMO E FACEBOOK: 
Algumas reflexões

Sandra Schaffer Sônego25 

Benedito Gomes Bezerra26

RESUMO: O estudo propõe reflexões sobre a correção linguística em ma-
nifestações de linguagens da/na internet na rede social Facebook. Analisa, 
compara e discute postagens e comentários de usuários em fanpages mediadas 
pelo Facebook, com temáticas em relação a um modelo de correção linguística. 
Posto isto, é fato que redes sociais como o Facebook, tornam-se “depósitos” de 
crenças e juízos que nem sempre são defensáveis do ponto de vista científico, 
porque reproduzem posturas normativistas e/ou conservadoras com equívo-
cos sobre o internetês e o uso correto da língua portuguesa Este trabalho con-
sidera possibilidades da língua e do discurso, e trata a heterogeneidade como 
traço constitutivo da linguagem, também atenta para as implicações pedagógi-
cas desta discussão. Para a elaboração do estudo, foram escolhidas 3 fanpages 
com popularidade na discussão do tema, com postagens norteadas pelo “certo” 
e “errado” da língua e sob o prisma das concepções de linguagem. Foram sele-
cionadas para análise 02 postagens de cada fanpage, alcançando o total de 6 
postagens. A escolha das fanpages se deu pelo número de “curtidas”, pelo gran-
de número de “seguidores” e também por manterem as postagens atualizadas 
e com evidência nos temas sobre o uso da língua portuguesa, da gramática e 
assuntos afins. As postagens foram analisadas sob o ponto da heterogeneidade 
linguística e da maior ou menor aderência a um ideal de língua “correta”. Como 
resultado, percebe-se que o conceito de ideal linguístico (falar e escrever bem) 
se concentra na defesa da gramática tradicional, procurando construir concep-
ções normativistas fundamentadas em uma variedade padrão idealizada.

Palavras-chave: Correção linguística, normativismo, gramática.

INTRODUÇÃO 

O artigo discute sobre noções referentes aos temas: internetês, normati-
vismo e o ideal de correção linguística, com vista às exposições equivocadas 
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que ocorrem no ambiente digital “Facebook”. São perceptíveis, nas redes so-
ciais, posturas conservadoras que discriminam a linguagem da/na internet e 
disseminam crenças normativistas sobre o uso da língua, sem considerar o 
referido ambiente. Por esse ângulo, tomamos uma perspectiva que se aplica 
na discussão e na análise de conceitos criados pelos curtidores e usuários de 
fanpages do Facebook sobre o que seria o uso adequado da língua portuguesa. 
Compreende-se também como um trabalho de direcionamento, já que nos leva 
à reflexão de crenças relacionadas a língua e ao internetês. Ao concebermos a 
natureza heterogênea da língua e suas inúmeras variações, concordamos com 
Bagno (1999), ao afirmar que a língua está em constante processo de constru-
ção e reconstrução, bem como o conceito de que, segundo Marcuschi (2008), a 
língua se constitui como fenômeno histórico e cultural, como atividade socio-
cognitiva e como lugar de interação social. 

Sob esse prisma de heterogeneidade, apontamos neste estudo um embate 
entre a real natureza da língua e suas características e juízos falseados de usuá-
rios do Facebook, que reproduzem modelos de correção para toda e qualquer 
forma de expressão linguística e rompem com a definição de que a língua é va-
riada e variável. Ainda, nesse ponto de vista, atentamos também às implicações 
pedagógicas, visto que, é necessário enxergar a língua como parte integrante 
da vida e instrumento que possibilita a continuidade da cultura e da civilização 
em todos os seus aspectos. A propósito disso, Perini (2015) esclarece que deve 
haver um ensino cientifico da língua, pois essa forma de estudo é adequada, 
levando os indivíduos à observação de fatos e hipóteses acerca da língua(gem).

A metodologia deste trabalho baseia-se em um estudo de natureza quali-
tativa de textos colhidos em fanpages do Facebook e para sua realização adoto-
ram-se os seguintes procedimentos: a escolha de três fanpages e dois comen-
tários de cada página, sendo reportado aqui um comentário de cada página; os 
critérios de escolha foram “a quantidade de curtidas e seguidores” e a eleição 
da língua portuguesa como temática principal, sob a ótica do “certo” e do “er-
rado” na língua. 

A organização do presente estudo consiste em apresentar e discutir o 
caráter heterogêneo e visões falseadas sobre a língua, apresentando também 
visões teóricas acerca das suas múltiplas manifestações; em seguida, propõe-
-se reflexões e discernimento no uso das normas, levando em conta as várias 
possibilidades da língua e do discurso. Por último, tem-se a exposição das pos-
tagens e comentários dos usuários nas páginas.



1. VISÕES AFASTADAS DA HETEROGENEIDADE DA LÍNGUA

Situa-se neste estudo que a idealização do bem falar e escrever dos escri-
tores literários, nos foi herdado dos gregos e está enraizado em nossa cultura 
e no ensino escolar. Em consonância com essas afirmações aponta-se para um 
momento célebre aqui no Brasil, que foi a fase que separa o Romantismo do Mo-
dernismo e se caracterizou, em termos linguísticos, por atitudes conservadoras 
de seus escritores e intelectuais mais representativos. O escritor José de Alencar 
(1965, p. 498), por exemplo, imprimiu uma frase que se tornou consagrada pelo 
tom atento às características nacionais. Questionava ele se “o povo que chupa 
o caju, a manga, o cumbucá e a jabuticaba pode falar com igual pronúncia e o 
mesmo espírito do povo que sorve o figo, a pêra, o damasco e a nêspera”.

Bagno (1999) diz que a língua passou a ser subordinada e dependente da 
gramática, de modo que o que não está na gramática normativa “não é portu-
guês”. Percebe-se como concepções equivocadas sobre a língua são dissemi-
nadas. Isto iniciou-se com gregos e depois romanos e chegou aos dias atuais. 
Do latim vulgar ao português não padrão; depois que as legiões romanas con-
quistavam um território, ele recebia o nome de província. Para essas provín-
cias eram enviados muitos cidadãos romanos: pequenos funcionários públicos, 
soldados, agricultores, comerciantes, artesãos. Gente do povo que não falava o 
latim clássico, o latim dos oradores, dos poetas e dos filósofos. Falava um latim 
simplificado com regras mais flexíveis, esse latim do povo recebeu o nome de 
latim vulgar. E foi desse latim vulgar que surgiram, com o passar do tempo, to-
das as línguas chamadas românicas, entre as quais, o português. 

No Brasil não se fala “uma só língua portuguesa”. Fala-se inúmeras varieda-
des do português, e algumas chegaram ao posto de norma-padrão por motivos 
que não são de ordem linguística, mas histórica, econômica, social e cultural. 
Muitos estudiosos concordam que o português brasileiro não é, de forma algu-
ma, uma língua homogênea. Sua diversidade é, ao contrário, bastante acentua-
da e alguns até consideram que no Brasil temos uma situação de polarização, a 
língua de uso do aluno e a que lhe é apresentada como padrão na escola.

A língua se constitui como fenômeno histórico e cultural, como ativida-
de sociocognitiva e como lugar de interação social (MARCUSCHI, 2008). Desse 
modo, por ser meio de interação, ela possui um caráter “heterogêneo” e não 
homogêneo devido as suas inúmeras variações.

2. DISCERNIMENTOS DAS NORMAS NO USO DA LÍNGUA

É importante salientar que a gramática tradicional despreza totalmente os 
fenômenos da língua oral e privilegia a linguagem literária como a única forma 



legítima de falar e escrever, como a única manifestação linguística que mere-
ce ser estudada. No que concerne a essa “ditadura normativista”, Celso Pedro 
Luft (p. 21) apud Bagno (1999, p. 62) afirma que “um ensino gramaticalista 
abafa justamente os talentos naturais, incute insegurança na linguagem, gera 
aversão ao estudo do idioma, medo à expressão livre e autêntica de si mesmo”. 
Logo, o uso da língua está ancorado no conhecimento das normas e não em 
‘uma’ norma e há a necessidade de um discernimento no uso das normas, le-
vando em conta as várias possibilidades da língua e do discurso. Para reiterar 
estas afirmações, Bagno (2009) diz:

A grande maioria das pessoas não concebe a linguagem como uma capacidade cognitiva dos seres 
humanos, como algo inserido em seu cérebro, em seu próprio ser biológico – para elas, a língua é, 
primordialmente, um bem cultural, uma instituição social, semelhante à religião, à moral e ao direi-
to, por exemplo. A língua é vista como algo exterior, que fica fora de nós. E assim como a religião, 
a moral e o direito são submetidos a processos socioculturais de codificação e de normatização, a 
língua também, assim considerada, pode ser codificada e normatizada. E assim como as religiões 
têm seus textos canônicos (tidos como sagrados até), assim como o direito vem descrito e prescrito 
nos códigos de leis, também a língua vem codificada e normatizada em instrumentos socioculturais 
bem conhecidos: os compêndios gramaticais (chamados precisamente de gramáticas normativas) e 
os dicionários. (BAGNO, 2009, p. 53).

Posto isto, compreendemos certa incoerência, já que o ambiente do Face-
book é um lugar primordialmente de expressão informal da língua, apresen-
tando, conforme Bezerra (2013), não uma forma única de linguagem, mas lin-
guagens da e na Internet. Mesmo assim, tais linguagens estabelecem a relação 
entre o domínio gramatical e a comunicação, evidenciando que todo falante 
nativo de uma língua é usuário competente dessa língua. Por esse motivo, Bag-
no (1999) coloca em evidência que o mero domínio da norma padrão não é 
uma fórmula mágica que, de um momento para o outro, vai resolver todos os 
problemas de um indivíduo carente. Todavia, a gramática não é a raiz de todos 
os problemas que temos em relação à língua e linguagem, a problemática é 
muito maior, confusa e irrestrita. O desalinho provém desde o curso de Letras 
até o ensino propriamente dito. Por conseguinte, julgamos que uma mudança 
de atitude se faz necessária, dado que um ensino tradicional, baseado na trans-
missão de uma análise sem questionamento, sem justificativa, não apreende 
uma lógica para o ensino da gramática. Já que, como ressalta Perini (2015), o 
professor de gramática precisa levar os alunos a raciocinar, a observar fatos e 
a levantar e testar hipóteses. Todavia, essa postura se efetivará quando a gra-
mática for estudada de forma cientifica. Por esse motivo, portanto, considera-
mos necessário que as pessoas reformulem sua visão e posição frente à língua, 
especificamente à gramática, já que, ambas são presentes em nossas vidas e 
compreendem-se como o aspecto mais importante do nosso universo social. 



3. A CONCEPÇÃO DE ERRO NA LÍNGUA 

A concepção de erro na língua reforça o modelo ideal proposto pela gra-
mática normativa e assume posicionamentos inconsistentes sobre a sua real 
natureza, desconsiderando assim a heterogeneidade como traço constitutivo 
da linguagem. E não considera o internetês como possibilidade da língua e do 
discurso. 

À vista disso e para validarmos tais concepções e posicionamentos, três 
postagens com seus devidos comentários foram retiradas da plataforma Face-
book para servirem de exemplos:

Concepções errôneas sobre a língua promovem falseamentos sobre o “cer-
to e errado” em relação ao conhecimento intuitivo da língua, segundo salienta 
Bagno (2009). Todos nascem e morrem sabendo a sua língua, todos desem-
penham adequadamente a sua língua nativa, pois não existe uma gramática 
complicada para os falantes da língua, de acordo com Antunes (2007). Tal afir-
mação é vista comumente no dia a dia quando as pessoas interagem, pois é 
ali que ocorre um encontro, uma reciprocidade e uma disposição colaborativa 
entre os falantes.



É perceptível, ainda, que o autor do discurso refletido na postagem toma 
a modalidade escrita e falada como sinônimas, o que, na verdade, não são. 
Escrita e fala constituem duas esferas distintas da linguagem, mas que inte-
ragem. A modalidade falada difere em muitos aspectos da escrita, a começar 
por uma maior flexibilidade e coloquialismo na pronúncia das palavras e suas 
construções. 

Expressões como “não tem jeito” e “não sei” evidenciam uma visão equi-
vocada pelo internauta acerca da língua, devido a um modelo idealizado e in-
ternalizado, confirmado por seus discursos. Em consonância com isto, diz An-
tunes (2014):

Falar em “erro” dentro da linguagem é de uma extrema complexidade e equívoco, já que, o que 
caracteriza uma pessoa que fala, lê e escreve bem é sua capacidade de dizer com clareza, com rele-
vância, de forma articulada e coerente, aquilo que é preciso ser dito, num dado momento e a certo 
interlocutor, o que exige, para além do conhecimento da gramática, o conhecimento do léxico e das 
normas socioculturais que, pragmaticamente, regulam o comportamento verbal das pessoas. Mas 
de acordo com a visão de muita gente, para o êxito do trabalho pedagógico com a linguagem, basta 
ensinar gramática (ANTUNES, 2014, p. 15). 

Em continuidade e a exemplo da noção de erro, tem-se as seguintes posta-
gens e seus respectivos comentários: 



A afirmação de que “toda língua muda e varia” e o que hoje é visto como 
“erro” poderá ser visto como “acerto” no futuro da língua é desconsiderado no 
presente comentário. É claro que o autor tem um total desconhecimento sobre 
o caráter heterogêneo da língua. O equívoco do ideal de correção linguística 
traz a visão exclusiva da língua, à qual se dá geralmente o problemático nome 
de “norma culta”. Essa “norma culta” acaba sendo identificada, no senso co-
mum e na prática pedagógica tradicional, com a própria noção de “língua por-
tuguesa” ou de “português”.

Compreendemos este comentário como um juízo que “encurta” a língua 
e ignora o fato de que todos os seres humanos conhecem a sua língua nativa e 
a exercem com total competência. Isso decorre do fato de a gramática ser um 
saber intuitivo, ou seja, ser um saber internalizado no nosso cérebro, segundo 
defendem Bagno (2009) e Perini (2015). 

Contudo, não esqueçamos que enunciados desse tipo refletem sujeitos 
que estudaram a língua como uma disciplina que não tem objetivo visível, uma 
aplicação prática. E, assim, disseminam concepções equivocadas e excludentes 
sobre a língua, tanto na modalidade escrita quanto na falada. Logo, trata-se de 
um comentário falseado acerca da LP e que ao mesmo tempo expõe o quanto 
de equívocos a ela se relacionam. 



Neste comentário, veem-se as redes sociais, neste caso, o Facebook, como 
“lugares” que difundem posturas que vão de encontro à gramática normativa. 
E, por isso, refletem a “desgraça do ensino brasileiro”. Salientando um discurso 
onde seu autor não considera a simplificação que o “internetês” possibilita na 
linguagem, como, por exemplo: omissão, troca ou acréscimo de letras, o uso 
não convencional de maiúsculas e omissão de acentos. Logo, mostra-se como 
um pensamento incoerente, já que, segundo ressalta Antunes (2014), a língua 
é constituída por muito mais, do que, simplesmente, regras gramaticais. O que 
a linguagem possui de mais essencial é a sua natureza interacional na produ-
ção, circulação de sentidos e intenções. 

É importante salientar, de acordo com o respectivo comentário, a impor-
tância que é dada ao ensino da gramática, especialmente a normativa. Tama-
nha é a preocupação com a GN, que a noção de “adequação comunicativa” está 
sendo esquecida. Desse modo, Bagno diz que: 

O preconceito linguístico se baseia na crença de que só existe [...] uma única língua portuguesa 
digna deste nome e que seria a língua ensinada nas escolas, explicada nas gramáticas e catalogada 
nos dicionários. Qualquer manifestação linguística que escape desse triângulo escola-gramática-
-dicionário é considerada [...] ‘errada, feia, estropiada, rudimentar, deficiente’, e não é raro a gente 
ouvir que ‘isso não é português’.” (BAGNO, 1999, p. 37).

À vista disso, vemos o quão atrelada a prescrições está à língua, e como 
tal postura gera a exclusão linguística. Em decorrência, visões doutrinadoras 
fazem-se presentes e causam no usuário uma inabilidade no domínio de sua 
língua nativa. Portanto, acreditamos que o ato de colocar a língua em uso é 
extremamente complexo e é efetuado por qualquer falante, independente se 
esse detém ou não instrumental teórico para usá-la. E trata-se de um assunto 
que toca em inúmeras questões, questões essas que estão mais entranhadas no 
campo social, do que, necessariamente, no linguístico.



4. CONCLUSÃO

Através desta pesquisa, constatamos que os usuários de páginas do Fa-
cebook dedicadas à temática da língua alimentam uma variedade de concep-
ções equivocadas sobre o uso da linguagem ancorado em um normativismo 
exacerbado, ignorando as possibilidades da língua e do discurso. Verificamos 
que o critério de certo e errado é arbitrário. Consequentemente, a concepção 
de erro em linguagem tem um caráter essencialmente social, cultural e não 
linguístico, já que a Linguística considera a língua em toda a sua variabilidade 
e heterogeneidade. Desse modo, a análise aqui reportada mostra que o ideal de 
correção linguística é intenso e se concentra no normativismo linguístico com 
o intento de conservar antigas e tradicionais concepções de língua e de uma 
norma idealizada.
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MECANISMO DE COESÃO TEXTUAL 
EM PRODUÇÕES TEXTUAIS NO 
CURSO DE ENGENHARIA CIVIL: 

das retomadas referenciais ao 
processo de letramento acadêmico

Arlene Frutuoso Coelho de Oliveira27 
José Temístocles Ferreira Júnior28

INTRODUÇÃO

O objetivo deste artigo é apresentar e discutir mecanismos de coesão tex-
tual observáveis em relatórios de visita técnica produzidos por alunos da en-
genharia civil, com o intuito de investigar o processo de letramento acadêmico 
dos alunos ao longo do curso. Para isso, procuramos fundamentar nossas aná-
lises no conceito de textos desenvolvido por Marcuschi (2008, p. 72): “Texto 
pode ser tido como um tecido estruturado, uma entidade significativa, uma en-
tidade de comunicação e um artefato sócio-histórico.”. Em outros termos, para 
que as palavras se efetivem em textos, alguns elementos são indispensáveis 
à sua organização e à sua realização como evento comunicativo. Entre esses 
elementos, destacamos os critérios de textualidade apontados por Beaugrande 
e Dressler (1981): intencionalidade, aceitabilidade, situacionalidade, intertex-
tualidade e informatividade (segundo os autores, esses cinto fatores são cen-
trados no usuário) e coerência e coesão (ambos centrados no textos). Entre 
os fatores citados anteriormente, focamos nossa análise nos mecanismos de 
coesão textual, que se realiza através dos elementos conectivos que ligam os 
termos, convertendo um conjunto de palavras em textos . 

Assim sendo, podemos perceber que, por ligar-se aos elementos lexicais e 
gramaticais, a coesão textual se realiza na superficialidade do texto. Para isso, 
é necessário o uso de algumas classes de palavras específicas, como as conjun-
ções, as preposições, alguns advérbios e as respectivas locuções que garantem 
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a continuidade do texto. Antunes (2005, p. 50) ressalta que “[...] a continuidade 
que se instaura pela coesão é, fundamentalmente, uma continuidade de senti-
do, uma continuidade semântica que se expressa, no geral, pelas relações de 
reiteração, associação e conexão.” Esses três pontos serão melhor explicitados 
no tópico seguinte. Por ora, gostaria de salientar que além desses conhecimen-
tos gramaticais, existem outros saberes que interferem na produção textual 
dos alunos universitários, envolvendo práticas e conhecimentos de variados, 
são os letramentos acadêmicos. 

Nesse sentido, voltaremos nossa atenção para os processos de letramento 
no contexto do ensino superior. Segundo Lea e Street, filiados aos assim cha-
mados Novos Estudos de Letramento, “a aprendizagem no ensino superior im-
plica a adaptação a novas formas de saber: novas maneiras de compreender, 
interpretar e organizar o conhecimento” (1998, p. 157). Esse saber não se de-
senvolve de maneira autônoma no contato acadêmico, é fundamental que haja 
interação e orientação dos professores. 

1. MECANISMOS DE COESÃO TEXTUAL NO CONTEXTO DO 
LETRAMENTO ACADÊMICO

Retomando as relações textuais supracitadas, a reiteração, associação e 
conexão se desdobram nos procedimentos (repetição, substituição, seleção le-
xical e estabelecimentos de relações sintáticos-semânticas entre termos, ora-
ções, períodos parágrafos e blocos supraragráficos) que, por fim, se realizam 
por meio dos recursos. Antunes (2005, p. 51) desenvolve um quadro sinóptico 
no qual podemos observar com mais clareza esses recursos: 

 



Em outras palavras, os conectivos são os responsáveis por expressar con-
tinuidade no texto tanto no âmbito sintático como no semântico, como aponta 
Antunes (2017, p. 58) “Vale ressaltar, portanto, que a continuidade sintática 
sinalizada na superfície do texto corresponde a uma continuidade semântica, 
isto é, de sentido.” O que nos leva a concluir que os elementos que compõem 
o sintagma sintático estão diretamente ligados com os elementos do sintagma 
semântico, por meio da retomada para um e referenciação para o outro. 

2. METODOLOGIA

Realizamos a coleta de dados nas disciplinas de Língua Portuguesa e de 
Tópicos em Engenharia, o corpus delimitou-se ao gênero textual relatórios de 
visita técnica, desenvolvido pelos alunos do primeiro e quinto período, foram 
coletados 27 relatórios do primeiro período e 9 do quinto. O material foi digi-
talizado e organizado em um banco de dados. Após essa etapa analisamos os 
materiais de acordo com os objetivos da pesquisa. 

Nossa pesquisa teve um caráter qualitativo-interpretativista e se volta 
para discussão e análise dos dados observados no corpus coletado. Apoiados 
nas discussões de Antunes (2005) sobre os mecanismos de coesão textual. In-
vestigamos os gêneros textuais acadêmicos na UACSA. É necessário destacar, 
no entanto, que nossa proposta não buscou proceder a um estudo mecânico 
de textos como receitas ou fórmulas prontas, uma vez que os gêneros textuais 
apresentam padrões sociocomunicativos característicos definidos por compo-
sições funcionais, objetivos enunciativos e estilos concretamente realizados na 
integração de forças históricas, sociais, institucionais e técnicas (MARCUSCHI, 
2005, p. 155).

3. ANÁLISE DE DADOS

Com base nas teorias citadas no tópico 2 do presente trabalho, identifi-
camos e agrupamos os elementos coesivos presente nos textos dos alunos. Os 
resultados foram agrupados e tabulados de acordo com as categorias. A seguir 
apresentaremos alguns exemplos de como os alunos fazem a coesão textual. 

3.1. Reiteração

É retomar um termo ou palavra citada anteriormente no texto, este meca-
nismo, como o próprio termo diz, reitera ou enfatiza a ideia abordada. O proce-
dimento usado pode ser de repetição ou substituição. Usaremos os exemplos 
dos textos analisados para explicar os recursos. 



3.2. Paráfrase

Observemos o exemplo acima retirado de um dos relatórios. O trecho des-
tacado explica o tipo de sondagem utilizada na obra de quatro formas diferen-
tes. A paráfrase é o recurso de dizer com outras palavras o que já foi dito antes, 
no caso destacado, a intenção é explicar melhor o assunto abordado. Obser-
vemos também as expressões utilizadas para ligar os termos destacados: que 
significa; conhecido também como; ou (ou seja), normalmente são termos como 
esses que antecedem a 

3.3. Repetição propriamente dita 

Como o próprio nome diz, a repetição propriamente dita consiste na repe-
tição de unidades do léxico, sequências de palavras, orações, termos e/ou uni-
dade gramatical. Embora a repetição excessiva seja considerada um elemen-
to que compromete a coesão textual, quando usada de forma corretamente é 
um elemento de reiteração e continuidade, exerce também a função de ênfase, 
apontando o foco da narrativa, ou mesmo uma ideia de oposição. 



No trecho destacado as palavras visita e obras são repetidas algumas vezes, 
deixando claro que o tema central é a visita dos alunos a obra da construção da 
nova unidade UFRPE/UACSA. Embora o foco narrativo esteja claro, o aluno po-
deria ter usado outros tipos de reiteração ou conectores evitando a repetição 
excessiva e demonstrando um domínio maior dos elementos de coesão textual. 

Nesse exemplo retirado de outro relatório o recurso de repetição propria-
mente dita não foi o único usado para se referir à sondagem (voltaremos aos 
demais recursos utilizados no decorrer do trabalho), entretanto perceba que 
as palavras aparecem seguidas. Logo, um conectivo (item 3 do quadro sinópti-
co) poderia ser uma opção melhor. 

Ainda que presente em todos os relatórios, o termo “coesivo” supracitado 
não foi bem utilizado nos textos, em alguns casos foi em demasia (exemplo 1), em 
outros caberias recursos melhores (exemplo 2). Em nenhum caso observamos 
como marca de contraste ou ênfase. Os objetivos foram sempre de reiteração.

3.4. Substituição 

Repetir uma palavra não é a única forma de reiterar, isto é, existem di-
ferentes formas de retomar o referido sem necessariamente citá-lo. Uma op-
ção é a substituição por um pronome, advérbios, sinônimos, entre outros, por 
exemplo. Esse procedimento se divide em substituição gramatical e substitui-
ção lexical. Este, como o próprio nome diz, engloba unidades do léxico, que 
podem ser sinônimos, hiperônimos e/ou caracterizadores situacional, aquele 
corresponde às unidades gramaticais como pronomes e advérbios, por último 
a elipse, que ocorre quando algum termo é suprimido sem prejuízo para o en-
tendimento do mesmo. 



Retomando o exemplo citado anteriormente, o pronome este presente na 
terceira linha é uma retomada por substituição, isto é, ele substitui a palavra 
sondagem por uma unidade gramatical, no caso o pronome este. Como os pro-
nomes retomam termos citados anteriormente no texto, há ocorrência de uma 
retomada anafórica. No segundo parágrafo, na oração destacada a palavra solo 
foi suprimida: o comportamento esperado (do solo) ao receber cargas. Entretan-
to, a supressão da palavra não comprometeu o entendimento, ou seja, mesmo 
sem a palavra solo o foco não é perdido, trata-se do recurso elipse. 

Por fim, nas últimas linhas do segundo parágrafo, observa-se que material 
duro abarca os termos rocha, seixos ou cascalhos de diâmetro grande, quer dizer, 
material duro é o hiperônimo dos demais termos em destaque. O hiperônimo 
é um dos recursos da substituição lexical, esse recurso também foi largamente 
explorado nos relatórios. 

Observemos nesse novo exemplo que as palavras destacadas os alunos e 
aos discentes são sinônimas e se referem ao mesmo grupo de pessoas. Substi-
tuir uma palavra por outra de mesmo significado ou significado próximo tam-
bém é um recurso coesivo da substituição lexical. 

3.5. Associação 

O procedimento de associação semântica entre termos está ligado a rela-
ções de significados estabelecidas entre as palavras que formam o texto. Em 
outras palavras, com base na premissa de que todo texto possui um tema, as 
unidades do léxico (substantivos, adjetivos e verbos) que o compõem devem 
manter um relação com o mesmo. Identificamos o uso nos trabalhos acadêmi-
cos dos alunos, vejamos a seguir.



Ao fazer uma análise dos termos destacados, notamos que eles pertencem 
ao universo acadêmico, assim, sabendo que é um relatório (modelo de trabalho 
acadêmico), de um aluno, com o objetivo de relatar uma atividade estudantil, 
os termos estabelecem facilmente uma relação de significado com o contexto. 
O recurso de associação por diferentes modos de relação de parte/ todos liga 
as palavras do texto umas às outras e todas em torno do eixo temático. A esco-
lha do vocabulário é mais um recurso de coesão textual. 

3.6. Conexão 

Esse tópico se refere aos conectores que ligam blocos de textos, como 
orações e períodos. Estabelecendo relações de causalidade, condicionalidade, 
temporalidade finalidade, alternância, conformidade complementação, deli-
mitação, adição, oposição, justificativa, conclusão e/ou comparação. Ou seja, 
relações de sequência textual. 

A conexão foi um recurso largamente explorado pelos alunos, presente em 
todos os trabalhos. Selecionamos alguns para exemplificar a atuação no corpo 
do texto. 

Observemos o primeiro termo destacado no exemplo, o que liga as duas 
orações, a principal e a auxiliar, e elas exercem relação de complementação. No 



segundo caso, o advérbio consequentemente expressa a ordem dos aconteci-
mentos dos fatos, assim sendo, a relação é de temporalidade. No quarto ponto 
destacado, temos uma relação de justificativa entre a primeira e a segunda ora-
ção, ligadas pela conjunção pois. Por último, observamos relação de condicio-
nalidade representada pela expressão para isso. 

4. ANÁLISES RELATÓRIOS DO 1º PERÍODO 

Com o objetivo de observar de forma mais aprofundada o desenvolvimen-
to dos letramentos dos alunos, analisamos os relatórios produzido durante o 
primeiro período do curso, para compara-los com os alunos do quinto período, 
tomamos como base os mesmos parâmetros analíticos. Os resultados apontam 
para a importância dos letramentos na coesão textual, conforme desenvolvido 
em pontos anteriores. Para elucidar melhor a questão aqui levantada, vamos 
comparar os trabalhos do aluno D, citado anteriormente, lembrando que esse 
mesmo aluno apresentou um bom desempenho nas análises anteriores.

Destacamos um exemplo no qual o aluno usou o recurso repetição propria-
mente dita, em análises passadas o elemento de coesão textual foi bem utiliza-
do, atingindo os objetivos de textualidade, porém observamos que mesmo não 
acontece no exemplo atual. O texto não apresenta a mesma clareza e fluidez, 
além disso, a estrutura textual também apresenta falhas, os parágrafos não es-
tão formatados de acordo com as normas da ABNT. Observe: 

Esse exemplo nos leva a reafirmar que cada contexto apresenta seu pró-
prio letramento e que este é parte importante na coesão textual. Mesmo alunos 
que já frequentaram a universidade, ao mudar de curso, por exemplo, se depa-
ram com um novo contexto, e isto requer a aquisição de um novo letramento. 

Um segundo ponto analisou que os alunos utilizam os termos de coesão 
textual desde os primeiros períodos, entretanto, nem sempre eles são bem 



empregados. Causando graves prejuízos a coesão do texto. Selecionamos um 
exemplo:

No fragmento textual destaca em amarelos observamos o recurso de repe-
tição propriamente dita, em verde o de substituição gramatical e por fim, em 
vermelho o uso de diferentes conectores. Em um único parágrafo foi utilizado 
um gama variada de recursos, no entanto eles não garantem ao texto uma boa 
coesão, em alguns momentos o torna confuso e ambíguo. Quanto a sua estru-
tura existe uma tentativa de imitar os modelos preestabelecidos. Podemos per-
ceber que o aluno estava em processo de aquisição do letramento, a escolha 
do léxico e até mesmo os recursos textuais apontam para isso. Existe sim uma 
tentativa de copiar os modelos acadêmicos. 

É nessa etapa da aquisição do letramento que um acompanhamento por 
parte dos professores é necessário, pois o conhecimento adquirido previamen-
te pelos alunos durante a educação básica não é suficiente para a apropriação 
e elaboração de gêneros textuais acadêmicos. Dada a complexidade e especi-
ficidade dos gêneros acadêmicos, sem as devidas orientações, os problemas 
relativos à escrita acadêmico-científica e à estrutura composicional de gêneros 
da esfera acadêmica podem perdurar por vários períodos, como observamos 
neste estudo, tanto os relatórios de visita técnica produzidos por alunos duran-
te o primeiro período do curso quanto os relatórios técnicos produzidos pelos 
mesmos alunos no quinto período apresentaram particularidades e limitações 
quanto à diversidade de mecanismos de coesão textual. 

5. ANÁLISES DOS RELATÓRIOS DO 5º PERÍODO

Após a análise dos mecanismos de coesão nos textos, observou-se que os 
alunos detêm conhecimento a respeito das relações coesivas no texto, seus res-
pectivos procedimentos e recursos, provavelmente adquirido durante os anos 
escolares anteriores, porém em vários momentos foram empregados de ma-



neira inadequada. Em outras palavras, ainda que o sentido do texto não tenha 
sido comprometido, na maioria dos casos, a substituição de um determinado 
procedimento por outro agregaria mais clareza ao texto. Outro ponto é a estru-
turação textual, o gênero relatório de visita técnica requer um tipo de formata-
ção específico (índice, introdução, objetivos e outros). Apesar de apresentarem 
essas estruturas, os relatórios observados nem sempre apresentavam unifor-
midade quanto à estrutura composicional. 

Entretanto, um dos relatórios (aluno D) não apresentou os mesmos pro-
blemas apontados no parágrafo anteriormente. Além do bom uso dos elemen-
tos de coesão, a formatação estrutural do trabalho destacava-se dos demais. 
Esse fato nos chamou atenção e buscamos averiguar as causas. Assim sendo, 
descobrimos que um dos alunos que formou o grupo que produziu os rela-
tórios supracitados está cursando sua segunda graduação, o que nos permite 
concluir que o aluno é mais familiarizado com as práticas acadêmicas e gêne-
ros textuais desenvolvidos na universidade. 

Ao todo, foram analisados nove relatórios. Identificamos e agrupados de 
acordo com as classificações da figura 1 os mecanismos coesivos usados nos 
textos e suas recorrências. Consolidando os dados no seguinte gráfico:

No primeiro período foram analisados 27 relatórios os dados consolida-
dos em três gráficos como verão nas figuras, 2, 3, 4, para melhor visualização 
dos dados. Foram utilizados os mesmos parâmetros da analise anterior, a au-
sência de um mecanismo, ocorreu pelo fato de não identificarmos sua incidên-
cia nos relatórios do primeiro período. 





Esse dado nos leva a questionar, mais uma vez, o letramento dos alunos. 
Não há uma homogeneidade ou nivelamento, os alunos desenvolvem os traba-
lhos de forma singular. O processo de letramento acadêmico é gradativo e envol-
ve particularidades do modo com que o conhecimento é produzido e organizado 
em cada área e se materializa em gêneros de texto. Nesse sentido, ao observar 
os mecanismos de coesão em textos produzidos por alunos em diferentes perío-
dos ao longo da graduação em Engenharia Civil, é possível vislumbrar aspectos 
que apontam para o crescimento gradativo do procedimento Seleção Lexical ob-
servável nos textos dos alunos do 5º período em relação aos textos produzidos 
pelos alunos do 1º período. Em outras palavras, a ampliação das práticas de 
letramento acadêmico, natural à medida que os alunos têm acesso a diversas 
leituras recorrentes em áreas de conhecimento a que têm acesso, interfere nos 
mecanismos de coesão textual e, nesse sentido, há uma correlação entre o letra-
mento acadêmico e a apropriação dos fatores de textualidade. 
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A POSIÇÃO DO ADJETIVO 
ATRIBUTIVO EM LIBRAS

Jackson Abade de Oliveira29 
Adriana S. C. Lessa-de-Oliveira30

INTRODUÇÃO

Uma vez que a Libras não possui ainda ampla descrição de sua estrutura, 
como línguas orais, tais como o Português e o Inglês, fazem-se necessários es-
tudos que possam realizar essa descrição. Dessa forma, o presente estudo se 
justifica pela contribuição que pode oferecer no que diz respeito à descrição 
de características de uma das categorias gramaticais da Libras, a saber: a ca-
tegoria dos adjetivos. Sendo assim, o presente trabalho objetiva caracterizar a 
categoria dos adjetivos em Libras, fazendo uma comparação dos aspectos des-
sa categoria, nessa língua de sinais, com os aspectos dessa mesma categoria 
no Português. Especificamente, o presente estudo procura verificar qual é a 
posição do adjetivo, dentro do sintagma nominal, na Libras.

Vale ressaltar que, no Português, as categorias adjetival, nominal e verbal 
são marcadas morfologicamente. Assim, em palavras que têm radicais comuns, 
como casar (verbo), casado (adjetivo) e casamento (nome), podem ter suas 
categorias distinguidas pelos morfemas a-r, a-d-o e a-ment-o, que se caracte-
rizam como marcas, respectivamente: verbal, adjetival31 e nominal. Quanto à 
Libras, não se observa a existência de marcação morfológica que diferencie as 
categorias das três palavras supracitadas – estas são realizadas como um mes-
mo sinal. Dessa maneira, a diferenciação das categorias nessa língua de sinais 
apoia-se certamente em outo recurso e não na distinção morfológica.

Nesse sentido, além de verificar qual é a posição dentro do sintagma nomi-
nal, na Libras, o presente trabalho visa também analisar qual a importância da 
posição do adjetivo para o reconhecimento dessa categoria. A nossa hipótese é 
de que, na Libras, a posição da categoria adjetival dentro de sintagma nominal 

29 Graduando em Letras Vernáculas na Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia – UESB/VCA (jacksonprofis-
sional.1994@gmail.com).
30 Prof.ª. Dr.ª Adriana Stella Cardoso Lessa-de-Oliveira, Professora Titular da Universidade Estadual do Sudoeste 
da Bahia – UESB/VCA (adriana.lessa@gmail.com).
31 No caso do morfema “do”, este pode ser caracterizado como um morfema de uma das formas nominais do verbo, 
que é o particípio. 



não pode ter a mesma mobilidade verificada no Português, qual seja, antes e 
depois do nome, uma vez que, como na Libras não há morfema categorial mar-
cado em seus itens lexicais (os sinais), o sistema gramatical vale-se da posição 
fixa para marcar a categoria do sinal. 

1. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

Os estudos sobre línguas orais apontam vários aspectos que caracterizam 
as gramáticas dessas línguas. Em relação ao adjetivo, esta categoria é descrita 
tanto no que se refere ao seu papel atributivo, dentro do sintagma nominal, 
como no que se refere ao seu papel predicativo no âmbito oracional. No portu-
guês, quanto à posição dentro do NP (Sintagma Nominal), o AP (sintagma Adje-
tival) é descrito ocupando a posição de adjunção ao NP, que pode ser anteposta 
ou posposta. No caso da Libras, os autores Felipe e Monteiro (2007) e Rinaldi 
(1997) afirmam que, geralmente, os adjetivos ocorrem na posição pós-nominal. 

Conforme os estudos tradicionais, os adjetivos são compreendidos unica-
mente como uma categoria de modificadores de substantivos. Explicam Cunha 
e Cintra que:

“O adjetivo é essencialmente um modificador do substantivo. Serve: 1º) para caracterizar os seres, 
os objetos ou as noções nomeadas pelo substantivo [...]; 2º) para estabelecer com o substantivo 
uma relação de tempo, de espaço, de matéria, de finalidade, de propriedade, de procedência etc.” 
(CUNHA; CINTRA, 2008, p. 259).

Explicam Valinho et al. (2015) que, de acordo com a análise tradicional, na 
língua portuguesa, os adjetivos recebem classificação em quatro categorias: pri-
mitivos, os que apresentam, por si mesmos, uma qualificação; derivados, os que 
possuem forma por meio de outros radicais; simples, os que são estruturados 
por um único radical; e composto, os que são formados por dois radicais ou mais.

Dentro de uma visão gerativista, segundo Brito (2003), as categorias lexi-
cais são compostas de itens que pertencem a um inventário vasto e renovável 
de uma língua, formando seu léxico, cujos significados remetem a entidades, 
situações, propriedades. Entre essas categorias encontramos: o nome (N), o 
adjetivo (A), o verbo (V), a preposição (P) e o advérbio (Adv.). Já as categorias 
funcionais se compõem de itens que pertencem a um inventário menor, cujos 
significados remetem às noções mais abstratas de tempo, modo, determinação, 
quantificação, conexão entre palavras e frases. São elas: o determinante (D), o 
quantificador (Q), a flexão (I), a complementação (C).

Conforme os pressupostos gerativistas, as categorias sintáticas correspon-
dem a núcleos, os quais projetam categorias sintagmáticas (CHOMSKY, 1981). 
De acordo com Brito (2003), o adjetivo tem uma natureza mista intermediária 
entre as propriedades de nomes e verbos (+N, +V). Assim, essa categoria apre-



senta afinidades: com nomes, as propriedades de flexão; com a forma verbal 
do particípio, que ora apresenta propriedades de verbo ora de adjetivo; e com 
advérbios, pois há adjetivos que podem ser utilizados como advérbios. Nesse 
caso não há flexão de gênero e número. Essa categoria pode ter uma estrutura 
lexical e outra funcional. Em relação à estrutura lexical, alguns adjetivos são 
predicadores, por isso exigem ou comportam argumentos (complementos), 
que podem ser preposicionais ou frásicos. Já com relação à estrutura funcional, 
esta comporta o que é tradicionalmente conhecido como grau do adjetivo.

Quanto à estrutura argumental, o adjetivo ocorre como: modificador ou 
qualificativo, que, nesse caso, exprime qualidades, estados, modos de ser das 
entidades denotadas pelos nomes; e relacional (temático ou referencial), quan-
do representa argumento dos nomes com os quais se combina. Também, quan-
to à posição sintática, o sintagma adjetival pode ocorrer em: posição atributiva, 
quando ocorrem no interior do NP (obs.: na Gramática Tradicional, são classifi-
cados como adjuntos adnominais); ou em posição predicativa, quando funcio-
nam como predicativo do sujeito ou do objeto.

Em relação à Libras, Felipe e Monteiro (2007) explicam que os adjetivos 
são sinais que não apresentam marca de gênero (masculino e feminino), nem 
de número (singular e plural). Continuam explicando que muitos adjetivos 
apresentam iconicamente uma qualidade do objeto, desenhando-a no ar ou 
mostrando-a a partir do objeto ou do corpo do emissor. Além disso, apontam 
que, “em relação à colocação dos adjetivos na frase, eles geralmente vêm após 
o substantivo que qualifica.” (FELIPE; MONTEIRO, 2007, p. 121).

Observa-se ainda que a falta de qualquer morfema gramatical marcando 
gênero, número, Caso, vogal temática, etc. é que torna a categoria dos adjetivos 
sem marca categorial morfológica, assim como ocorre com as demais catego-
rias da Libras. Diante disso, considerando que o recurso para distinção catego-
rial em Libras é a posição sintática dos itens lexicais na sentença, procuramos 
investigar se há posição fixa de ocorrência de adjetivos em Libras, partindo da 
hipótese de que a fixação da posição do adjetivo dentro do sintagma nominal 
pode ser fundamental à identificação da categoria adjetival nessa língua. As-
sim, procuramos, como primeira etapa de pesquisa, investigar como esse as-
pecto é tratado em dicionário especializado. 

2. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

Para este estudo utilizamos corpora que se divide em: corpus coletado no 
Dicionário da Língua Brasileira de Sinais, organizado por Lira e Felipe (2011) 
– dicionário online, versão 3; e corpus experimental obtido por meio de teste 
com pessoas surdas, as quais são levadas a realizar frases com adjetivos exem-
plificadas no dicionário supracitado. Esse teste visa verificar a posição do ad-



jetivo dentro do NP na fala desses informantes surdos. Assim, este trabalho 
metodologicamente se organiza em duas etapas, sendo a primeira constituída 
do levantamento de ocorrências de adjetivos nos exemplos trazidos em dicio-
nário especializado, e a segunda constituída de testes de verificação da posição 
do adjetivo dentro do NP, em Libras. Como este é um estudo em andamento, o 
presente artigo apresenta resultados parciais da primeira etapa. 

Optamos por transcrever os exemplos do dicionário investigado utilizan-
do o sistema de escrita para línguas de sinais SEL (versão 2018), desenvolvi-
do por Lessa-de-Oliveira (2012; 2018)32. Esse tipo de transcrição dá acesso à 
forma de articulação dos sinais, o que torna o exemplo melhor percebido no 
âmbito linguístico da Libras.

3. RESULTADOS PARCIAIS

3.1. Posição do adjetivo

A análise da categoria Adjetivo, a partir do Dicionário da Língua Brasileira de 
Sinais de Lira e Felipe (2011), apresenta, como resultado parcial, ocorrência de ad-
jetivos atributivos ou qualificativos, em Libras, sempre em posposição ao nome, 
como se pode observar a seguir nos exemplos nos quadros 1 e 2, retirados do refe-
rido dicionário, em que os itens lexicais amarelo e afiado aparecem numa posição 
posposta, respectivamente, aos nomes casa e faca, qualificados por aqueles. 

Quadro 1

AMARELO —
 

Transcrição em SEL

Exemplo Libras retirado do dicionário Lira e 
Felipe (2011) AQUEL@ CASA AMAREL@ BONIT@

Interpretação em Português retirada do di-
cionário Lira e Felipe (2011) Aquela casa amarela é bonita

Classe gramatical segundo Lira e Felipe (2011) ADJETIVO

Verbete do dicionário Lira e Felipe (2011)
Da cor do ouro; da cor da gema do ovo; uma das co-
res chamadas básicas, pois sua mistura pode dar ori-
gem a muitas outras.

Fonte: Elaborado pelos autores, 2018.

32 A versão 2018 do sistema SEL pode ser encontrada nos seguintes endereços eletrônicos: <http://sel-libras.
blogspot.com/p/blog-page_13.html>; <http://sel-libras.blogspot.com/p/blog-page_15.html; http://sel-libras.
blogspot.com/p/blog-page_9806.html>. 

http://sel-libras.blogspot.com/p/blog-page_13.html
http://sel-libras.blogspot.com/p/blog-page_13.html
http://sel-libras.blogspot.com/p/blog-page_15.html
http://sel-libras.blogspot.com/p/blog-page_9806.html
http://sel-libras.blogspot.com/p/blog-page_9806.html


Quadro 2

AFIADO
  

Transcrição em SEL

Exemplo Libras retirado do dicionário Lira e 
Felipe (2011) FACA AFIAD@ PERIGOS@

Interpretação em Português retirada do di-
cionário Lira e Felipe (2011) Uma faca afiada é perigosa.

Classe gramatical segundo Lira e Felipe (2011) ADJETIVO

Verbete do dicionário Lira e Felipe (2011) Amolado; adelgaçado nas bordas; cortante.

Fonte: Elaborado pelos autores, 2018

3.2. Estrutura morfológica do adjetivo

Em relação à estrutura morfológica, resultados parciais de nossa investi-
gação indicam que não há marca morfológica que distinga a categoria adjeti-
val das categorias verbal e nominal, por exemplo. Isso pode ser verificado nos 
exemplos nos quadros 3, 4 e 5 abaixo, nos quais observamos que os itens ca-
sado, casar e casamento são articulados da mesma forma, conforme se verifica 
pela transcrição em SEL. 

Quadro 3

CASADO —
 

Transcrição em SEL
 

Exemplo Libras retirado do dicionário Lira e 
Felipe (2011) EL@-2 CASAD@ VERDADE

Interpretação em Português retirada do di-
cionário Lira e Felipe (2011) Eles dois são casados de verdade

Classe gramatical segundo Lira e Felipe (2011) ADJETIVO

Verbete do dicionário Lira e Felipe (2011) Unido a alguém pelo casamento; comprometido com 
um parceiro.

Fonte: Elaborado pelos autores, 2018



Quadro 4

CASAMENTO —
 

Transcrição em SEL

Exemplo Libras retirado 
do dicionário Lira e Felipe 
(2011)

SÁBADO EU IR CASAMENTO PRIM@.

Interpretação em Portu-
guês retirada do dicionário 
Lira e Felipe (2011)

Sábado eu vou ao casamento de meu primo.

Classe gramatical segundo 
Lira e Felipe (2011) SUBSTANTIVO

Verbete do dicionário Lira e 
Felipe (2011)

União legal, religiosa ou apenas consensual entre homem e mulher; 
matrimônio.

Fonte: Elaborado pelos autores, 2018

Quadro 5

CASAR —
 

Transcrição em SEL
                    

Exemplo Libras retirado 
do dicionário Lira e Felipe 
(2011)

ME@ AMIG@ QUERER CASAR MÊS M-A-I-O.

Interpretação em Portu-
guês retirada do dicionário 
Lira e Felipe (2011)

Minha amiga quer casar no mês de maio.

Classe gramatical segundo 
Lira e Felipe (2011) VERBO

Verbete do dicionário Lira e 
Felipe (2011) Unir-se a alguém pelo casamento.

Fonte: Elaborado pelos autores, 2018

Como se pode verificar no sinal  (CASa[r/do/mento]) ocorre ar-
ticulado da mesma forma: como adjetivo, no quadro 3, como nome, no quadro 
4, e como verbo, no quadro 5. O que define a categoria desse sinal em Libras é, 
portanto, a posição sintática. No exemplo do quadro 3, esse sinal ocorre como 
predicativo do sujeito em sentença de cópula nula, comum em Libras. Na frase 



do quadro 4, o sinal  ocorre como complemento do verbo ([ir]) e 
apresenta um complemento genitivo  (PRIM[o/a]), aspectos que in-
dicam que esse constituinte é da categoria nominal. E, na frase do quadro 5, o 
sinal  funciona como predicado de um sujeito nulo na oração subordi-
nada, cujo referente é o mesmo do sujeito da matriz. 

Lira e Felipe (2011), em seu dicionário, apresentam os verbetes como ca-
tegorias fixas de adjetivos, substantivos, verbos, etc., sem explicar o critério 
para tal diferenciação categorial. Verificamos que, procurando as entradas dos 
verbetes pela categoria do Português, é que chegamos a tais sinais e exemplos 
que mostram esse sinal ocupando posição sintática em diferentes categorias 
gramaticais. 

3.3. Categoria adjetival x Categoria nominal

Observamos também que o dicionário de Lira e Felipe (2011) demonstra 
dificuldade em distinguir as categorias adjetivo e nome, colocando os verbetes 
em classes gramaticais fixas, como demonstra o exemplo seguinte (no quadro 
6), retirado do dicionário em questão – a palavra “conselheiro” é entendida 
como um adjetivo sendo que, no próprio exemplo dado pelos autores, este item 
ocupa, na verdade, a posição de nome, pois tem adjetivo bom como adjunto 
adnominal, isto é, bom qualifica conselheiro e não o contrário.

Quadro 6

CONSELHEIRO
 

Transcrição em SEL
        

Exemplo Libras retirado do dicio-
nário Lira e Felipe (2011) ESCOLA TER BO@ CONSELHEIR@.

Interpretação em Português retira-
da do dicionário Lira e Felipe (2011) A escola tem um bom conselheiro.

Classe gramatical segundo Lira e 
Felipe (2011) ADJETIVO

Verbete do dicionário Lira e Felipe 
(2011)

Aquele que avalia e orienta o funcionamento de uma organiza-
ção; membro de um conselho.

Fonte: Elaborado pelos autores, 2018



CONCLUSÃO

Os resultados parciais, obtidos na primeira etapa deste estudo, demons-
tram que, conforme nossa hipótese, a posição fixa do adjetivo (e de outras ca-
tegorias) exerce papel importante para a diferenciação do que é o adjetivo atri-
butivo (aquilo que qualifica) e o que é o nome (aquilo que é qualificado); bem 
como, na diferenciação das categorias adjetivais, das verbais e das nominais de 
elementos lexicais que são realizados como um mesmo sinal. Assim sendo, ape-
sar de utilizar-se de mecanismos diferentes para marcar o adjetivo atributivo, 
a Libras abarca as propriedades universais como qualquer outra língua natural 
e dispõe de características linguísticas peculiares que necessitam serem mais 
estudadas. Na segunda etapa de nosso trabalho, verificaremos se a posição do 
adjetivo no NP posposta ao nome é de fato fixa, através de teste realizados com 
surdos falantes de Libras.
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UMA ANÁLISE SOBRE OS EFEITOS DE 
SENTIDO DO PROGRAMA RODA VIDA 
COM A CANDIDATA MANUEL D’ÁVILA: 

entrevista ou interrogatório?
Myllena Araujo do Nascimento33

INTRODUÇÃO

O programa Roda Viva é o mais antigo programa de entrevistas da tele-
visão brasileira, sendo transmitido pela TV Cultura desde 29 de setembro de 
1986. O Roda Viva é conhecido por entrevistar grandes personalidades do ce-
nário político-econômico-social, tanto brasileiras quanto internacionais. Além 
desta característica, outro diferencial do programa é o seu modelo cenográfi-
co similar a uma arena e, ao mesmo tempo, compreende também, um aspecto 
contrastante ao arquétipo vigilante do panóptico de Bentham – quem está na 
torre/no centro é o vigiado. 

O nome Roda Viva foi inspirado na música de mesmo nome do cantor Chico 
Buarque. Sendo a canção uma forte crítica à repressão da Ditadura Militar bra-
sileira da época (1964-1985), a adoção do nome da música por parte do pro-
grama simboliza uma posição ideológica divergente ao governo militar vigente 
no final do século XX. Apesar do posicionamento de resistência aos militares, 
por parte do programa, o mesmo viés ideológico não vem acontecendo em re-
lação a alguns governos pós-redemocratização do Brasil. Um exemplo disto, 
foi a polêmica entrevista que Michel Temer concedeu ao programa seis meses 
após a sua posse como Presidente da República. Em lugar de desenvolver uma 
entrevista focalizada nas ações governamentais de Temer, as questões foram 
direcionadas para sua vida pessoa. Ademais, após a entrevista, Temer disse a 
um dos jornalistas presentes “Cumprimento vocês por mais esta propaganda”. 

Diferente do tom pacífico e pouco questionador das perguntas proferi-
das a Michel Temer, a entrevista no programa Roda Viva da pré-candidata à 
Presidência da República, Manuela D’ávila, do PCdoB (Partido Comunista do 
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Brasil), assemelhou-se a um interrogatório. Além da escolha enviesada de en-
trevistadores com posicionamentos ideológicos opostos ao da pré-candidata, 
como exemplo o jornalista Frederico D’ávila, da Sociedade Rural Brasileira e 
apoiador do também candidato à Presidência Jair Bolsonaro, do PSL (Partido 
Social Liberal), a entrevistada sofreu diversas interrupções ao longo de suas 
respostas, sendo, entre todos os presidenciáveis que participaram da sabatina 
do programa, a que foi mais interrompida ao longo da entrevista. À vista disso, 
não há uma entrevista imparcial por parte do programa jornalístico, mas sim, 
uma posição ideológica pré-definida que já parte da escolha de seus entrevis-
tadores dependendo de quem é o(a) entrevistado(a). 

Diante destas primeiras observações, o objetivo do nosso trabalho é ana-
lisar os mecanismos de interdição direcionados para a pré-candidata à presi-
dência da República, Manuela D’ávila (filiada ao Partido Comunista do Brasil) 
durante a entrevista concedida ao programa Roda Viva exibido em 25 de Junho 
de 2018. Mediante os deslizamentos de sentido e posicionamentos discursivos 
dos entrevistadores em relação à linha ideológica e ao gênero da pré-candida-
ta, a entrevista retomou aspectos de um interrogatório entrecruzado de acu-
sações, uma espécie de “lei da mordaça” com o objetivo de calar a voz da can-
didata. Analisaremos, ainda, a repercussão desta entrevista nas mídias sociais 
e o respectivo silenciamento da “grande mídia” em relação ao acontecimento.

No primeiro tópico abordaremos o panoptismo e os mecanismos de con-
trole. No segundo tópico, analisaremos o gênero entrevista e os deslizamentos 
de sentido: Manuela D’ávila no “roda viva”: o sujeito interditado. Posteriormen-
te, traremos as considerações finais e as referências. Nossa análise será pau-
tada em dois momentos da entrevista concedida pela presidenciável ao Roda 
Viva. O primeiro aborda uma das perguntas proferidas por Frederico D’ávila, 
além das diversas interrupções sofridas por Manuela durante a sua resposta. O 
segundo é protagonizado pela jornalista da Folha de São Paulo, Letícia Casado. 

Após as análises, abordaremos alguns tweets a respeito da entrevista e o 
posicionamento da “grande mídia” em relação ao acontecimento. Nosso tra-
balho tem como embasamento teórico os preceitos da Análise do Discurso de 
Linha Francesa, sobretudo na esteira de Michel Pêcheux (1999), Michel Fou-
cault (1987), (2014) e Jean-Jacques Courtine (2006). Além destes, usaremos 
a abordagem sobre o gênero entrevista proposto pela professora Cremilda de 
Araújo Medina (1990) e o conceito de manterrupting. 

1. PANOPTISMO E MECANISMOS DE CONTROLE 

No campo político, como em outros espaços sociais, uma das esferas de 
maior poder é o discurso. Na nossa sociedade, o privilégio da detenção discur-



siva é destinado a um nicho selecionado de sujeitos e os assuntos que podem 
ser proferidos, em espaços públicos, são restritos. Vejamos o que Foucault diz 
a respeito do controle discursivo: 

Em uma sociedade como a nossa, conhecemos, é certo, procedimentos de exclusão. O mais eviden-
te, o mais familiar também, é a interdição. Sabe-se bem que não se tem o direito de dizer tudo, que 
não se pode falar de tudo em qualquer circunstância, que qualquer um, enfim, não pode falar de 
qualquer coisa. (FOUCAULT, 2014. p. 9)

Um dos principais mecanismos de controle discursivo é a interdição, sen-
do um dos responsáveis pelo impedimento de alguns sujeitos da sociedade 
ocupar determinados espaços de poder. Historicamente, o discurso está intrin-
secamente ligado ao poder e, por isso, o mesmo sempre foi e, continua sendo, 
alvo de excesso controle. Sobre isso, Foucault diz que “o discurso não é sim-
plesmente aquilo que traduz as lutas ou os sistemas de dominação, mas aquilo 
porque, pelo que se luta, o poder do qual nos queremos apoderar” (FOUCAULT, 
2014, p. 10). Ainda segundo o filósofo (2014), o discurso, além de ser a mani-
festação ou ocultamento do desejo, é também o seu objeto de desejo. A mídia 
enquanto Quarto Poder, nas sociedades democráticas, compreende uma das 
grandes responsáveis pela construção ideológica da população. Assim como as 
outras instâncias que regem os sujeitos, a mídia controla quem possui o poder 
de dizer algo, o que pode ser dito, onde e quando. Através dessa manipulação, 
os sujeitos e os seus respectivos discursos perpassam um filtro que interditam, 
ou até mesmo excluem, aqueles que estão à margem do discurso dominante de 
uma determinada época. Sobre isso, Foucault diz que 

(...) suponho que em toda sociedade a produção do discurso é ao mesmo tempo controlada, sele-
cionada, organizada e redistribuída por certo número de procedimentos que têm por função con-
jurar seus poderes e perigos, dominar seu acontecimento aleatório, esquivar sua pesada e temível 
materialidade (FOUCAULT, 2014, p. 8-9).

O conjunto de enunciados construídos pela grande mídia jornalística bra-
sileira reflete a ordem discursiva que predomina e é aceitável nessa esfera. As-
sis (2011, p. 62) afirma que “os meios de comunicação exercem um papel que 
ultrapassa os limites da mera informação, ao reproduzirem valores, reafirma-
rem discursos, retomarem dizeres outros que estão cristalizados nas instâncias 
sociais”. Sendo assim, o posicionamento discursivo dos jornalistas do progra-
ma Roda Viva quanto à entrevistada Manuela D’ávila reflete e reafirma outros 
discursos pré-concebidos sobre a candidata que perpassam diversas esferas da 
sociedade. Para Foucault (1987), a vigilância instaurada na sociedade, a partir 
da Idade Moderna (início do século XVIII até meados do século XX), torna-se 
um dos mecanismos disciplinares analisados em suas obras. O poder no mode-
lo de vigilância hierarquizada alcança um patamar superior, transformando-se 
em algo contínuo e permanente. Vejamos a seguinte passagem: 



A vigilância hierarquizada, contínua e funcional não é, sem dúvida, uma das grandes “invenções” 
técnicas do século XVIII, mas sua insidiosa extensão deve sua importância às novas mecânicas do 
poder, que traz consigo. O poder disciplinar, graças a ela, torna-se um sistema “integrado”, ligado 
do interior à economia e aos fins do dispositivo onde é exercido (FOUCAULT, 1987, p. 196-197). 

O poder disciplinar ultrapassa o poder hierárquico, tornando-se algo 
distribuído entre os indivíduos, mesmo entre aqueles que estão no topo da 
pirâmide estrutural. Ainda sobre a vigilância hierárquica e sua influência no 
poder disciplinar, Foucault diz que “(...) essa rede “sustenta o conjunto, e o 
perpassa de efeitos de poder que se apoiam uns sobre os outros: ficais perpe-
tuamente fiscalizados” (FOUCAULT, 1987, p. 197). Ou seja, o poder atravessa 
tanto as relações verticais quanto as horizontais, controlando, até mesmo, 
aqueles que exercem cargos que têm como objetivo controlar. Um dos mode-
los de personificação da eficácia do poder disciplinar foi o Panóptico de Ben-
tham. A estrutura arquitetônica surgiu como um “novo” método de mecanis-
mo disciplinar que se manifestava em processos de subjetivação para marcar 
exclusões, além de empregar instrumentos de poder fundamentados na ob-
servação, na disciplina e no treinamento, concretizados pelas penitenciárias, 
asilos psiquiátricos, escolas, entre outros. Acerca do Panóptico de Bentham, 
Foucault afirma:

Daí o efeito mais importante do Panóptico: induzir no detento um estado consciente e permanente 
de visibilidade que assegura o funcionamento automático do poder. Fazer com que a vigilância seja 
permanente em seus efeitos, mesmo se é descontínua em sua ação; que a perfeição do poder ten-
da a tornar inútil a atualidade de seu exercício; que esse aparelho arquitetural seja uma máquina de 
criar e sustentar uma relação de poder independente daquele que o exerce; enfim, que os detentos 
se encontrem presos numa situação de poder de que eles mesmos são os portadores (FOUCAULT, 
1987, p. 224).

A afirmação de Foucault compreende que a “sociedade disciplinar” tinha 
como intuito causar nos detentos a sensação de estarem sendo vigiados per-
manentemente, o que caracteriza uma inversão no exercício da visibilidade, 
haja vista que antes, poucos eram vistos por muitos, e agora muitos são obser-
vados por poucos, por isso Bentham aderiu como princípio “de que o poder 
devia ser visível e inverificável” (1987, p. 225). 

O modelo cenográfico do programa Roda Viva é um diferencial, desde a 
sua fundação, sendo similar a uma arena, sendo este um aspecto contrastan-
te ao arquétipo vigilante do panóptico de Bentham – quem está na torre/no 
centro é o vigiado. No entanto, apesar das divergências arquiteturais, o efeito 
de vigilância que causam ambos possui a mesma finalidade: tornar o vigia-
do alvo de constantes olhares vigilantes. Como exemplo, vejamos a seguinte 
imagem: 



Foto 1: Programa Roda Viva. 

Fonte: Youtube. 

A partir do modelo de arena, vemos que a entrevistada, Manuela D’ávila, 
posiciona-se no centro e os jornalistas, os entrevistadores e os câmeras, ocu-
pam as margens. Este modelo permite uma vigilância constante aos mínimos 
gestos da entrevistada, além de viabilizar a observação da mesma por todos os 
jornalistas presentes, mas impossibilita essa mesma visão ampla por parte da 
candidata à presidência. O fato de a cadeira girar, não configura que ela esteja 
no poder, no controle, já que em vários momentos ela não consegue ver quem 
está por trás. 

Assim, observamos que os mecanismos de interdição foram se aperfei-
çoando ao longo dos tempos. Atualmente, através de uma integralização e de 
um exercício contínuo dos métodos disciplinares, temos uma maior eficácia do 
poder. No próximo tópico, analisaremos o modelo de entrevista/interrogatório 
no programa Roda Viva com Manuela D’ávila, dando ênfase a alguns trechos em 
que a candidata foi duramente interditada. 

2. O GÊNERO ENTREVISTA E OS DESLIZAMENTOS DE SENTIDO: 
MANUELA D’ÁVILA NO “RODA VIVA”: O SUJEITO INTERDITADO

A entrevista está presente em várias situações, na vida do sujeito social. 
De acordo com A. Garret (1981), todos os indivíduos, de alguma maneira, são 
envolvidos na entrevista, ora entrevistando, ora sendo entrevistado. Sendo as-
sim, a entrevista jornalística é apenas mais um modo de entrevista em meio a 
tantos existentes no cotidiano. Sobre o conceito de entrevista, Medina diz que:

A entrevista, nas suas diferentes aplicações, é uma técnica de interação social, de interpenetração 
informativa, quebrando assim isolamentos grupais, individuais, sociais; pode também servir à plu-
ralização de vozes e à distribuição democrática da informação (MEDINA, 1990, p. 8).



Dentre as principais características da entrevista, uma das mais relevan-
tes é a sua finalidade de inter-relacionamento humano. Sabemos que a mídia 
constitui um dos pilares dos Estados Democráticos, sendo de fundamental im-
portância sua participação, para a manutenção da democracia, sobretudo ao 
trazer um modelo de uma entrevista ideal, humanizada, que possui o intuito de 
promover informação e debate tanto para os telespectadores quanto aos parti-
cipantes. O teórico Edgar Morin (1973) classifica a entrevista em dois grupos: 
entrevistas que objetivam espetacularizar o ser humano e entrevistas que ten-
cionam compreendê-lo. Morin aponta para a raridade do segundo tipo e a su-
perficialidade do primeiro. Segundo Medina (1990, p. 15) “No fundo, o primei-
ro resultado é sempre uma caricatura das possibilidades humanas do segundo”. 
Aplicando a divisão de Morin à realidade brasileira, percebe-se um alastramen-
to das entrevistas espetacularizadas, sendo estas mais explícitas em jornais de 
maior popularidade, mas também presentes, de forma mais velada, em progra-
mas jornalísticos que possuem um público específico. Medina (1990) aponta 
que houve um perfil humanizado de entrevista, no Brasil, nos fim dos anos 60, 
começo dos anos 70 e, mediante esse padrão, se esperava a continuidade desse 
modelo de entrevista ideal até a atualidade, porém hoje se percebe um espa-
ço de pseudo-humanização na esfera jornalística. Esta mudança é decorrente 
da implantação do jornalismo de mercado, que possui como marcas a “venda 
ampla e garantida, que sempre se apelou para a espetacularização o olimpia-
nismo” (MEDINA, 1990, p. 51-52). O programa Roda Viva, tomando como base 
a distinção entre os modelos de entrevista feitos por Morin, aderia à concepção 
de entrevista humanizada em seus anos iniciais, tendo uma mudança, atual-
mente, para o modelo de entrevista espetacularizada, salvo exceções, com os 
seus entrevistados. A entrevista da presidenciável Manuela D’ávila foi bastante 
repercutida nas redes sociais por conta deste caráter intimidador com nuanças 
de uma pirotecnia. 

Seguindo o roteiro padrão das entrevistas com os candidatos à presidên-
cia da república, o programa teve duração de 1:20:06. Primeiramente, foi feita 
uma apresentação da candidata: foram mostradas imagens com seu histórico e 
sua vida política. Após esta apresentação, teve início a entrevista. 

Dentre os vários momentos nos quais Manuela D’ávila foi interrompida 
(contabilizados em 62 vezes) durante o programa, selecionamos dois marcan-
tes. Um dos jornalistas que materializou sua posição política de forma mais in-
cisiva diante da entrevistada, foi Francisco D’ávila. Ele é um dos colaboradores 
do programa de governo do também presidenciável Jair Bolsonaro na área de 
agronegócio e candidato à deputado estadual pelo PSL (Partido Social Liberal) 
de São Paulo. 

Ao longo da entrevista/interrogatório é dada a vez ao jornalista Frederico 
D’ávila que comentou sobre a história e a memória de sua família ao longo da 



divisão entre Alemanha Ocidental e Oriental. Logo após seu comentário, “per-
gunta” à entrevistada “Você acha que esse modelo de socialismo e comunismo é o 
mesmo que o PCdoB pretende implementar aqui no Brasil?”. Ao longo da respos-
ta, Manuela fala sobre a cultura do estupro e o jornalista pergunta: “A senhora 
é a favor da castração química para estuprador ou não?”. 

Ao proferir a sua resposta, a candidata é interrompida diversas vezes por 
Frederico, que a impede de dar prosseguimento a sua resposta, e, ao mesmo 
tempo, vai falando juntamente com a entrevistada, ou seja, há constantemente 
um assalto de turno (conforme a teoria da Análise da conversação) que se en-
tende como procedimento de interdição.

Foto 2: Pergunta feita pelo jornalista Frederico D’ávila no do Sociedade Rural Brasileira. 

Fonte: Youtube. 

Mediante a pessoalidade das perguntas de Frederico D’ávila, as interrup-
ções e a insistência em associar a imagem da candidata e de seu partido aos 
ideais do antigo regime comunista russo, percebe-se o posicionamento ideo-
lógico do jornalista e os não-ditos presentes na opacidade de seu discurso. Ele 
traz episódios do passado para ser rememoriazado no presente. O que confi-
gura, pois um procedimento acionado pela memória discursiva, que segundo 
Pêcheux seria:

aquilo que, face a um texto que surge como acontecimento a ser lido, vem restabelecer os ‘implí-
citos’ (quer dizer, mais tecnicamente, os pré-construídos, elementos citados e relatados, discursos-
-transversos, etc.) de que sua leitura necessita: a condição do legível em relação ao próprio legível 
(PÊCHEUX, 1999, p. 52).

Os implícitos que podem ser rememorados através do discurso e das in-
terrupções de Frederico revelam uma memória discursiva que estão além do 
linguístico. Outra característica presente na postura do jornalista durante a en-
trevista/interrogatório é o manterrupting — expressão dada ao comportamen-



to de homens interrompendo mulheres em conversas, palestras, entrevistas, 
etc —, conceito este adotado pelas teorias feministas contemporâneas. 

Um exemplo da prática do manterrupting na entrevista de Manuela é a 
quantidade de vezes que os candidatos à presidência Ciro Gomes (PDT) e Gui-
lherme Boulos (PSOL) foram interrompidos ao longo de suas entrevistas no 
Roda Viva, 8 e 12 vezes, respectivamente. Isto demonstra que a falta de éti-
ca jornalística no posicionamento do jornalista Frederico D´ávila vai além de 
divergências políticas com a entrevistada, mas abrange, também, um caráter 
machista. 

Outro momento de interdição durante a entrevista é protagonizado pela 
jornalista Letícia Casado da Folha de São Paulo. Antes de fazer sua pergunta, 
ela comentou sobre o último discurso do ex-presidente Lula antes de ser preso, 
no qual chamou Manuela de “garota bonita” e perguntou: “Destacar atributos 
físicos de mulheres em um ambiente de trabalho é uma atitude machista?”. 

Durante sua resposta, Manuela fala que o discurso de Lula faz parte de uma 
cultura machista, mas também menciona a fala que o ex-presidente proferiu no 
mesmo discurso, no qual afirma que a candidata “é alguém que acredita na 
política”. Por essa resposta, a jornalista disse que Manuela estava relativizando. 
Percebemos que a jornalista questionou o feminismo de Manuela ao dizer que 
ela suavizou o discurso do ex-presidente pelo fato de ele ser seu aliado político.

Foto 3 e 4: Pergunta feita pela jornalista Letícia Casado da Folha de São Paulo.

 
Fonte: Youtube. 

Através da entonação na pronúncia dada aos enunciados ao proferir a per-
gunta à Manuela, percebe-se as marcas identitárias da jornalista. Outra marca 
importante de seu discurso é a quantidade de interrupções durante a resposta 
de Manuela. Mediante essas características, a entrevista transforma-se em uma 
espécie de interrogatório jurídico, pois segundo o discurso jurídico, o interro-
gatório compreende um momento processual em que autoridade judicial argui 
o réu sobre sua identidade e fatos relacionados à acusação que lhe é feita. 



O discurso revela as marcas sócio-históricas-ideológicas de um sujeito, 
sendo este um objeto essencial nos estudos linguísticos. Vejamos o que diz 
Courtine: 

O sujeito político é o ponto de condensação entre linguagem e ideologia, o lugar onde os sistemas 
de conhecimento político se articulam na competência linguística, diferenciando-se um do outro, 
mesclando-se um ao outro, combinando com um outro ou afrontando-o em uma determinada 
conjuntura política (COURTINE, 2006, p. 64). 

A articulação entre linguagem e ideologia está marcada no sujeito políti-
co. Este sujeito consegue, através de seu discurso, externar marcas identitárias 
que influenciam diretamente outros sujeitos discursivos. Através das escolhas 
linguísticas, percebe-se as ideologias defendidas tanto por Manuela D’ávila 
quanto pelos jornalistas presentes no programa Roda Viva. Dentre todas as en-
trevistas feitas com os presidenciáveis à República em 2018, a entrevista de 
Manuela no Roda Viva foi uma das mais repercutidas, devido, principalmente, 
ao seu aspecto interrogativo. Mediante este fato, alguns sujeitos do meio po-
lítico, econômico e midiático criticaram duramente, através do twitter o po-
sicionamento dos jornalistas durante o programa jornalístico. Abaixo há dois 
desses tweets: 

Foto 5: Tweets do político Tarso Genro e da economista Laura Carvalho. 

Fonte: Youtube. 



Os tweets selecionados foram publicados por Tarso Genro, ex-governador 
do Rio Grande do Sul, filiado ao PT (Partido dos Trabalhadores), e pela econo-
mista e professora universitária Laura Carvalho. Tarso Genro menciona o teor 
interrogativo da entrevista ao mencionar o vocábulo “adversários” ao invés de 
“entrevistadores”. Além disso, seu discurso revela um posicionamento político 
semelhante ao da entrevistada, ao se referir a mesma como “companheira or-
gulho da esquerda”. A palavra “companheira” ativa interdiscursos referentes à 
ideologia do Partido dos Trabalhadores. 

O tweet/retweet da economista Laura Carvalho é fruto de outro tweet no 
qual o autor sugere que ela e Gregório Duvivier (ator e escritor) estejam pre-
sentes na entrevista do também candidato à presidência Jair Bolsonaro. A men-
ção aos dois não é feita aleatoriamente pelo usuário do Twitter, pois os mesmos 
criticam e se posicionam contra os discursos de Bolsonaro. A professora uni-
versitária demonstra, através do seu discurso, uma opinião semelhante à Roni 
Barbosa (autor do tweet) e ironiza o não comparecimento de Bolsonaro aos 
debates ao longo da corrida presidencial. 

Apesar da forte repercussão da entrevista/interrogatório de Manuela 
D’ávila nas redes sociais e nas mídias alternativas digitais, o mesmo não acon-
teceu nas mídias televisivas e jornalísticas, devido à divergência ideológica en-
tre a candidata e a maioria dos jornais de maior popularidade no Brasil. Deste 
modo, o silêncio também configura um posicionamento discursivo de alguns 
veículos em compactuam com a espetacularização presente em alguns jornais 
de grande popularidade no país. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A partir da nossa análise foi possível perceber os mecanismos de interdi-
ção sofridos pela presidenciável Manuela D’ávila durante a sabatina concedida 
ao programa Roda Viva. Desde o surgimento do programa, na década de 1980, 
foi instaurado um modelo cenográfico similar ao Panóptico de Bentham, onde 
facilita a vigilância do detento, neste caso do entrevistado. Os posicionamentos 
discursivos e as constantes interdições dos entrevistadores evidenciam uma 
espetacularização do jornalismo que se distancia do modelo de entrevista hu-
manizado conforme denominado por Edgar Morin (2000). 

Percebemos, assim, que a prática de interdição utilizada no programa se 
aproxima de um interrogatório policial que cerceou a “acusada” disciplinando 
seu discurso, vigiando e ao mesmo tempo punindo. Uma prática cada vez mais 
comum nestes últimos anos. 
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PROCESSOS REFERENCIAIS 
E MULTIMODALIDADE NAS 

TIRINHAS DO ARMANDINHO
Victória Silveira34

INTRODUÇÃO

Buscando analisar os processos de referenciação como atividade socio-
cognitiva-discursiva (KOCH; ELIAS, 2013; CAVALCANTE, 2012) no gênero mul-
timodal tirinhas, essa pesquisa parte do pressuposto de que a análise dos re-
ferentes deve considerar não só a materialidade das expressões referenciais, 
mas também os dispositivos contextuais, lexicais e imagéticos (CAPISTRANO 
JUNIOR, 2017), que integrados, revelam a complexidade do processamento 
textual na tessitura das significações e no reconhecimento das pistas textuais 
fornecidas pela materialidade multimodal.

Os textos multimodais permitem, portanto, o (re)pensar do fenômeno da 
referenciação, embasando reflexões sobre a construção dos sentidos e procu-
rando compreender a organização e o processo de produção destes. Nestes pro-
cessos, a anáfora e a dêixis têm papel crucial e refletir sobre isso suscita consi-
derar também que os elementos que constroem a multimodalidade — as cores, 
as imagens, as formas, as marcas e os traços, as representações de entonação, 
entre outros — podem ser chamados de pistas textuais, que acabam por concre-
tizar a finalidade do texto e a sua intenção comunicativa (DIONÍSIO, 2014).

Também por causa disso, os gêneros textuais como as tirinhas e as história 
em quadrinhos (HQ) despertam a atenção especial de pesquisadores (MEN-
DONÇA, 2010; CAPISTRANO JÚNIOR, 2017) que se empenham para não só 
conceber e tratar as questões que envolvem a produção e compreensão desses 
textos, mas para entender como os elementos da textualidade contribuem para 
a formação de sentidos.

Considerando, portanto, que a própria leitura de tirinhas e HQ em sala de 
aula — e fora desta — rebate sobretudo a concepção da crise de leitura juvenil, 

34 Graduanda em Licenciatura em Letras — Português pela Universidade Federal de Pernambuco e pesquisadora 
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visto que não há respaldo para determinar a que objeto de leitura tal perspec-
tiva se refere (MENDONÇA, 2010), nota-se que o gênero tirinha se mostra cada 
vez mais nas mídias e se populariza caracterizando o seu poder de difusão e a 
sua acessibilidade.

Tomando como justificativa o fato de que entre os inúmeros aspectos se-
mióticos existentes faz-se necessário reconhecer que a tirinha constrói um 
campo vasto de riquezas verbo-visuais, convencionalmente possíveis de serem 
analisadas e que requisitam um processo mais integrador para que a análise 
não seja somente linguístico-gramatical, no nível da materialidade linguística 
e considerando a problemática anteriormente levantada, o objetivo desta pes-
quisa é analisar o papel dos processos referenciais na construção textual-discur-
siva das tirinhas do Armandinho. 

Esse trabalho35, aqui apresentado, é fruto de um recorte maior, em que 
são analisadas não só as tirinhas como também os comentários delas em suas 
respectivas postagens evidenciando possíveis interpretações e inferências, por 
parte do leitor, nos comentários da página no Facebook. Assim constituem os 
objetivos específicos do recorte apresentado desta pesquisa: 

(i)  Analisar as tirinhas do Armandinho à luz da referenciação, observando, 
especialmente, os dêiticos e os anafóricos para a construção da coerência; 

(ii)  Analisar aspectos multimodais para a (re)construção dos referentes neste 
gênero. 

1. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

A luz dos pressupostos basilares da Linguística de Texto, essa pesquisa 
convoca para realização de seus objetivos uma base teórica que trata das no-
ções de língua, texto, referenciação e coerência. A priori, de acordo com Mar-
cuschi (2008), a língua tem seu funcionamento baseado no conjunto de práticas 
sociais e cognitivas historicamente situadas (p.61), ou seja, um sistema sensível 
às práticas reais em que atua, cumprindo os objetivos destinados em cada cir-
cunstância. Desta mesma forma, o texto pode ser considerado o resultado de 
uma ação linguística nas quais a definição das fronteiras é estabelecida pelos 
elos que estabelece entre o próprio texto, o leitor e o mundo, assim como a sua 
função social. 

De acordo com Cavalcante (2012), a referenciação é um fenômeno textual-
-discursivo extremamente relevante para produção e compreensão dos senti-
dos do texto, pois os referentes, agindo como objetos do discurso, são recorren-

35 Essa pesquisa foi iniciada em agosto de 2018 através do programa PIBIC — CNPq/UFPE e é orientada pela 
Prof.ª Drª Suzana Cortez. 



tes e (re)elaborados nas compreensões e formatações dos textos. Dessa forma, 
podem ser vistos como entidades e percebidos a partir do uso de expressões 
referenciais e de elementos imagéticos, em que conhecimentos partilhados 
atuam para sua construção discursiva.

Adotando-se assim, a perspectiva sociocognitiva de concepção de referên-
cia, Marcuschi (2008) afirma que um mesmo texto pode ser coeso e coeren-
te sem tomar uma linearidade superficial, atravessando os horizontes de com-
preensão e conferindo a ideia de que um texto permite múltiplas leituras, mas 
não infinitas leituras, visto que muito é construído na relação concebida com o 
leitor e isso ocorre tanto na produção escrita quanto na produção oral.

Dessa forma, a referenciação é o que confere, segundo Koch e Elias (2013), 
as diferentes formas de introduzir novas entidades/referentes em textos, ga-
rantindo a progressão referencial do discurso. Essa progressão, como ativida-
de discursiva, envolve algumas estratégias de referenciação, tais como introdu-
ção — que confere o caráter de construção de um argumento anteriormente 
não mencionado; retomada — que é a forma de reativar objetos já postos no 
texto de modo que aconteça a manutenção do foco, e por fim, desfocalização — 
que ocorre quando uma entidade presente no discurso é introduzida e ocupa a 
posição focal retirando um objeto anterior desta colocação. 

Há também que se considerar, na construção dos referentes, o processo de 
recategorização referencial (APOTHÉLOZ; REICHLER-BÉGUELIN, 1995 apud 
CAVALCANTE, 2012), que abarca a condição de mudanças passíveis de um re-
ferente ao longo do texto. O que garante, portanto, a produção de sentidos nos 
textos são justamente os aspectos sociocognitivos que se desenvolvem nos dis-
cursos e nas elaborações dos saberes e experiências e no compartilhamento 
destas. Percebe-se, portanto, que a referenciação pode ser concebida, confor-
me Capistrano Júnior (2017), como um processo dinâmico em que os objetos 
do discurso são negociados.

Mostra-se, então, o quanto os fatores da referenciação são basilares para a 
construção e tessitura de textos coerentes, que acabam por revelar que a cons-
trução de sentidos também é dada nos instantes de interação com o leitor, para 
construir seus sentidos, conectando-os aos conhecimentos de mundo e a sua 
capacidade de interpretação e reflexão sobre os diferentes usos da linguagem, 
ressignificando, assim, para cada leitor, os sentidos previamente atribuídos. 

É, sobretudo, levando isso em consideração que os quadrinhos, por sua 
vez, assim como afirma Cirne (2000, apud MENDONÇA, 2010), são construí-
dos como uma narrativa de base gráfico-visual, impulsionados tanto pelo texto 
verbal, quanto pelas nuances imagéticas. Dessa forma, tanto nos quadrinhos 
como nas tirinhas, a sequenciação cobra do leitor um trabalho minucioso de 
percepção sociocognitiva e leitura de detalhes que, como enfatiza Mendonça 



(2010), correlaciona semioses e fazem das HQs um espaço de intertextuali-
dades intergêneros, como se fosse uma constelação de gêneros não verbais ou 
icônico-verbais assemelhados (p. 212).

Analisando as Histórias em quadrinhos, Mendonça (2010) observa que, 
de fato, elas não estão significativamente inseridas ao conjunto de textos re-
levantes para o trabalho escolar e menos ainda recebendo a atenção devida 
dos meios de pesquisas acadêmicas, muito embora os PCNs (BRASIL, 1998) 
tenham alertado sobre a necessidade do diálogo com diferentes gêneros de cir-
culação social no ensino da língua portuguesa. Ainda assim, muitas vezes esse 
gênero multimodal é utilizado nos livros didáticos como pretexto para exercí-
cios apenas gramaticais e de metalinguagem.

Visto que de acordo com os Parâmetros Curriculares do Estado de Per-
nambuco (2012), o currículo de Português deve abarcar no Eixo da Escrita, 
estabelecer relações entre partes de um texto pelo uso adequado de elementos de 
coesão (pontuação, conectores, recursos de referenciação) e no Eixo da Leitura, 
analisar recursos de coesão referencial e lexical na construção do texto narrativo: 
sinônimos, hiperônimos, repetição e reiteração, é preciso considerar, também, os 
contextos escolares como espaço em que é preciso conceber as tirinhas como 
importante instrumento de aprendizagem da leitura e da escrita, que suscita o 
interesse e o diálogo crítico com os estudantes em sala de aula. Por isso, o pro-
fessor de língua materna, deve não apenas dominar os conhecimentos teóricos 
sobre referenciação, mas compreendê-los como possibilidades de aplicação no 
processo de ensino-aprendizagem da leitura e produção textual.

O reconhecimento desses processos torna, por conseguinte, a utilização 
das tirinhas em sala uma forte ferramenta argumentativa, visto que não ape-
nas se apresentam como um meio de entretenimento, mas também como um 
fomentador de reflexões sobre a língua, sobre o contexto sociopolítico, sobre a 
realidade econômica, sobre a filosofia e outras diversas temáticas. 

Além disso, sendo o estudo da língua um campo amplo e repleto de possi-
bilidades, em que há espaço para formação de cidadãos conhecedores da cultu-
ra que os cerca, o trabalho com tirinhas em diferentes situações comunicativas 
atesta a maleabilidade desse gênero, o qual pode ser empregado em contextos 
tão diferentes e com significados distintos a depender do leitor e das condições 
de recepção/interpretação do texto.

2. CLASSIFICAÇÃO E CATEGORIAS DE ANÁLISE 

Metodologicamente, por sua vez, foram colhidas e analisadas 20 tirinhas 
postadas no ano de 2018. Como resultado, identificam-se três modos de (re)
construção dos referentes: i) manutenção da expressão referencial e modifi-



cação dos atributos do referente a depender do enunciador — quando o refe-
rente se mantém o mesmo, mas sua significação muda a depender de quem o 
introduz; ii) recategorização do referente e modificação da expressão referen-
cial — quando o referente se altera e consequentemente, se altera também o 
seu sentido; e iii) ativação do referente por meio da imagem — ou seja, quando 
essa é primordial, embora fortemente atrelado ao linguístico, para significação 
da tirinha. 

Assim, percebe-se como os processos referenciais, associando aspectos 
linguísticos e imagéticos ao processamento cognitivo no momento da leitura 
do texto, são basilares para a construção dos referentes. Estes revelam a inte-
ração com o leitor para construir sentido, conectando-o aos conhecimentos de 
mundo e a sua capacidade de interpretação e reflexão sobre os usos da lingua-
gem, ressignificando, dessa forma, os sentidos previamente atribuídos. 

2.1 — Mudança de referente a partir de quem enuncia; 

Na tirinha abaixo, percebe-se que o menino Armandinho e o seu pai ca-
tegorizam de forma diferente o referente estação. Para o garoto, estação diz 
respeito ao ciclo meteorológico — as quatro estações do ano — e para seu pai, 
é o local de parada do transporte. É por meio da fala do menino, no terceiro 
quadro, que isso pode ser observado, e é nele também que o sentido do re-
ferente na atividade interacional se reconfigura. Nesse instante, Armandinho 
traz a tona um conjunto de saberes que permeiam as diferentes significações 
da palavra estação, construíndo uma hipótese, que para ele é possível, embora 
não seja fisiologicamente provável.

Tirinha 1 — Autor: Alexandre Beck. 

Disponível em: https://www.facebook.com/tirasarmandinho/

A construção dos referentes se dá, como afirma Capistrano Júnior (2017), 
na seleção de recursos da linguagem, que revela como o indivíduo reelabora 
e estabelece possíveis expectativas e considerações por meio da própria pro-



gressão textual, caminhando para um direcionamento — ou reconfigurando 
esse direcionamento — interpretativo. 

Defendendo que nessa tirinha não há uma recategorização do termo es-
tação, visto que a princípio o garoto diz encontrar-se apurado — expressão 
mais utilizada no sul do Brasil, significando que se está com vontade de ir ao 
banheiro — acontece, na verdade, uma diferente interpretação do referente 
pelo próprio personagem, caracterizando um outro sentido a indagação pri-
meira do pai.

Dessa forma, nessa primeira classificação, acontece a manutenção da 
expressão referencial, assim como modificam-se os atributos do referente 
a depender do enunciador. Pode-se observar que a expressão referencial se 
mantém, mas o referente é reconstruído e ressignificado, neste caso, principal-
mentedo ponto de vista cognitivo, a depender de quem fala. 

2.2 — Mudança de referente pelo mesmo falante

Na tirinha 2, apresentada a seguir, Armandinho faz uma crítica a tomada 
de direitos comparando a figura da Constituição ao fato de coisas como medica-
mentos e alimentos terem prazos de validade. Assim, ele indaga sobre a possi-
bilidade da Constituição também ter, colocando os referente medicamento, ali-
mento e a constituição no mesmo universo. O humor se constrói justamente na 
comparação dos referentes que mudam a cada quadrinho e no terceiro, a que-
bra de expectativas — naturalizada no gênero — se consolida, reverberando. 

Tirinha 2 — Autor: Alexandre Beck. 

Disponível em: https://www.facebook.com/tirasarmandinho/

Dessa maneira, com a ativação dos novos referentes, o menino contesta o 
valor dado à constituição, como se ela fosse, para as pessoas, algo ultrapassado 
e que tivesse, naturalmente, prazo de validade como têm os outros referentes. 
Porém, essa construção do humor fica explícita também no seu semblante e 
no fato de todas elucubrações anteriores ao último quadrinho serem enuncia-
dos afirmativos, enquanto o 3º quadrinho, é um interrogativo. Ocorrendo, por-



tanto, a recategorização do referente e a modificação da expressão referencial, 
alterando-lhe o sentido pelo mesmo enunciador.

2.3 — Construção verbo-visual do referente

Na terceira tirinha, em seguida apresentada, Armandinho reflete sobre a 
índole e o caráter das pessoas. O humor se cria porque espera-se que ele fale 
sobre a figura da cobra (referente 1), que verbalmente não é colocada, mas apa-
rece expressa visualmente, enquanto das pessoas (referente 2) aparece como 
referência linguística. Apesar de não parecer visualmente, há recursos linguís-
ticos na fala do próprio personagem que permitem uma consideração cabível a 
formação do referente 1, mas que só se consolida através do recurso imagético. 

Tirinha 3 — Autor: Alexandre Beck.

Disponível em: https://www.facebook.com/tirasarmandinho/

No início da tirinha, ativa-se o referente 1 e no final, há uma ressignifica-
ção de sentido e o referente 2 é expresso linguisticamente. Outras questões 
que nos levam a inferir que Armandinho está falando da cobra no primeiro 
quadrinho é o campo lexical escolhido: inofensivas, perigosas e que possuem 
tipo, além da forma como ele se porta diante da cobra que dá indícios de que 
ele fala do animal selvagem. Isso se quebra no último quadrinho quando ele in-
troduz o segundo referente. É nesse instante também que percebe-se por meio 
da figura de Armandinho que ele estava dialogando com a cobra e não apenas 
falando dela.

Com essa recategorização do referente e modificação da expressão refe-
rencial, alterando-lhe o sentido, pode-se perceber que a ativação do referente 
por meio da imagem que é crucial para a reconstrução do referente e a signifi-
cação da tirinha.



CONSIDERAÇÕES FINAIS

Considerando que aspectos linguísticos e imagéticos são basilares para a 
(re)construção dos referentes nas tirinhas do Armandinho e estes revelam a 
dinamicidade dos processos referenciais para a construção da coerência, que 
necessariamente mobiliza a ativação de conhecimentos linguísticos, informa-
ções visuais e de mundo do leitor. Desse modo, o que vem previamente atribuí-
do é ressignificado também a cada leitura, visto que a consideração da língua 
como elemento sociointeracional reconhece a vastidão e a amplitude das pos-
sibilidades a serem inferidas pelos leitores.

Vale ressaltar que esta pesquisa, ainda em andamento e com a pretensão 
de analisar de maneira qualitativa e longitudinal os processos referenciais de 
introdução referencial e anáfora nas tirinhas construídas na página do perso-
nagem Armandinho não negligencia a observação da seleção lexical e muito 
menos a observação dos elementos visuais que constroem a coerência e coesão 
nas tirinhas. A comparação dos dados coletados fornecem, sobretudo, bases 
para formação de um campo largo para análise e descrição dos fenômenos ca-
tegoriais identificados.

São, portanto, questões como essas que se apresentam para além da mate-
rialidade do texto e que refletem diretamente no ensino, no qual, muitas vezes, 
a tirinha é utilizada apenas como aparato para análise gramatical, mas quando 
se toma como ponto de partida o viés sociointeracionista da linguagem, o texto 
em si ultrapassa as fronteiras da materialidade, funcionando como elemento 
transformador.
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LEITURA DO GÊNERO 
RESENHA ACADÊMICA:
questões metodológicas

Emanuela Rodrigues de Oliveira36 

Karine Viana Amorim37

INTRODUÇÃO

A produção escrita na academia, de graduandos e pós-graduandos, foi, 
por muito tempo, restrita à disciplina de Metodologia do Trabalho Científico 
e orientada pela Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), e pelos 
materiais didáticos representativos da área (SEVERINO, 2007; GARCIA, 2004; 
MARCONI e LAKATOS, 2009, entre outros), que auxiliam/vam como ensinar e 
aprender conceitual e estruturalmente textos científicos. Tais determinações 
têm/tinham uma concepção generalizante da produção de textos, a ação de 
ensinar e de aprender, e do que é a escrita em si. Por isso, constituem-se orien-
tações capazes de serem aplicadas a qualquer curso e área de conhecimento, 
compreendendo o texto, delas resultantes, cumpridores das mesmas exigên-
cias. O texto é concebido como produto de uma habilidade ou de um poder cria-
tivo de quem escreve (IVANIČ, 2004), que busca seguir à risca tais orientações 
como um modelo a ser reproduzido e higienizado em termos de adequação 
ortográfica e linguística.

Os manuais de metodologia científica comungam, em geral, da crença de 
que, ao ingressar na academia, o aluno deve apropriar-se de um conjunto tex-
tual (resumo, resenha, artigo científico, relatório e projeto de pesquisa) e de 
um conjunto linguístico marcado pela objetividade, clareza e concisão, que lhe 
possibilitem atender as necessidades das disciplinas ou dos critérios de avalia-
ção dos professores as representam. Não se pode negar, no entanto, que esses 
requisitos ainda são importantes e que eles são característicos dos critérios 
de leitura, produção e avaliação do texto acadêmico; o texto dialoga, de ma-
neira indissociável, com as condições históricas, sociais, ideológicas e cultu-
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rais de um determinado grupo e das atividades que seus membros realizam no 
cotidiano de suas práticas. Sendo assim, o texto a ser produzido na academia 
está intimamente relacionado ao conhecimento elaborado pela comunidade no 
qual está inserido. Em função disso, o aluno é orientado a entrar em contato 
com os textos – através da leitura – e seus representantes, com a forma de or-
ganização dos discursos, e com o modo de produzir conhecimento e divulgá-lo. 

Compreendendo a produção escrita no ensino superior situada no letra-
mento acadêmico (FISCHER; DIONÍSIO, 2011; LEA; STREET, 2007), o projeto 
de pesquisa e extensão A produção de textos de gêneros acadêmicos escritos re-
conhece que o texto dialoga com as condições históricas, sociais, ideológicas e 
culturais das práticas realizadas pela comunidade científica. Situado no âmbito 
do projeto supracitado, este trabalho tem como objetivo relatar e analisar par-
te da experiência desenvolvida no curso de extensão A resenha acadêmica nas 
práticas de escrita do ensino superior, dando ênfase ao tratamento metodológi-
co da leitura e do reconhecimento dos movimentos retóricos (MOTTA-ROTH; 
HENDGES, 2010) da resenha acadêmica. Desse modo, o curso privilegiou ativi-
dades de leitura de exemplares do gênero em questão, publicadas em periódi-
cos acadêmicos, para reconhecer diferentes modos de apresentação, descrição, 
avaliação e (não) recomendação de uma obra, bem como a produção individual 
de uma resenha acadêmica. 

1. LEITURA E PRODUÇÃO DA RESENHA ACADÊMICA NO ENSINO 
SUPERIOR

Partindo do pressuposto de que o sujeito acadêmico é convocado a reali-
zar determinadas atividades escritas que provavelmente ainda não domina, a 
resenha acadêmica insere-se neste escopo, uma vez que, uma simples funda-
mentação teórica é, em grande parte, feita a partir da síntese de obras lidas e 
resenhadas, colocando-a invariavelmente como imprescindível ao graduando 
e/ou pós-graduando. O domínio do gênero refere-se tanto à leitura quanto à 
escrita, atividades através das quais o aluno, sendo um agente que participa 
da estruturação comunicativa acadêmica, formaliza o seu papel de aprendiz 
na universidade (BAZERMAN, 2006). Como produtor de resenha acadêmica, 
o sujeito acadêmico é desafiado a estabelecer claramente no seu texto os li-
mites entre as suas ideias e as ideias do texto-fonte, bem como argumentar a 
partir do conteúdo apresentado nesse texto (MACHADO, 2005; MOTTA-ROTH, 
2001). A resenha é, ao mesmo tempo, informativa e avaliativa, sendo a ava-
liação a função definidora da resenha (MOTTA-ROTH, 2001); ela reorganiza 
o conhecimento em determinada disciplina, bem como as relações de poder. 
O sentido de um texto, e, portanto, da resenha, depende em parte da comuni-
dade discursiva em que ela é produzida, ou seja, da comunidade acadêmica. 



Em tal comunidade, o aluno ressignifica o texto-fonte através da produção da 
resenha; espera-se que o aluno-produtor convença os leitores, atendendo às 
exigências do contexto em que o gênero é produzido. A leitura da resenha pelo 
sujeito acadêmico define a produção desta, tornando valiosa a percepção do 
aluno acerca do corpo característico do gênero; o ato de resenhar está relacio-
nado diretamente à atividade de leitura, de interpretação e de sumarização. A 
elaboração da resenha compreende os mecanismos de textualização (conexão 
e segmentação das partes do texto, coesão nominal e verbal); os mecanismos 
enunciativos (de inserção de vozes), as modalizações e as escolhas lexicais. O 
resenhador basicamente descreve e avalia uma dada obra a partir de um ponto 
de vista informado pelo conhecimento produzido anteriormente sobre aquele 
tema (MOTTA-ROTH; HENDGES, 2010). As partes que constituem a resenha 
acadêmica, ou simplesmente movimentos retóricos, são estruturados em sub-
funções, que podem aparecer separada ou alternadamente (MOTTA-ROTH; 
HENDGES, 2010), a saber:

Figura 1: Descrição esquemática das estratégias retóricas usadas no gênero resenha  
(Motta-Roth, 1995, p. 143)

1. APRESENTAR O LIVRO
Passo 1 informar o tópico geral do livro e/ou
Passo 2 definir o público-alvo e/ou 
Passo 3 dar referências sobre o autor e/ou
Passo 4 fazer generalizações e/ou
Passo 5 inserir o livro na disciplina e/ou

2. DESCREVER O LIVRO
Passo 6 dar uma visão geral da organização do livro e/ou
Passo 7 estabelecer o tópico de cada capítulo e/ou
Passo 8 citar material extratextual e/ou

3. AVALIAR PARTES DO LIVRO
Passo 9 realçar pontos específicos e/ou

4. (NÃO) RECOMENDAR O LIVRO
Passo 10A desqualificar/recomendar o livro e/ou 
Passo 10B recomendar o livro apesar das falhas indicadas

Fonte: Motta-Roth; Hendges (2010, p. 43).

Conforme as autoras, em cada um desses quatro estágios textuais – apre-
sentar, descrever, avaliar e recomendar –, o resenhador pode empregar essas 
estratégias retóricas, escolhendo usar uma dessas alternativas ou todas. Em-
bora a avaliação seja a função que define o gênero resenha, ela não é seu único 
componente. No entanto, há uma perspectiva quanto à descrição detalhada do 
conteúdo e da organização do livro. Logo, o gênero é, ao mesmo tempo, avalia-
tivo e informativo (MOTTA-ROTH; HENDGES, 2010).



Considerações feitas acerca do gênero resenha, passemos aos aspectos 
metodológicos do trabalho, que se referem ao modo como o projeto de pesqui-
sa e extensão funciona, com foco no curso de extensão que resultou a produção 
do gênero supracitado. Além disso, teceremos considerações sobre a aborda-
gem da pesquisa realizada. 

2. ASPECTOS METODOLÓGICOS

Inserido dentro do projeto de pesquisa e extensão A produção de textos de 
gêneros acadêmicos escritos, que visa, entre outras atividades, o oferecimento à 
comunidade da Universidade Federal de Campina Grande (UFCG) de cursos de 
extensão, com duração de 15 horas cada, este trabalho direciona olhar para o 
curso A resenha acadêmica nas práticas de escrita do ensino superior, que visou 
explorar o funcionamento da leitura e da produção escrita da resenha acadêmi-
ca. Para o momento, cercaremos as atenções para a atividade de leitura de tal 
gênero, deixando a produção escrita deste para futuros trabalhos. As ativida-
des de leitura aqui analisadas tinham como objetivo o conhecimento do gênero 
pelos extensionistas. A atividade 1 constituía-se de um jogo de quebra-cabeça, 
enquanto a atividade 2 exigia identificação e justificativa dos movimentos re-
tóricos (MOTTA-ROTH; HENDGES, 2010). Desse modo, a análise que segue in-
sere-se numa abordagem qualitativa e exploratória. De acordo com Prodanov 
e Freitas (2013), a pesquisa de abordagem qualitativa “tem o ambiente como 
fonte direta dos dados. O pesquisador mantém contato direto com o ambiente 
e o objeto de estudo em questão, necessitando de um trabalho mais intensivo 
de campo” (PRODANOV; FREITAS, 2013, p. 70), com consideração da relação 
dinâmica entre o mundo real e os sujeitos, o que justifica a coleta de dados du-
rante o curso de extensão. Já por exploratória, entende-se, além da preocupa-
ção com a atuação prática, o estímulo à compreensão e a possibilidade de nova 
visão para o problema pesquisado (PRODANOV; FREITAS, 2013, p. 51-53). O 
curso de extensão, ofertado à comunidade acadêmica da Universidade Federal 
de Campina Grande (UFCG) e fonte para este artigo, dividiu-se em três blocos: 
ao primeiro bloco introdutório cabia a inserção do extensionista ao letramento 
acadêmico, bem como a leitura de algumas resenhas como forma de apresen-
tação do gênero; o segundo bloco consistia na aplicação de atividades com o 
objetivo de facilitar a apreensão dos alunos acerca da estrutura retórica pre-
vista para a resenha acadêmica e proposta por Motta-Roth e Hendges (2010), 
e, por fim, o terceiro e último bloco restringiu-se à produção escrita do gênero. 
Para o presente artigo, como já supracitado, analisaremos as atividades 1 e 2, 
do segundo bloco.



3. DESCRIÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS 

Após apresentação e inserção do gênero mediante aulas expositivas-dia-
logadas, bem como leitura de exemplares de resenhas acadêmicas, realizamos 
duas atividades em vistas a compreender de que maneira o sujeito acadêmico, 
inserido no referido curso de extensão, assimilava tal gênero. 

3.1. Atividade 1 – Jogo de quebra-cabeça

Como já mencionado, a primeira atividade constituía-se de um jogo de 
quebra-cabeça que tinha como objetivo fazer com que os alunos compreen-
dessem, na prática, como uma resenha acadêmica se estrutura coesa e coeren-
temente, de acordo com os movimentos retóricos que a compõem. Para isso, 
duas resenhas foram divididas em partes e de acordo com os seus movimen-
tos retóricos, assim como algumas palavras foram subtraídas e colocadas num 
quadro à parte, para que os alunos pudessem preencher as lacunas existentes 
em tais partes/peças do quebra-cabeça. Os alunos, então, foram orientados a 
dividirem-se em quatro grupos e a organizarem as resenhas a partir dos recor-
tes (peças do quebra-cabeça), relacionando-os aos movimentos retóricos, bem 
como a preencher as lacunas com as palavras adequadas, conforme a Figura 2.

Figura 2: Trecho representativo da atividade 1 com algumas partes do quebra cabeça

BUENO, Luzia. Os gêneros jornalísticos e os livros didáticos. Campinas, SP: Mercado de Letras, 2011. 
144 p. (Coleção Ideias sobre Linguagem).

O estudo dos ______________________ tem sido um campo fértil de reflexão sobre a linguagem já 
há décadas. O refinamento das pesquisas sobre o assunto oferece diversas frentes (inclusive teóricas 
e metodológicas) pelas quais se podem estudar gêneros que circulam em determinados domínios, 
modos de produção, práticas de leitura, entre outras angulações.

É uma dessas trilhas que a obra Os gêneros jornalísticos e os livros didáticos, de Luiza Bueno, nos 
_______________, já que se trata dos resultados da pesquisa de mestrado da autora, sob a honrosa 
orientação da professora Angela Kleiman (Unicamp).

Os gêneros jornalísticos e os livros didáticos focaliza, com base no sociointeracionismo de Jean-Paul 
Bronckart, a forma como os _________________ vêm selecionando, apresentando e tratando os gê-
neros jornalísticos, abordando o problema tanto em relação a quais são esses gêneros (para o trabalho 
em sala de aula), quanto a em que quantidades eles aparecem e como são “transpostos” de seu am-
biente de circulação para as páginas do livro didático.

Fonte: Arquivo pessoal.

A atividade completa, incluindo instruções, tempo de execução e correção, 
durou cerca de 100 minutos. Ao fim, de fato haviam duas resenhas montadas 
em cada grupo, no entanto, para nossa surpresa, nenhum grupo alcançou o êxi-
to de construir corretamente as resenhas, respeitando a coesão textual neces-
sária, tampouco a ordem canônica retórica. Detectamos constantes confusões 



por parte dos alunos com relação aos fragmentos das resenhas, os quais mui-
tas vezes eram alocados indevidamente, e até mesmo não pertencendo à re-
senha correta. Além disso, houve também uma grande quantidade de lacunas 
incompletas nas partes do quebra-cabeça. O resultado obtido nos fez deduzir 
que os alunos ainda não assimilavam a estrutura retórica do gênero nem dos 
movimentos retóricos, como, por exemplo, a alocação indevida do movimento 
referente ao passo 10B (recomendação do livro) antes do passo 6 (dar uma vi-
são geral da organização do livro) proposta por Motta-Roth e Hendges (2010). 
Outro exemplo diz respeito ao não-preenchimento das lacunas ou o preenchi-
mento incorreto destas. 

3.2. Atividade 2 

Após a constatação de que a primeira atividade não havia tomado os ru-
mos pretendidos, reavaliamos a metodologia de ensino do gênero e elabora-
mos a segunda atividade. Esta, além de exigir a identificação dos movimentos 
em um exemplar de resenha acadêmica, previa a apresentação de elementos 
linguísticos que justificassem tal reconhecimento, conforme a Figura 3.

Figura 3: Recorte representativo da atividade 2 com trechos destacados para identificação

Fonte: Arquivo pessoal.

Na folha de resposta, havia um quadro composto por três colunas: a pri-
meira com a repetição dos trechos já anteriormente demarcados, a segunda 
coluna com espaços para a identificação do movimento retórico do referente 
trecho, e a terceira com espaços para a justificativa da escolha do movimento 



retórico através de elementos linguísticos presentes neste (Anexo 2). A ativi-
dade 2 tinha como objetivo inicial de identificar o movimento retórico e, pos-
teriormente, justificar tal escolha com elementos linguísticos presentes, no en-
tanto, alguns alunos que identificaram incorretamente o movimento retórico 
presente no trecho selecionado. Isso pode sugerir um avanço na apreensão da 
estrutura retórica por parte dos extensionistas, conferindo, também, a possi-
bilidade de posteriormente trocarmos a ordem das atividades, uma vez que, 
para o aluno, é mais fácil a compreensão do gênero a partir de um exemplar 
completo do que fragmentado. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Ao observarmos a leitura do gênero em questão ambientada em duas ati-
vidades, encontramos alguns pontos que merecem nossa atenção: a atividade 
1, que não obteve acertos, consistia em alocar corretamente o movimento re-
tórico da parte do quebra-cabeça no corpo da resenha, bem como o preenchi-
mento de lacunas presentes nos trechos. Contudo, compreendemos que um 
fator preponderante ao insucesso da atividade foi a supressão de algumas pala-
vras contidas nos movimentos, dificultando a identificação dos mesmos. Além 
disso, a correta alocação dos movimentos retóricos no corpo de uma resenha 
fragmentada gerou confusão devido às possibilidades admitidas pela flexibi-
lidade permitida pela estrutura retórica proposta por Motta-Roth e Hendges 
(2010). Sem partes suprimidas e disponibilizando apenas uma resenha com-
pleta na atividade 2, o resultado foi majoritariamente exitoso, o que corrobora 
com o dito anteriormente. Compreendendo a aquisição do letramento acadê-
mico como fundamental para a produção escrita na universidade, e identifican-
do a necessidade dos alunos frente à escassa didatização dos gêneros inseridos 
nesse letramento, a iniciativa do referido curso de extensão comungou com 
este importante fator detectado, bem como as atividades analisadas contribuí-
ram para a leitura e a percepção do gênero. Sendo a resenha acadêmica um 
dos gêneros mais solicitados dentro da academia, o estudo da didatização do 
mesmo contribui para a sua inserção e/ou desmistificação.
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A INSERÇÃO DO SUJEITO NO 
LETRAMENTO ACADÊMICO: 

análise da produção de resumos
Roberto Barbosa Costa Filho38 

Márcia Candeia Rodrigues39

INTRODUÇÃO

A escrita na universidade, tão necessária a alunos de graduação e pós-
-graduação, restringiu-se por muito tempo ao trabalho realizado na/pela dis-
ciplina Metodologia do Trabalho Científico e, por conseguinte, pelas orienta-
ções da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) e pelos materiais 
didáticos representativos da área (SEVERINO, 2007; GARCIA, 2004; MARCONI 
e LAKATOS, 2009, entre outros), que determinam/vam como ensinar e apren-
der conceitual e estruturalmente textos científicos: resumos, resenhas, artigos, 
projetos de pesquisa, relatórios, monografias, dissertações, teses, etc. Com uma 
concepção generalizante acerca da produção de um texto, da ação de ensinar e 
aprender, e mesmo do que seja a própria escrita, essas determinações se cons-
tituem/iam como orientações aplicáveis a todos os cursos e, consequentemen-
te, a todas as áreas de conhecimento. Com isso, os textos são/eram encarados 
como resultados das mesmas exigências, sendo necessário seguir à risca tais 
orientações como um modelo a ser reproduzido e higienizado em termos de 
adequação ortográfica e linguística.

Visões restritas como estas deixam de lado o reconhecimento de que o 
texto produzido no ensino superior é, conforme Fischer e Dionísio (2011), dis-
ciplinarmente especializado e situado, ou seja, as várias comunidades discursi-
vas que constituem o ambiente acadêmico possuem normas e convenções pró-
prias no que se refere à produção do conhecimento, o que resulta na variação 
linguística dos textos de acordo com as finalidades e do contexto de produção 
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(BAZERMAN apud FISCHER; DIONÍSIO, 2011). É na direção de considerar as 
especificidades comunicativas das comunidades discursivas que os estudos de 
letramento acadêmico (LEA; STREET, 2007; FISCHER; DIONÍSIO, 2011) obser-
vam e analisam a produção escrita. 

Lea e Street (2007), por exemplo, propõem um modelo de letramentos 
acadêmicos que, encarado por meio das relações entre a produção de sentido, 
identidade, poder e autoridade, “coloca em primeiro plano a natureza institu-
cional daquilo que conta como conhecimento em qualquer contexto acadêmico 
específico” (LEA; STREET, 2007, p. 479). Dessa forma, não considera somente 
habilidades individuais e cognitivas para a produção escrita, ou a aculturação 
de estudantes a discursos e gêneros, mas vai além ao incluir as exigências ins-
titucionais contextualizadas às condições individuais de docentes e atribuições 
individuais de estudantes nas relações da epistemologia e da escrita. Em fun-
ção disso, acreditamos, diferentemente do que sugerem os materiais didáticos 
supracitados, que o sujeito/aluno deve ser orientado, em meio aos eventos e 
às práticas de letramento, a entrar em contato com os textos de seus represen-
tantes, com a forma de organização dos discursos, com o modo de produzir 
conhecimento na área e de divulgá-lo.

A partir dessas considerações, este trabalho busca analisar resumos pro-
duzidos e reescritos por alunos de graduação, no decorrer do curso de exten-
são Gêneros acadêmicos: a produção escrita do resumo. Este curso se insere 
no projeto de pesquisa e extensão A produção de textos de gêneros acadêmi-
cos escritos, que visa a investigação e o desenvolvimento de práticas letradas 
dos gêneros resumo/abstract, resenha e artigo científico. O curso em questão 
propôs-se à exploração do funcionamento e à produção escrita do resumo aca-
dêmico, por meio do desenvolvimento de atividades de leitura, identificação, 
escrita e reescrita.

Para cumprir esses objetivos, este trabalho está dividido, além dessa se-
ção introdutória, em quatro outras seções: primeiro, apresentamos as concep-
ções do gênero resumo, que envolve a percepção de um continuum no qual 
esse gênero textual aparece desde a educação básica até o ensino superior; em 
seguida, expomos os aspectos metodológicos em que o trabalho se insere; na 
terceira seção, contemplamos a descrição e análise de nossos dados; por fim, 
passamos às considerações finais do trabalho. 

1. O GÊNERO RESUMO: DA EDUCAÇÃO BÁSICA AO ENSINO SUPERIOR

De acordo com Guimarães Silva e Mata (2002), observar os resumos en-
quanto gênero textual é compreendê-los como resultados de práticas de lingua-
gem, cuja produção e recepção visa o atendimento de necessidades sociocomu-



nicativas diversas. Com isso, por meio do funcionamento sociocomunicativo 
do gênero e do plano enunciativo e discursivo do texto, é possível classificar 
as variadas manifestações do resumo na vida cotidiana e na vida escolar/aca-
dêmica, como os resumos de novelas e resumos de filmes, no primeiro caso, ou 
os resumos de teses, resumos escolares e abstracts, no segundo. Dessa forma, 
práticas de resumir acompanham os sujeitos/alunos, no cenário escolar/aca-
dêmico, desde a educação básica, cuja produção de resumos centra-se, prin-
cipalmente, na avaliação e registro escrito da leitura, como forma de controle 
da mesma (ASSIS; MATA; PERINI-SANTOS, 2003; GUIMARÃES SILVA; MATA, 
2002), até o ensino superior, fase em que se ampliam seus usos. 

Por consequência, as experiências com o gênero resumo adquiridas ao 
longo da vida educacional dos sujeitos/alunos são carregadas por eles para 
o ensino superior, o que lhes dão uma concepção de resumo voltada à simpli-
ficação do texto-fonte, que se relaciona e se realizada através da seleção das 
ideias principais, com fidelidade aos pensamentos do autor, como visto por 
Assis, Mata e Perini-Santos (2003) em pesquisa com alunos egressos do curso 
de Letras. Portanto, essas visões dificultam a observação, nesses alunos, do co-
nhecimento de uma estrutura prototípica, relativamente estável, para o gênero 
resumo, além da funcionalidade social desempenhada por ele.

Por outro lado, segundo Guimarães Silva e Mata (2002), o resumo esco-
lar caracteriza-se como decorrência de atividades de retextualização de outros 
gêneros textuais que circulam na esfera, o que demanda a efetuação de opera-
ções mentais para a compreensão do texto-base. É importante destacar ainda 
que as autoras diferenciam “o processo de sumarização (operações mentais) 
que ocorre durante o processamento de um texto em situação de leitura com o 
texto-resumo produzido pelo processo de retextualização” (GUIMARÃES SILVA; 
MATA, 2002, p. 126).

Ao tratar do resumo escolar, Machado, Lousada e Abreu-Tardelli (2004) 
identificaram diversas habilidades envolvidas para a sua produção, a saber: 
compreensão do texto-fonte; seleção de informações ditas mais importantes 
do texto-fonte; sumarização das informações; edição do resumo, o que contem-
pla a menção ao autor do texto-fonte e às suas diferentes ações, e a utilização 
de “organizadores textuais (ou conectivos) que melhor expressem as relações 
entre as ideias do texto original” (MACHADO; LOUSADA; ABREU-TARDELLI, 
2004, p. 45); e revisão, com correção gramatical e léxico adequado à situação 
comunicativa. Essas habilidades, obviamente, precisam ser demonstradas na 
produção do texto desse gênero, para o atendimento à sua solicitação. 

No ensino superior, outras finalidades são dadas ao resumo, visto que eles 
passam a dizer respeito a eventos e práticas específicas da academia, e envol-
vem diferentes relações de poder e identidade, com importância destacada à 



produção e divulgação de conhecimento da área em que se insere. Contudo, é 
preciso reconhecer que esse texto mantem certo parentesco com aquele pro-
duzido pelos sujeitos/alunos durante sua escolarização básica, mas que agora 
assume um rigor científico comum à comunidade acadêmica. 

Acerca dessas especificidades, Motta-Roth e Hendges (2010) lembram 
que este gênero sempre é solicitado quando os sujeitos/alunos desejam apre-
sentar trabalhos científicos em congressos, seminários, conferências, sendo 
a sua aceitação dependente desse texto. Ademais, lembram as autoras, esse 
gênero também aparece acompanhando textos maiores, dissertações, teses. 
Neste caso, o abstract é um texto breve, em parágrafo único, que antecipa a 
essência do texto completo que se seguirá (MOTTA-ROTH; HENDGES, 2010, p. 
152). Dessa forma, ainda consoante as autoras, o resumo acadêmico tem fun-
damental importância na persuasão do (possível) leitor do texto completo e se 
comporta, retoricamente, de modo a refletir tanto o conteúdo quanto a estru-
tura do trabalho. 

Em termos técnicos, a Norma Brasileira de Referência (NBR) 6028:2003 
determina que “o resumo deve ressaltar o objetivo, o método, os resultados e 
as conclusões do documento” (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNI-
CAS — ABNT, 2003, p. 2), além de estabelecer que a primeira frase deva ser 
significativa, isto é, explicar o tema principal do documento. Ampliando essas 
informações, Motta-Roth e Hendges (2010) apresentam uma descrição esque-
mática dos movimentos retóricos possíveis de serem encontrados num resumo 
acadêmico, baseada na análise de 60 abstracts, a saber:

Figura 1: Descrição esquemática de abstracts  
(Motta-Roth, Hendges, 1996, p. 68, com base em Bittencourt, 1995, p. 485)

MOVIMENTO 1 – SITUAR A PESQUISA
Subfunção 1A – Estabelecer interesse profissional no tópico ou
Subfunção 1B – Fazer generalizações do tópico e/ou
Subfunção 2A – Citar pesquisas prévias ou
Subfunção 2B – Estender pesquisas prévias ou
Subfunção 2C – Contra-argumentar pesquisas prévias ou
Subfunção 2D – Indicar lacunas em pesquisas prévias

MOVIMENTO 2 – APRESENTAR A PESQUISA
Subfunção 1A – Indicar as principais características ou
Subfunção 1B – Apresentar os principais objetivos e/ou
Subfunção 2 – Levantar hipóteses

MOVIMENTO 3 – DESCREVER A METODOLOGIA

MOVIMENTO 4 – SUMARIZAR OS RESULTADOS

MOVIMENTO 5 – DISCUTIR A PESQUISA
Subfunção 1 – Elaborar conclusões e/ou 
Subfunção 2 – Recomendar futuras aplicações

Fonte: Motta-Roth; Hendges (2010, p. 155).



Esses movimentos são identificados, na maioria dos casos, por meio de 
marcadores metadiscursivos (MOTTA-ROTH; HENDGES, 2010) que, de algum 
modo, contemplam as orientações da NBR 6028:2003 (por exemplo, situar a 
pesquisa reflete, de certa maneira, o que a norma chama de frase significativa, 
apresentar a pesquisa expõe o elemento objetivo, etc.). Vale acrescentar que 
os marcadores são itens lexicais caracterizadores das informações que consti-
tuem as diversas seções do artigo, o que ocasiona um campo semântico relati-
vamente controlado. Linguisticamente, conforme as autoras, os verbos usados 
no resumo são conjugados, principalmente, na terceira pessoa do singular do 
pretérito composto e do presente do indicativo, na voz passiva, além de uma 
linguagem econômica com sentenças simples e declarativas. 

Feitas essas considerações, passaremos aos aspectos metodológicos do 
trabalho, com especial atenção ao curso de extensão que resultou a produção 
do gênero em questão, além de considerações sobre a abordagem da pesquisa 
realizada. 

2. ASPECTOS METODOLÓGICOS

Este trabalho se insere dentro do projeto de pesquisa e extensão A produ-
ção de textos de gêneros acadêmicos escritos. Esse projeto oferta à comunidade 
da Universidade Federal de Campina Grande (UFCG) cursos de extensão, com 
duração de 15 horas cada. Neste trabalho, especificamos o nosso olhar para o 
curso Gêneros acadêmicos: a produção escrita do resumo, que visou explorar o 
funcionamento e a produção escrita do resumo acadêmico, estruturado a par-
tir de atividades de: i. leitura e análise do gênero em estudo; ii. levantamento 
de suas características composicionais e linguísticas; iii. produção, com escrita 
e reescrita, do texto do gênero. 

Com vistas em nossos objetivos, analisaremos o processo de produção do 
texto do gênero resumo acadêmico dos alunos participantes, que contemplam 
um total de quatorze textos (sete escritas e sete reescritas). Primeiro, apre-
sentaremos uma visão geral dessas produções, no que se refere à estrutura 
do texto de forma a contemplar, inicialmente, os elementos dispostos na NBR 
6028:2003 e ampliados na perspectiva dos movimentos retóricos (MOTTA-
-ROTH; HENDGES, 2010), para, em seguida, passar à análise detalhada de dois 
exemplares do corpus (uma escrita e uma reescrita), a fim de verificar a concor-
dância com a proposta de produção e as relações de melhoria entre as versões 
dos textos. 

Desse modo, a análise se insere numa abordagem qualitativa e explorató-
ria. De acordo com Prodanov e Freitas (2013), a pesquisa de abordagem qua-
litativa “tem o ambiente como fonte direta dos dados. O pesquisador mantém 



contato direto com o ambiente e o objeto de estudo em questão, necessitando 
de um trabalho mais intensivo de campo” (PRODANOV; FREITAS, 2013, p. 70), 
com consideração da relação dinâmica entre o mundo real e os sujeitos, o que 
justifica a coleta de dados durante o curso de extensão. Por exploratória, enten-
de-se, além da preocupação com a atuação prática, o estímulo à compreensão e 
a possibilidade de nova visão para o problema pesquisado (PRODANOV; FREI-
TAS, 2013, p. 51-53). Considerados esses aspectos metodológicos, passaremos 
à descrição e análise dos dados. 

3. DESCRIÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS 

Nesta seção, primeiro, descreveremos o processo de aquisição de habi-
lidades necessárias à produção do texto do gênero resumo acadêmico. Logo 
após, analisaremos as produções escritas e reescritas dos sujeitos/alunos.

3.1. Descrição da produção do resumo: do processo de aquisição do 
gênero à definição da situação comunicativa

Ao longo de 15 horas, divididas em 6 encontros, trabalhamos por meio de 
atividades de leitura, identificação e produção escrita do resumo acadêmico. 
Inicialmente, a turma constituía-se com cerca de 30 indivíduos, membros da 
comunidade da Universidade Federal de Campina Grande (UFCG), majorita-
riamente dos cursos de Letras da instituição. Ao fim do curso e em função de 
diversos fatores externos, o número caiu para 12 alunos. Para este trabalho, 
estamos considerando os textos produzidos e reescritos pelos sujeitos/alunos 
do curso, ou seja, 07 indivíduos. 

Nos primeiros encontros, realizamos discussões acerca do lugar de perten-
cimento daqueles indivíduos na comunidade científica, uma vez que, enquanto 
participantes da comunidade, eles devem contribuir para o conhecimento na 
área através da divulgação de textos escritos em gêneros destacados para tal. 
Com isso, enfatizamos os eventos nos quais os indivíduos pudessem participar 
na academia, as práticas letradas realizadas nos/para/pelos eventos e os gêne-
ros textuais mais utilizados para a concretização dessas práticas. Em seguida, a 
ativação de conhecimentos prévios sobre o resumo, suas características e orga-
nização composicional, e análise de exemplares do gênero foram levantados.

Nas atividades seguintes, descrevemos e discutimos a estrutura retórica 
e linguística do gênero, com atividades de identificação dos elementos desta-
cados pela NBR 6028:2003 (frase significativa, objetivo, método, resultados, 
conclusões) e ampliados por Motta-Roth e Hendges (2010) por meio dos movi-
mentos retóricos (situar a pesquisa, apresentar a pesquisa, descrever a meto-
dologia, sumarizar os resultados, discutir a pesquisa), atividades de montagem 



e de completar com marcadores metadiscursivos pertencentes ao campo se-
mântico dos exemplares do resumo acadêmico. 

Logo após, orientamos a primeira produção, que acabou não sendo bem-
-sucedida, muito provavelmente, pela escolha do material a ser resumido. Este 
contemplava trechos de um artigo científico (especificamente trechos da in-
trodução e da conclusão) que, após leituras posteriores, percebemos não con-
templar todas as informações necessárias para uma produção. De todo modo, 
a ocasião possibilitou a construção de um percurso de leitura orientado que 
contribuiu para as atividades posteriores. 

Por fim, a produção do texto foi novamente realizada, dessa vez com uma 
situação comunicativa mais bem definida. Elegemos a produção de um resu-
mo/abstract para a apresentação de um artigo científico. Para essa produção, 
foi produzido um texto-base, a partir da seleção trechos de um artigo40 publi-
cado na área que possibilitasse aos alunos o contato com todas as informa-
ções necessárias para o texto escrito. Essa produção deveria contemplar, pelo 
menos, a presença do objetivo, metodologia, resultados e conclusão, conforme 
orientações contidas na NBR 6028:2003. 

3.2. Análise da produção do resumo: a inserção do sujeito no 
letramento acadêmico

Após leitura dos textos produzidos, foi possível perceber que todos os 
sujeitos/alunos conseguiram contemplar de forma satisfatória os elementos 
orientados pela NBR 6028:2003, como demostrado na tabela 1. Isso não signi-
fica, contudo, que os acabamentos linguísticos em todos os casos foram perti-
nentes à situação comunicativa, sendo observados alguns problemas relativos 
à textualidade na primeira versão, devidamente apontados na correção e par-
cialmente sanados na segunda versão. 

Tabela 1: Os resumos produzidos em face das orientações da NBR 6028:2003

1ª VERSÃO 2ª VERSÃO
A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7

Frase significativa X X X X X X X X X X X X X X
Objetivo X X X X X X X X X X X X
Método X X X X X X X X X X X X X X

Resultados X X X X X X X X X X X X X X
Conclusões X X X X X X X X X X X

Fonte: Elaborado pelos autores.

40 O texto em questão, As modalidades da avaliação e as etapas da sequência didática: articulações possíveis 
(MIQUELANTE et al., 2007), fora publicado em periódico científico, disponível em: http://www.scielo.br/scielo.
php?pid=S0103-18132017000100259&script=sci_abstract&tlng=pt. Acesso em: 24 nov. 2018.



Os dados representados pela tabela demonstram o quanto os sujeitos/
alunos procuraram atender à estrutura do resumo, em especial aos elementos 
ressaltados pela norma. Como se pode ver, na primeira versão quatro textos 
deixaram de contemplar somente um elemento (A3 e A5 não incluíram as con-
clusões; A6 e A7 não apresentaram a metodologia); na reescrita, a contempla-
ção dos elementos é quase total: apenas A5 continua sem incluir as conclusões 
no texto. Sob esse ponto de vista, o trabalho de correção possibilitou abertura 
para objetivar novos encaminhamentos de revisão textual. 

Para verificarmos aspectos mais detalhados da escrita do texto, selecio-
namos as produções de um sujeito/aluno constituintes do corpus (A1), nas 
duas versões do texto. Essa escolha se justifica pela semelhança com os demais 
exemplares constitutivos do corpus. Buscaremos observar como esse sujeito/
aluno se apropriou do gênero e construiu o resumo. Vejamos a primeira e a 
segunda versão desse participante:

Exemplo 01

1ª versão 2ª versão

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

No contexto escolar brasileiro é possível observar 
a prática de exames de aprendizagem ao invés de 
avaliações de aprendizagem, demonstrando as-
sim, uma deficiência na identificação de dificul-
dades que os estudantes venham a ter durante 
o processo de ensino e aprendizagem. Desse 
modo, o objetivo deste artigo é analisar pos-
síveis práticas pedagógicas, juntamente, com 
suas sequências didáticas (SD) as quais possam 
contribuir para uma mudança no quadro atual 
referente a avaliação, apontando a necessidade 
de expansão nos estudos da área. A metodolo-
gia utilizada foi de abordagem qualitativo-inter-
pretativa através da implementação das SD pro-
duzidas por professoras pesquisadoras nos seus 
contextos de atuação: i. uma SD implementada 
em uma turma de 8º ano de Ensino Fundamen-
tal, em um colégio da rede estadual de ensino 
do munícipio de Campo Mourão-PR; ii. uma SD 
implementada no CELEM, um colégio estadual na 
cidade de Apucarana-PR; iii. uma SD implemen-
tada em uma turma de 3º ano do curso de Letras 
Português/Inglês de uma Universidade Pública 
do norte paranaense. Os resultados adquiridos 
por esse estudo foram a efetivação de três mo-
dalidades de avaliação, possibilitadas a partir 
da efetuação das SD, onde estas, relevaram-se 
como um instrumento possibilitador para a prá-
tica de tais modalidades. Desta maneira, faz-se 
necessário Políticas Públicas para a Educação ca-
pazes de proporcionar condições favoráveis a um 
ensino efetivo e de qualidade.

No contexto escolar brasileiro é possível observar a prá-
tica de exames de aprendizagem ao invés de avaliações 
de aprendizagem, demonstrando assim, uma deficiên-
cia na identificação de dificuldades que os estudantes 
venham a ter durante o processo de ensino e aprendi-
zagem. Desse modo, o objetivo deste artigo é analisar 
as possíveis articulações entre as modalidades de ava-
liação e as etapas de procedimento sequência didática 
(SD) (DOLZ, NOVERRAZ, SCHNEUWLY, 2004) e sobre 
como essa prática pode contribuir para o desenvolvi-
mento das capacidades de linguagem. A metodologia 
utilizada foi de abordagem qualitativo-interpretativa 
através da implementação das SD produzidas por pro-
fessoras pesquisadoras nos seus contextos de atuação. 
Em vista disso, os resultados adquiridos, por meio da 
efetuação das SD, foram a efetuação de três modali-
dades de avaliação, considerando as particularidades 
de cada contexto, a saber: i. uma SD implementada em 
uma turma de 8º ano de Ensino Fundamental, com a 
presença da professora regente e de duas acadêmicas 
de Letras participantes do PIBID; ii. uma SD implemen-
tada no CELEM, com turmas constituídas por no máxi-
mo 20 estudantes; iii. uma SD implementada em uma 
turma de 3º ano do curso de Letras Português/Inglês, 
a qual era dividida em grupos de aproximadamente 25 
estudantes. Desta maneira, as condições objetivas de 
trabalho dos contextos de ensino da Educação Básica e 
Ensino Superior, em sua maioria, não contribuem para 
a viabilização de um trabalho com tamanha exigência, 
fazendo-se necessária Políticas Públicas para a Educação 
capazes de proporcionar condições favoráveis a um en-
sino efetivo e de qualidade.



Ao analisar a produção já em primeira versão, verificamos que o sujei-
to/aluno contempla todos os elementos ressaltados pela norma, observável a 
partir de expressões que marcam metadiscursivamente esses elementos, tais 
como: o objetivo deste artigo... (linha 7 nas duas versões); a metodologia utiliza-
da... (linha 14 nas duas versões); os resultados adquiridos... (linhas 26 e 27 na 1ª 
versão; 18 e 19 na 2ª versão) etc. De todo modo, os elementos objetivo e resul-
tados, na primeira versão, não atingiram um nível de textualidade satisfatório, 
em comparação com as informações contidas no texto-base. 

No caso do objetivo, o sujeito/aluno o articula de modo a falar, como des-
tacado no exemplo, em “possíveis práticas pedagógicas” (linhas 8 e 9), o que se 
torna muito amplo e não permite ao leitor a percepção do que de fato está em 
análise. A segunda versão já contempla as observações feitas, que solicitavam 
uma melhor definição das informações do elemento para expressar a articula-
ção entre modalidades de avaliação e etapas da sequência didática, tornando-
-se notório que o sujeito/aluno consegue determinar com clareza os objetivos 
pretendidos pelo trabalho: “analisar as possíveis articulações entre as modali-
dades de avaliação e as etapas de procedimento sequência didática” (linhas 8 
à 10) aplicadas para o trabalho com as capacidades de linguagem. Com relação 
aos resultados elencados nos resumos produzidos, a primeira versão do texto 
do sujeito/aluno apresentam-no como “a efetivação de três modalidades de 
avaliação, possibilitadas a partir da efetuação das SD” (linhas 27 à 29), sem 
considerar o que contribuiu para essa efetuação. Na segunda versão, já verifi-
camos esse elemento de forma mais clara, cuja centralidade às condições ob-
jetivas de trabalho em cada contexto de aplicação das sequências didáticas são 
apresentas como responsáveis pela possiblidade de aplicação e concretização 
das diferentes modalidades de avaliação (linhas 22 à 32), conforme indica o 
texto-base. Com isso, as conclusões sobre a necessidade de políticas públicas 
que favoreçam a educação básica (linhas 32 à 35 na 1ª versão; 32 à 40 na 2ª 
versão), admitidas já na primeira versão e um pouco ampliadas na segunda, 
tornam-se mais relevantes para o texto. A frase significativa inicial, que se man-
tém idêntica em ambas as versões (linhas 1 à 7 nas duas versões), e os aspectos 
metodológicos, que são reduzidos na segunda versão (linhas 14 à 26 na 1ª ver-
são; 14 à 18 na 2ª versão), aparentam estar de acordo com as informações do 
texto-base, além de articularem-se de forma positiva nos resumos. 

Portanto, mesmo diante de alguns problemas de textualidade na primeira 
versão do texto, relacionados, principalmente, à seleção de informações do tex-
to-base e à questões de articulação do texto produzido, percebe-se que o sujei-
to/aluno conseguiu adquirir práticas letradas que favoreceram a produção do 
resumo, o que demonstra a ativação de habilidades inerentes à atividade de re-
sumir, favorecendo, assim, a participação do mesmo no letramento acadêmico. 



CONSIDERAÇÕES FINAIS

Ao longo deste trabalho, buscamos defender a produção escrita no ensino 
superior a partir da perspectiva do letramento acadêmico, o que confere ao 
texto não determinações generalizantes, mas, no caso do resumo acadêmico, 
orientações específicas sobre o funcionamento do gênero na comunidade em 
que se insere, além das características composicionais e linguísticas desse tex-
to. Sabendo que o gênero resumo é um dos solicitados aos integrantes da aca-
demia, a análise da produção escrita e reescrita desse texto por alunos de gra-
duação nos possibilitou verificar a importância de orientações precisas para a 
sua produção, além da necessidade de trabalho com aspectos de textualidade, a 
fim de proporcionar a aquisição de habilidades relativas, principalmente, à in-
formatividade do texto. Com isso, concluímos que a adoção de orientações di-
dáticas pontuais e direcionadas para a percepção do funcionamento textual do 
resumo, enquanto gênero de divulgação científica, devem ampliar o repertório 
de escrita dos alunos e, desse modo, representar uma influência significativa 
para a inserção dos mesmos nos letramentos acadêmicos. 
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INTRODUÇÃO

 O processo de Monotongação, como afirma Silva (2011, 2014) é um fenô-
meno fonológico em que há um apagamento das semivogais, quando há ocor-
rência de ditongo, reduzindo-a a uma simples vogal. Este processo já se apre-
sentava na passagem do latim clássico para o vulgar, mantendo-se em algumas 
línguas românicas, portanto, não é um processo novo, mas que há muito tempo 
evidencia-se na evolução das línguas.

Dado o exposto, o trabalho aqui apresentado, busca analisar a frequên-
cia com que este fenômeno ocorre nos falares potiguares, além disso, busca-se 
entender quais fatores variacionistas influenciam diretamente nessa mudança, 
visto que a língua é um processo inacabado, um organismo vivo, que está sem-
pre em constante evolução.

Os estudiosos que embasam o presente trabalho são principalmente Silva 
(2014, 2011) e Hora (2007) que expõem o que é o processo de monotongação 
e a forma como esse processo se dá, além desses Cristofolini (2011), Cysne 
(2016) e Oliveira (2017) contribuem com os seus estudos sobre o processo 
numa perspectiva variacionista. 

Para a realização da pesquisa, primeiramente, foram efetuadas entrevis-
tas com os munícipes das cidades de Patu, Apodi e Caraúbas, aos quais eram 
apresentados questionamentos sendo feita, também, gravações com suas 
respectivas respostas. A partir da coleta de dados foi feito um recorte dessas 
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falas, fazendo uso do programa Praat, visando identificar a frequência com 
que o processo ocorre, bem como observar as variações que há do falar de 
uma cidade para outra. As palavras analisadas foram peixe, prateleira e caixa. 
O trabalho exposto almeja contribuir com os estudos fonológicos sobre o pro-
cesso de monotongação, principalmente por se tratar de cidades no interior 
do Nordeste, considerando que é uma região em que poucas pesquisas sobre 
tal processo são feitas. 

MONOTONGAÇÃO

O fenômeno da monotongação pode ser estudado de maneira diacrô-
nica, visto que esse processo se evidenciava no latim, fixou-se nas línguas 
românicas e perpetua até hoje no português brasileiro. É um tanto intri-
gante, que um processo que perpassou séculos, ainda careça tanto de estu-
dos. Contudo, a pesquisa proposta pretende contribuir para esse tão amplo 
campo do saber, analisando os falares potiguares e a maneira como a mo-
notongação se apresenta.

Segundo Paiva (1996, apud CRISTOFOLINI, 2011), o processo de mono-
tongação refere-se ao apagamento de uma semivogal de um ditongo, reduzindo 
a uma simples vogal. Desse modo, na palavra [p′ejʃi] a semivogal [j] tenderá a 
ser apagada, comprimindo assim, o encontro vocálico. Compreende-se que este 
processo fonológico liquida os ditongos da língua portuguesa, fazendo com que 
estes passem a ser produzidos como uma única vogal.

Ainda tratando do processo de monotongação, Henrique e Hora (2013), 
argumentam que:

O Português Brasileiro apresenta ditongo nas sílabas em que há duas tautossilábicas, em que uma 
delas, a de menor intensidade, é denominada de glide. O fenômeno da monotongação consiste, 
pois, na redução do ditongo a uma vogal simples, ou seja, na supressão do glide nos ditongos [aj], 
[ej] e [ow], reduzindo-os, respectivamente, às vogais simples [a], [e] e [o]. É o que acontece quando 
“c[aj]xa” é produzido como “c[a]xa”, “b[ej]jo” como “b[e]jo” e “r[ow]bo” como “r[o]bo”(HENRIQUE, 
HORA, 2013).

Tratando da fonologia autossegmental (Goldsmith, 1976 e Clements, 
1991, Bisol 1989, 1992, apud Gonçalves 1997),  esta expõe que os ditongos 
do português brasileiro podem ser classificados em dois tipos: verdadeiros/
fonológicos e falsos/fonéticos, os primeiros referem-se a duas vogais ligadas a 
mesma rima, na estrutura subjacente, o segundo, que nos interessa nessa pes-
quisa, são, na estrutura profunda, uma vogal que se desagrega da superfície, 
originando uma só vogal.



Os ditongos podem ser classificados, também, como crescentes e decres-
centes, o que irá determinar essa classificação é a posição que a semivogal ocu-
pará na sílaba. A vogal tem uma entoação mais forte, já a semivogal tem uma 
entoação mais fraca. Quando a semivogal ocupa a posição anterior à vogal, ire-
mos ter o que conhecemos por ditongo crescente; porém, ocupando a posição 
posterior a vogal, se apresentará, então, o ditongo decrescente. É o caso das 
palavras citadas anteriormente, como “c[aj]xa”, “b[ej]jo” e “r[ow]bo”. A semivo-
gal “[j]” e “[w]” exibidas posterior a vogal, exemplificarão o que se compreende 
por ditongo decrescente. O fenômeno da monotongação pode ser considera-
do, ainda, como uma mudança em percurso, tratando sociolinguisticamente, 
pois percebe-se que assim como o ditongo é mantido, por vezes a semivogal é, 
também, apagada. Assim, como afirma Hora e Ribeiro (2007), esse fenômeno 
ocorre condicionadamente pelo contexto, principalmente, o contexto fonológi-
co. Portanto, “os ditongos [aj] e [ej] monotongam mais frequentemente quan-
do diante de [s], [ʒ] e [ɾ]” (LOPES, 2002; PEREIRA, 2004 apud CRISTOFOLI-
NI, 2011, p.208). Em se tratando da variabilidade, Bagno (2001, apud CYSNE, 
2016) expõe que o campo de estudo da Sociolinguística mostra toda língua 
transformando-se e variando, quer dizer, muda de acordo com o tempo e va-
ria geograficamente, dependendo, também, da situação social do falante. Dessa 
maneira, compreende-se que tais fatores influenciarão diretamente na ocor-
rência do processo de monotongação, o que agrega a pesquisa um caráter da 
sociolinguística.

METODOLOGIA

Com o objetivo de analisar a frequência com que o fenômeno de mono-
tongação ocorre nos falares potiguares, bem como os fatores variacionistas 
que influenciam nesse processo, realizou-se uma coleta de dados nos meses de 
março e abril de 2018. Para o recolhimento dos dados foram entrevistados mu-
nícipes das cidades de Apodi, Patu e Caraúbas, seis homens e seis mulheres na 
cidade de Apodi, seis homens e seis mulheres na cidade de Patu e seis homens 
e seis mulheres na cidade de Caraúbas, somando um total de trinta e seis (36) 
informantes. A pesquisa contemplou as faixas etárias de 18 a 30 anos e de 40 
a 70 anos de idade.

As entrevistas duraram cinco (5) minutos e foram realizadas nas residên-
cias dos informantes, as perguntas eram sobre fatos do cotidiano e não havia 
interferência dos pesquisadores que estavam gravando. Todos os entrevistados 
assinaram um termo que nos permitia utilizar as gravações para a pesquisa. 
Vale ressaltar, que um dos critérios utilizados para que fosse feita a entrevista, 
era o de que o munícipe não tivesse se deslocado da sua cidade por mais de um 
ano, pois os sotaques, a cultura e outros fatores interfeririam em sua fala.

https://pt.wikipedia.org/wiki/Fricativa_palatoalveolar_sonora
https://pt.wikipedia.org/wiki/Vibrante_simples_alveolar


Após a coleta dos dados, foram escolhidas para análise as palavras: peixe, 
caixa e prateleira. As falas dos informantes foram analisadas de maneira mi-
nuciosa no programa computacional Praat, que é um programa utilizado para 
análise da voz, permitindo que identificássemos os ditongos monotongados 
[aj] e [ej]. Partindo dessa análise observamos, também, em qual gênero, faixa 
etária e cidade este fenômeno mais se apresenta. 

As imagens expostas abaixo exemplificam a análise das palavras, feitas no 
programa Praat, utilizadas na presente pesquisa. Vale ressaltar, que o progra-
ma não só auxilia na identificação do processo de monotongação, como tam-
bém corrobora para a análise do arrastamento da voz, do fenômeno de apaga-
mento e diversos outros processos que a fonética/fonologia dispõem.

Figura 1— Espectrograma da palavra Prateleira

Fonte: A pesquisa

Figura 2 — Espectrograma da palavra Peixe

Fonte: A pesquisa



Figura 3 — Espectrograma da palavra Caixa

Fonte: A pesquisa

Resultados

A partir dos dados analisados, obtemos os seguintes resultados:

Fonte: A pesquisa

Como exposto na tabela acima, é possível perceber que na cidade de Apodi 
dos três homens entrevistados na faixa etária de 18 a 30 anos, um (1) mono-
tongou a palavra caixa, dois (2) monotongaram a palavra peixe e um (1) mo-
notongou a palavra prateleira. Nos homens da faixa etária de 40 a 70 anos, por 
sua vez, um (1) monotongou a palavra caixa, um (1) monotongou a palavra 
peixe e três (3) monotongaram a palavra prateleira. Das palavras caixa, peixe e 
prateleira a que ocorreu mais monotongação foi a palavra ‘prateleira’. 

Ainda em Apodi, entre as mulheres de faixa etária de 18 a 30 anos uma 
(1) monotongou a palavra caixa e duas (2) monotongaram a palavra peixe e 
prateleira. Entre a faixa etária de 40 a 70 anos, das três entrevistadas duas (2) 
monotongaram a palavra caixa e prateleira e três (3) monotongaram a palavra 
peixe. Sendo assim, numa comparação entre as mulheres com idades de 18 a 
30 e 40 a 70 anos, a palavra que ocorreu mais monotongação foi a palavra ‘pei-
xe’ pelas mulheres de 40 a 70 anos.



Na cidade de Caraúbas, dos três homens entrevistados com idade de 18 
a 30 anos aconteceu uma (1) monotongação nas palavras caixa e peixe, já na 
palavra prateleira, nessa mesma faixa etária, os três (3) homens monotonga-
ram. Na faixa etária de 40 a 70 anos não se constatou nenhuma ocorrência 
na palavra caixa, mas nas palavras peixe e prateleira observou-se que os três 
entrevistados apagaram a semivogal. Fazendo uma comparação entre a faixa 
etária de 18 a 30 e 40 a 70 anos, houve mais monotongação entre os homens 
com idade entre 40 a 70 anos.

Nas mulheres da cidade de Caraúbas, constata-se na faixa etária de 18 a 
30 anos, que das três entrevistadas uma (1) monotongou a palavra caixa, duas 
(2) monotongaram a palavra peixe e as três (3) monotongaram a palavra pra-
teleira. Entre a faixa etária de 40 a 70 anos, duas (2) monotongaram a palavra 
caixa e as três (3) monotongaram as palavras peixe e prateleira. Assim, é evi-
dente que as mulheres de faixa etária entre 40 e 70 anos estão apagando mais 
as semivogais.

Partindo para uma análise da Cidade de Patu, dos três homens entrevis-
tados na faixa etária de 18 a 30 anos, não se observou ocorrência na palavra 
caixa, contudo, nas palavras peixe e prateleira todos os três (3) monotongaram. 
Entre os três entrevistados na faixa etária de 40 a 70 anos houve apenas uma 
(1) ocorrência nas palavras caixa e peixe e duas (2) ocorrências na palavra pra-
teleira. Há uma particularidade nessa cidade, visto que foram os homens na 
faixa etária de 18 a 30 anos que mais monotongaram.

As mulheres, ainda na cidade de Patu, na faixa etária de 18 a 30 anos ape-
nas uma ocorrência foi detectada na palavra prateleira, nas outras palavras não 
aconteceu monotongação. Na faixa etária de 40 a 70 anos, uma (1) monoton-
gou a palavra caixa e duas (2) monotongaram as palavras peixe e prateleira. 
Comparando a faixa etária feminina de 18 a 30 com as de 40 a 70 anos, foram 
as mulheres na faixa etária de 40 a 70 anos que mais monotongaram. 

Dado o exposto, percebe-se que nos homens foram identificados mais ca-
sos de monotongação do que nas mulheres e, em ambos os sexos, os entrevis-
tados com faixa etária entre 40 e 70 anos apresentaram mais ocorrências do 
que os participantes com faixa etária entre 18 e 30 anos. Ainda se tratando de 
análise dos resultados, percebe-se que os munícipes da cidade de Apodi mono-
tongaram mais.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A partir da análise realizada e dos resultados apresentados, constatamos 
que os homens tendem a apagar mais as semivogais e os entrevistados com fai-
xa etária mais elevada também, percebemos, ainda, que os falantes naturais da 



cidade de Apodi apresentaram mais ocorrências de monotongação, assim, nos 
indagamos sobre quais fatores e condições sociais interferem nesses resultados. 
Cabe externar, que a pesquisa aqui exposta não está acabada, mas está em pro-
cesso, assim, os resultados são apenas parciais, podendo ser alterados de acordo 
com o número de entrevistados. Desse modo, espera-se que ao término da pes-
quisa todas as indagações suscitadas ao longo de sua realização, sejam sanadas. 
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UM ESTUDO PRELIMINAR DA 
ROTA DE GRAMATICALIZAÇÃO 
DA CONSTRUÇÃO [X-MENTE]

Gabriel Oliveira Monteiro44 

Valéria Viana Sousa45

INTRODUÇÃO

A construção mente, oriunda do Latim mens/mentis, surge na Língua Por-
tuguesa no século XIII como: substantivo feminino com o sentido de intelec-
to, razão, alma, espírito, sabedoria; e, também, com forma gramaticalizada, [X-
-mente], como sufixo na construção de advérbios de modo. 

Quase sempre, no Latim Vulgar, o mente era usado ao lado de um adje-
tivo, em construções como em “boa mente”. A princípio, segundo Bassetto 
(2000), mente, por ser muito mais produtivo no Latim Vulgar, substituiu modo 
na formação [substantivo + adjetivo na forma ablativa] e, mesmo sendo dotado 
por um caráter mais psicológico, denotando intenção ou sentimento, o mente, 
já em uso ablativo, denotava aspectos circunstanciais característicos de um 
sufixo menos lexical e mais gramatical. Dessa forma, a construção mente já 
funcionava como o substantivo e como sufixo formador de advérbios. A esse 
respeito, Maurer Junior (1959), em sua Gramática do Latim Vulgar, afirma que 
eram comuns, em textos do Latim Cristão (eclesiástico), expressões formadas 
com o ablativo mente, mas que ainda preservavam a semântica de sentimento, 
intenção com que se pratica um ato. 

Diante dessas considerações sobre a construção em estudo, objetivamos, 
à luz do Funcionalismo, no presente artigo:

(i)  Investigar a origem do padrão construcional [X-mente] para a formação 
de advérbios, inicialmente de valor qualitativo (ou seja, de modo) e que, 
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através de estudos na língua em uso, tem sido comumente usado também 
denotando valor de intensidade (questão que não será abordada no pre-
sente artigo); 

(ii)  Demonstrar que o padrão [X-mente] surgiu no Latim Vulgar e já era produ-
tivo na época como formador de advérbios de modo; 

(iii) Traçar a rota de gramaticalização dessa construção da condição inicial de 
substantivo para sufixo.

Para a realização dessa pesquisa, falaremos um pouco sobre algumas no-
menclaturas dos processos de mudança na língua, no viés gramático e constru-
cional, e como a construção [X-mente] percorre por esses processos até chegar 
sua forma final gramaticalizada/construcionalizada. Dado isso, como aporte 
teórico, discutiremos, em uma perspectiva diacrônica, o objeto em estudo a par-
tir do continuum de abstração de usos linguísticos proposto por, a saber, item 
lexical> item gramatical> clítico> afixo (HOPPER; TRAUGOTT, 1993), inclusive 
abordando um viés na perspectiva da Linguística Centrada no Uso (TRAUGOTT, 
1993; BYBEE, 2010; TRAUGOTT; TROUSDALE, 2013); e, como aporte analítico, 
serão averiguadas colocações conduzidas por estudiosos da língua em excertos 
retirados de textos constituídos do corpus informatizado do Português Medie-
val para testemunhar a rota de gramaticalização da construção mente. 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA E ANÁLISE 

1. Origem da construção x-mente 

O fenômeno linguístico a ser abordado nesta pesquisa se encaixa nos es-
tudos de Mudança Linguística, visto que se trata de uma nova construção na 
língua. Conforme postulado por Traugott (1993), existem dois tipos de cons-
truções formadas na língua por meio da mudança: 

• Construcionalização: A mudança que origina uma nova construção na lín-
gua, na qual um novo signo é formado, onde existe uma nova relação entre 
estrutura e função. 

• Mudança Construcional: A mudança que altera apenas um dos planos seja 
ele o formal ou o semântico-pragmático. 

As mudanças dentro da língua acontecem a partir de uma série de micro 
passos de mudanças de forma e função. Inicialmente, postula-se que a grama-
ticalização é um processo unidirecional, que parte de itens menos gramaticais 
para mais gramaticais. Em estudos mais recentes, funcionalistas têm recorrido 
aos estudos da mudança linguística seguindo a corrente trabalhada pela Lin-
guística Centrada no Uso, que leva em conta a língua em situação real de uso 
como base para a análise linguística. Nessa perspectiva, entra em jogo a análise 



das formações em sua construção na língua, incluindo também uma formação 
esquemática. Na medida em que construções são formadas na língua, aumen-
ta-se o paradigma de uma classe gramatical ao qual ela pertence. 

Para que o estudo de uma construção na língua seja válido, é necessário 
observa-se a produtividade (necessidade de se observar a frequência do tipo) 
dos elementos que compõem a construção base, o grau de composicionalidade 
(previsibilidade ou não previsibilidade dos sentidos das partes) e analisabilida-
de (reconhecimento ou não dos morfemas da construção), conforme mostrado 
nos trabalhos de Bybee (2010) e Traugott e Trousdale (2013). Tratando-se do 
objeto de estudo dessa pesquisa, percebemos que, dentro da mudança, houve 
uma perda de liberdade sintática das formas, visto que os advérbios forma-
dos são pensados como um único núcleo morfológico; houve, ainda, a perda de 
composição e analisabilidade, a ponto de, ao invés de ser visto dois elementos 
constituídos, a exemplo de tranquila mente (mente tranquila), passar-se a ver 
apenas um único núcleo formado pelo radical e pelo sufixo formador mente, 
como em tranquilamente. Atendo-nos ao contexto morfossintático em que o 
item mente se tornou sufixo, percebemos que, desde o Latim, esse vocábulo já 
era parte integrante de um esquema ainda maior, isto é, era modificado por um 
adjetivo gerando valor semântico qualitativo. Inicialmente, os adjetivos modi-
ficadores desse substantivo estabeleciam uma relação de concordância semân-
tica com a construção mente: intelecto, pensamento, atividade psíquica etc. As-
sim sendo, adjetivo + substantivo mente formavam um sintagma nominal. Ex: 
Sana mente (L.C), ‘Com a mente sã’ ; Impia mente (L.C), ‘com a mente perversa’; 
Quieta mente consistere (L.C), ‘manter-se com a mente quieta’. 

A construção mente, oriunda do Latim mens/mentis, quase sempre, no La-
tim, era usada ao lado de um adjetivo. A princípio, segundo Bassetto (2000), 
mente, por ser muito mais produtivo no Latim Vulgar, substituiu modo na for-
mação substantivo + adjetivo na forma ablativa e, mesmo sendo dotado por um 
caráter mais psicológico, denotando intenção ou sentimento, o mente, já em uso 
ablativo, denotava aspectos circunstanciais característicos de um sufixo menos 
lexical e mais gramatical. A circunstância expressa pelos advérbios podia ser 
substituída por um adjetivo ou por um substantivo com preposição. Em Latim, 
essa substituição podia ser feita por substantivos no caso ablativo. Bassetto 
(2000) também afirma que várias dessas expressões ablativas converteram-se 
em advérbios no Latim Medieval e nas línguas românicas, como, por exemplo, 
hac hora > agora (port.). Ressaltamos, ainda, que o próprio Latim formou um 
grande número de advérbios, conferindo caráter adverbial a certos adjetivos 
no nominativo, acusativo e, principalmente, no ablativo: certo, contínuo, mérito, 
necessário, fortuito, súbito, etc. Outros ainda foram formados por uma justa-
posição ou contração de preposições com nomes, como, por exemplo, adhuc, 
admodum, exemplo, imprimis, etc. Maurer Junior (1959), em sua Gramática do 



Latim Vulgar, afirma que eram comuns, em textos do Latim Cristão (eclesiásti-
co), expressões formadas com o ablativo mente, mas que ainda preservavam a 
semântica de “sentimento”, “intenção” com que se pratica um ato.

Seguindo o cline de gramaticalização, os elementos perdem certa liberdade 
sintática entre si; a classe de adjetivos ocupantes se expande para além dos que 
designam estado mental (em concordância com o sufixo mente); a posição do 
substantivo mente passa a se tornar mais fixa, não podendo mais adjetivos e ou-
tras palavras (identificadas como X na formação X-mente) intervir na expressão. 
A característica lexical do substantivo mente em expressões começa progressi-
vamente a ser enfraquecida e a se aproximar, cada vez mais, de modo, maneira. 
Segundo Karlsson (1981), a partir do século VIII, com o surgimento das línguas 
românicas, estabelece-se a redução completa de mente a sufixo adverbial. 

2. A Construção x-mente no Português 

Na Língua Portuguesa, a construção mente surge no século XIII com o sen-
tido de intelecto, razão, alma, espírito, sabedoria. O seu uso desloca-se morfo-
logicamente da condição de nome (substantivo feminino, a rigor, precedido por 
um determinante do gênero feminino) e passa a exercer, também, a função de 
sufixo formador de advérbio. Os advérbios formados com a construção mente 
são classificados, na Tradição Gramatical (CUNHA; CINTRA, 1985), como ad-
vérbio de modo e, em alguns estudos da Tradição Gramatical e na Tradição Lin-
guística (VILELA; KOCK, 2001), são reconhecidos como advérbios de modo e 
de intensidade. Na Figura 01, podemos visualizar o que aconteceu com a cons-
trução mente, observemos:

Figura 01: Processo da construção mente

	
Fonte: Elaborada pelos pesquisadores.



No Português, acreditamos que os advérbios formados já estejam den-
tro de um processo de construcionalização mais abstrato, uma vez que, não 
se visualiza a priori uma composicionalidade nos elementos que compõem o 
constructo [X-mente] considerando as formações com adverbiais a partir de 
adjetivos + mente ou, como preferimos aqui, da construção [X— mente]. De 
forma verossímil, o falante da língua, em um campo sincrônico, não recupera 
também essa composicionalidade. Diferentemente, do Latim Clássico, em que 
o constructo era semanticamente “a maneira como a sua mente/cabeça está 
quando realiza uma ação”, ele já passa para o Português aceitando, na posição 
X, elementos de outra natureza semântica que não precisam obrigatoriamente 
concordar com a natureza “mental” do mente. Logo, a partir do momento em 
que o adjetivo está na construção, independentemente de sua natureza, ele ga-
nha a semântica de “maneira como se realiza a atividade verbal”.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os resultados preliminares desta pesquisa sinalizam que a construção 
[X-mente] desde o Latim, antes mesmo do Período Medieval, já era utilizada 
para a formação de advérbio. Dessa forma, no corpus analisado, a construção 
[X-mente] já se encontrava gramaticalizada antes do século XIII, época em que 
surgiu na Língua Portuguesa. A construção é um resultado de mudanças de um 
contexto morfossintático que ocorria desde o Latim Clássico, em que o subs-
tantivo começou a ser modificado por sintagmas adjetivais. 
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O PROCESSO DE CATEGORIZAÇÃO 
DE PALAVRAS NA LINGUÍSTICA 

COMPUTACIONAL
Cleilson da Silva Costa 46 

Valquiria Nunes de Lira 47 

Cid Ivan da Costa Carvalho48

INTRODUÇÃO

O estudo acerca do processo de categorização de palavras no campo da 
linguística computacional leva-nos a refletir sobre o que se estuda especifica-
mente esse ramo da linguística e, posteriormente, as dificuldades enfrentadas 
pelos etiquetadores morfossintáticos.  De acordo com Othero e Menuzzi (2005, 
p. 25), “a linguística computacional é a área da ciência linguística voltada para 
o tratamento computacional da linguagem e das línguas naturais”. Com base 
nisso, é notável que esse pensamento corrobora com o de Vieira e Lima, no 
qual a Linguística Computacional pode ser vista como “a área de conhecimen-
to que explora as relações entre linguística e informática, tornando possível a 
construção de sistemas com capacidade de reconhecer e produzir informação 
apresentada em linguagem natural”. (VIEIRA; LIMA, 2001, p. 1 apud OTHERO, 
2005, p. 342).

Com base nessa breve apresentação sobre o que é linguística computacio-
nal, é correto afirmar que o processo de categorização das palavras de forma 
automática está dentro desse campo da linguística. E, por sua vez, leva em con-
sideração os traços formais e o posicionamento do item lexical na estrutura da 
frase. Nessa área de estudo, esse processo é feito através da etiquetagem mor-
fossintática que desempenha uma função de extrema importância na desambi-
guação das palavras, uma vez que elas podem pertencer a várias classes gra-
maticais a depender do contexto linguístico em que estão inseridas. (OLIVEIRA 
E FREITAS, 2006). Diante desse fato, esta pesquisa tem como objetivo mostrar 
um estudo das etiquetas já existentes no programa Bag of Tools e, também, do 
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processo de etiquetagem morfossintática para português brasileiro feita por 
esse programa.

Para isso, este trabalho está divido em três tópicos: o primeiro trata de al-
guns conceitos e discussões sobre o que são os traços formais, posicionamento 
do item lexical, etiquetagem de palavras e etiquetadores; o segundo apresenta 
a metodologia na execução do trabalho de pesquisa; por último, o terceiro mos-
tra a análise dos dados os quais exemplificamos através dos prints do programa 
Bag of Tools, ilustrando a contribuição para o programa e, também, exemplifi-
cando as novas tags que foram criadas.

1. CATEGORIZAÇÃO DE PALAVRAS

Segundo Kenedy (2013), a categorização do item lexical é classificada por 
três traços: semânticos, fonológicos e formais. Dessa maneira, o autor concei-
tua esses três traços lexicais da seguinte forma:

Os traços semânticos dizem respeito ao conteúdo dos itens lexicais, seu significado, enquanto os 
traços fonológicos referem-se à substância sonora desses itens, sua pronúncia. Tipicamente, tra-
ços semânticos e fonológicos são codificados e expressos no corpo de um item lexical, como por 
exemplo, o conteúdo [tipo de moradia] e a pronuncia [kasa] presentes numa palavra como casa. Os 
traços formais, no entanto, são mais abstratos e não se realizam visivelmente numa palavra isola-
da. Esses traços dizem respeito a informações que serão acessadas pelo Sistema Computacional e 
repercutirão na estruturação da frase. (KENEDY, 2013, p.129).

Então, com base nisso, podemos afirmar que o posicionamento de cada 
item do léxico, de fato, é um composto de traços. A palavra traço está relacio-
nada as inúmeras informações que estão codificadas em determinado item le-
xical. No entanto, apesar dessa abrangência de tipos de traços, este trabalho dá 
ênfase nos traços formais que, de acordo com Kenedy (2013, p. 137), “traços 
formais são aqueles que, no funcionamento da cognição linguística humana, 
codificam informações a serem acessadas e usadas pelo Sistema Computacio-
nal na linguagem humana”. Então, de grosso modo, os traços formais auxiliam 
os sistemas computacionais, introduzindo marcas de classes de palavras, gêne-
ro, número, tempo e modo.

Além dos traços formais, há também o posicionamento do item lexical 
dentro da sentença. Com suporte em Carvalho, Vasconcelos e Alencar (2012), 
o processo de etiquetagem é de imensa importância na linguística computa-
cional, visto que é uma das partes mais pesquisadas no processamento da lin-
guagem natural. O etiquetador desempenha a função de etiquetar, categorizar 
os itens lexicais em uma sentença, frase ou texto, de acordo com o sistema de 
etiquetas e, principalmente, com o posicionamento da palavra na estrutura 
da frase, sendo que uma determinada palavra pode pertencer a mais de uma 



classe de palavra, dependendo, então, da posição em que ela está inserida. Os 
etiquetadores morfossintáticos decompõem a sentença em itens lexicais e atri-
buem uma etiqueta que corresponde a classificação para cada palavra. O em-
prego desse tipo de analisador é fundamental para boa execução de outros sis-
temas computacionais, como corretores ortográficos, analisadores semânticos, 
reconhecedores de voz e sintetizadores de voz. Além disso, os etiquetadores 
são utilizados nos programas de transcrição fonética e fonológica com o intuito 
de reconhecer as formas mais adequadas da fala humana.

Os etiquetadores, além de exercerem uma função de grande relevância na 
categorização das palavras na linguística computacional também são utiliza-
dos nos programas de transcrição fonética e fonológica, tendo como finalida-
de reconhecer as formas mais pertinentes da fala humana. Na fonologia, por 
sua vez, de acordo com Carvalho (2017, p. 746) “o componente fonológico é 
um sistema de regras que relaciona estruturas de superfície a representações 
fonéticas”.

2. PROCESSO METODOLÓGICO

Este estudo foi desenvolvido, inicialmente, através de uma observação das 
tags existentes no etiquetador morfossintático do programa computacional 
bag of tools, que foi desenvolvido pelo Grupo de Estudo em Linguística Compu-
tacional – GELC, na Universidade Federal Rural do Semi-Árido (UFERSA). Du-
rante essa observação, era notável que o principal problema era a ambiguidade 
que há dentro dos procedimentos da etiquetagem na linguística computacional 
desse programa. Com base nisso, foi feita uma análise em um corpus composto 
por 531 palavras, no qual foi feito uma etiquetagem em todas essas palavras e, 
em seguida, implantadas nesse programa. Em consequência disso, foram cria-
das 48 novas tags com traços formais de gênero e número para retirar a ambi-
guidade das palavras.

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES

Com base na análise das tags já existentes no programa Bag of Tools, que 
ilustramos os seguintes prints:



Imagem 1: Apresentação da transcrição fonológica e da etiquetagem no programa Bag of Tools.

Fonte: a pesquisa.

Levando em consideração a ilustração expressa nessa imagem, salienta-
mos que o programa categoriza as palavras de maneira superficial, sendo que 
no exemplo da palavra “ovos”, o programa classifica apenas como nome (N), 
não distingue os traços formais, melhor dizendo, se é masculina, feminina, sin-
gular ou plural e, também, não ilustra se essa palavra é um som aberto ou fe-
chado. Da mesma forma com a palavra “ovo”, categorizada como nome (N) que, 
por sua vez, na posição que está na frase é um nome, masculino, singular e som 
fechado, ao contrário da primeira palavra exemplificada.

Imagem 2: Apresentação da transcrição fonológica e da etiquetagem no programa Bag of Tools.

Fonte: a pesquisa.



Na segunda imagem, observamos de forma mais criteriosa o programa 
executou a categorização da palavra “corte” em três ocorrências. E, nota-se 
que, classificou apenas como nome (N) em todas as ocorrências, sendo que 
na última, a palavra estava desempenhando uma função de verbo. Além disso, 
mais uma vez, não levou em consideração o posicionamento da palavra, gênero 
que pertencia e número. Quanto à transcrição fonética dessa palavra, na pri-
meira utilização, é um som aberto, na segunda, um som fechado e, por último, 
na terceira, é um som aberto. Com base no estudo das tags que estão armaze-
nadas nesse programa, é perceptível que, como mencionado anteriormente, há 
uma enorme ambiguidade na categorização das palavras, visto que o programa 
classifica as palavras sem levar em consideração os traços formais e o contexto 
linguístico em que as palavras estão inseridas. Quanto a transcrição fonética 
das palavras, o programa não consegue distinguir se tal palavra é masculina, 
feminina, plural ou singular e, também, não distingue os sons, se é um som 
aberto ou fechado.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Nesta breve pesquisa, objetivamos analisar a performance do processo de 
etiquetagem morfossintática do português brasileiro feita pelo programa Bag 
Of Tools e, principalmente, retirar a ambiguidade na categorização das pala-
vras, como também, ampliar o número de tags desse programa computacional. 
Quando se trata dessa atuação de etiquetagem nesses processos de categoriza-
ção, devemos levar em consideração que erros podem ser vistos, do programa, 
etiquetador e do corpus. 

O estudo revelou que o principal problema desse programa é a ambigui-
dade existente na etiquetagem das palavras. No entanto, com a criação de 48 
novas tags, proporcionou uma ampliação no número. Então, podemos afirmar 
que obtivemos resultados significativos, uma vez que houve uma redução na 
ambiguidade da categorização das palavras. Por fim, vale salientar que, este 
trabalho não está finalizado, está em fase de desenvolvimento, buscando a ela-
boração de novas tags para a conjugação dos verbos.
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A COESÃO REFERENCIAL EM 
TEXTOS ESCOLARES: 

uma perspectiva desenvolvimental
Pablo Jardel Oliveira do Rosário49

INTRODUÇÃO 

Neste trabalho, são investigados os usos dos dispositivos coesivos referen-
ciais em três anos escolares — 5º e 9° anos do Ensino Fundamental II e 3° do 
Ensino Médio. Enquadra-se na área de pesquisa a que se chama de desenvolvi-
mento linguístico de crianças e adolescentes em idade escolar pelo enfoque que 
dá ao tratamento da coesão textual ao longo da progressão nos anos escolares. 

Partir de uma perspectiva desenvolvimental é assumir o princípio de que 
a língua de uma criança, logo após a sua aquisição inicial, passa a mudar para 
atender às novas necessidades comunicativas e interacionais que a entrada na 
escola impõe. No processo do desenvolvimento, formas já adquiridas passam 
a desempenhar novas funções e funções já dominadas, por sua vez, passam a 
materializar-se por novas formas (MARTINS, 2016). A escolarização afeta, so-
bretudo, a língua da criança em sua modalidade escrita, porque é na escola que 
ela se depara com usos linguísticos muito diferentes dos seus. 

Além de se enquadrar nesta grande área citada acima, este trabalho, por 
analisar o uso de dispositivos coesivos referenciais, utiliza-se dos princípios da 
Linguística de Texto para o tratamento da coesão, especialmente os postulados 
por Koch (2003) e Marcuschi (2016), nos quais a coesão é compreendida como 
um fenômeno da microestrutura, manifestando-se, portanto, na superfície tex-
tual. Relativamente aos processos metodológicos, adotaram-se as orientações 
basilares da Linguística de Corpus, que possibilita análises em quantidades ro-
bustas de dados linguísticos.

O trabalho está organizado da seguinte forma: primeiramente, é expos-
to o enquadramento teórico, e, de seguida, os procedimentos metodológicos. 
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Depois destas duas seções, são expostos os resultados e discussões, seguidos 
pelas considerações finais.

1. ENQUADRAMENTO TEÓRICO

Aqui, o estudo da coesão textual — e especialmente da coesão referencial 
feita pelo uso de pronomes — é enquadrada como um dos tópicos possíveis 
de análise do desenvolvimento linguístico de crianças e adolescentes, como 
aponta Martins (2016). O uso de pronomes enquanto dispositivos coesivos re-
ferenciais é, portanto, um dos fatores que podem revelar o desenvolvimento 
linguístico em idade escolar.

Em relação à coesão textual, Halliday e Hasan (1976) a compreendem 
como um conceito semântico, o qual se refere às relações de sentido presentes 
no texto — que se constitui a partir da relação entre uma expressão linguística 
e outra crucial para sua interpretação. É a chamada relação de pressuposição. 
Tal processo forma o que estes autores chamam de textura — aspecto respon-
sável por distinguir um texto de um não texto.

Os autores classificam os elementos coesivos em cinco categorias: referên-
cia, substituição, elipse, conjunção e coesão lexical. A primeira é formada por 
elementos que não podem ser interpretados semanticamente por si mesmos. É 
dada pela classe dos pronomes pessoais, possessivos e por meio dos mecanis-
mos de identidades e similaridades. Ela, ainda, pode ser situacional (exofórica) 
ou textual (endofórica). A referência exofórica é feita a elementos da situação 
comunicativa, e a endofórica é feita a entidades textuais. Veja-se um exemplo 
abaixo de uma referência endofórica feita por pronome pessoal:

(1)  Eu sou funcionária pública municipal há 24 anos, porque minha mãe, antes de falecer, me fez 
prestar um concurso. Ela achava que eu tinha que ter um emprego. (19Or:Br:Intrv:Cid)50

Em (1), o pronome ela faz referência ao grupo nominal minha mãe, for-
mando, ambos, uma relação correferencial. Em virtude do objetivo deste tra-
balho, que se foca no uso de pronomes enquanto dispositivos coesivos, e por 
razões de espaço, não serão discutidos os outros mecanismos de coesão pro-
postos pelos autores. 

Beaugrande e Dressler (1981), por sua vez, relacionam a coesão ao modo 
como os componentes da superfície textual se encontram conectados entre si 
em uma sequência linear. Para eles, a coesão é um fenômeno manifestado em 
nível de superfície textual. No Brasil, segue esta linha Marcuschi (2016), que 

50 Os exemplos desta seção foram retirados do Corpus do Português, disponível em: https://www.corpusdoportu-
gues.org/. 



compreende a coesão como um dos fatores que regem a conexão sequencial do 
texto, estabelecendo as relações de cotextualidade. Entre os fatores propostos 
em sua classificação está o uso da pronominalização, objeto deste trabalho.

Fávero (2009) propõe três tipos de coesão: referencial, recorrencial e se-
quencial. A coesão referencial, tem, segundo ela, função de estabelecer referên-
cia e pode ser dada por substituição e reiteração. A substituição se dá quando 
um elemento é precedido ou retomado por uma pró-forma, processo no qual 
pode ocorrer a correferência — dois elementos que se referem à mesma enti-
dade extralinguística (MARIN, 2004). A reiteração é a repetição de expressões 
linguísticas no texto.

O modelo teórico de Koch (2003), que serve de base para este trabalho, 
propõe dois mecanismos básicos de coesão: referencial e sequencial. A auto-
ra chama de coesão referencial aquela na qual um componente da superfície 
textual faz remissão a outro(s) elemento(s) nela presente(s). Ao primeiro, ela 
dá o nome de forma referencial ou remissiva, e ao segundo, por seu turno, ela 
dá o nome de elemento de referência ou referente textual. Quando a forma re-
missiva vem antes do referente textual, se tem a anáfora e, quando vem depois, 
tem-se a catáfora.

De acordo com a concepção da autora, a noção de referência é bastante 
ampla: pode ser representada por um nome, um sintagma, um fragmento de 
oração ou todo um enunciado. De maneira mais específica, as formas remis-
sivas, segundo a autora, são de ordem gramatical e lexical. As primeiras não 
fornecem ao leitor/ouvinte instruções de sentido, mas apenas instruções de 
conexão — como, por exemplo, concordância de gênero e número —, e podem 
ser presas ou livres. As segundas são formadas pelos grupos nominais defini-
dos, que, diferentemente das anteriores, fornecem instruções de sentido. Este 
artigo se concentra nas formas remissivas gramaticais.

Segundo Koch (2003), são formas remissivas gramaticais presas aquelas 
que acompanham um nome dentro dum grupo nominal, concordando em gêne-
ro e número, exercendo, pois, a função dos determinantes. São, em termos tra-
dicionais, os artigos, os pronomes adjetivos e numerais. As formas remissivas 
gramaticais livres, por sua vez, são formadas pelos pronomes de 3° pessoa e os 
pronomes substantivos em geral, os quais têm função pronominal propriamente 
dita. E este trabalho contempla, na análise do corpus, os pronomes do caso reto 
de terceira pessoa, os oblíquos e os possessivos. Observem-se o quadro abaixo:

Formas remissivas gramaticais livres (pronomes 
átonos e tônicos)

Formas remissivas gramaticais presas (pronomes 
adjetivos)

ele, ela, eles, elas, o, a, os, as, lhe, lhes. seu, sua, seus, suas, dele, dela, deles, delas.

Tabela 1: dispositivos coesivos referenciais contemplados por este trabalho.



(2)  Nessa época, eu já tinha o meu primeiro filho, o Paulo César e ele viajou comigo. (19Or:Br: 
Intrv:Cid) 

(3) Se for outra a prioridade o governador também vai dar seu apoio. (19Or:Br:Intrv:Cid)

O exemplo dado em (2) é um caso prototípico que Koch (2003) chama de 
coesão referencial feita por forma remissiva gramatical livre, na qual o prono-
me substantivo ele retoma, na superfície textual, o sintagma nominal complexo 
o meu primeiro filho, o Paulo César. O exemplo posto em (3), por sua vez, é um 
caso típico chamado pela mesma autora de coesão referencial feita a partir de 
uma forma remissiva gramatical presa, a qual acompanha, no ato da remissão, 
um nome. Ambos os dispositivos mantêm, com os seus respectivos referentes 
textuais, uma relação de correferencialidade.

2. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

Para a consecução deste trabalho, foi feita, primeiramente, a seleção de 
120 textos a partir do Corpus Doeste — que está atualmente em processo de 
compilação. O Corpus Doeste é um projeto vinculado ao grupo de pesquisa Lin-
guística Educacional, da Universidade Federal Rural de Semi-Árido-UFERSA — 
e, como esta presente pesquisa está também vinculada ao mesmo grupo, foi 
possível ter acesso aos textos do corpus na íntegra, mesmo que ainda esteja em 
fase de compilação.

Os textos foram escritos por alunos regularmente matriculados no 5° e 
9° anos de Ensino Fundamental II e do 3° ano do Ensino Médio de três escolas 
públicas de Caraúbas/RN. Os textos são de tipologia narrativa e argumentativa. 
Para a coleta foram aplicados os seguintes estímulos, com um intervalo de tem-
po de, mais ou menos, 15 dias entre as aplicações:

Estímulo 1: Conte uma história marcante (real ou imaginária) que você e seu(sua) melhor(a) viveram 
durante as últimas férias escolares. (Instruções: o seu texto ter entre 20 a 25 linhas; use caneta esfero-
gráfica azul ou preta; não coloque título.)

Estímulo 2: Você acha que as redes sociais (Facebook, Twitter, Instagram, Tinder etc.) são importantes 
hoje em dia? Escreva um texto para ser publicado no blog da sua escola em que você exponha a sua 
opinião sobre as redes sociais. Neste texto, você deve dizer se você é favorável ou contrário à existên-
cia das redes sociais. Justifique a sua opinião. (Instruções: o seu texto deve ter entre 20 a 25 linhas; use 
cante esferográfica azul ou preta; não coloque título.)

2.1. Princípios de transcrição 

Depois da coleta dos textos, foi dado início ao processo de transcrição. 
Para tal, adotou-se um editor de textos simples para que, em formato TXT e 
com codificação UTF-08, fossem digitados os textos. Tal formato e tal codifica-

https://www.corpusdoportugues.org/hist-gen/x4.asp?t=26409&ID=26256652
https://www.corpusdoportugues.org/hist-gen/x4.asp?t=26409&ID=26256652
https://www.corpusdoportugues.org/hist-gen/x4.asp?t=26402&ID=26247835


ção foram necessários para que, posteriormente, fosse feito o tratamento dos 
textos noutra plataforma informática.

Relativamente aos processos de transcrições, os textos foram digitados ip-
sis literis. Apenas inadequações relativas à ortografia de palavras foram corri-
gidas a fim de a leitura computacional não ser prejudicada. Inadequações gra-
maticais foram mantidas na transcrição, portanto.

Para a nomeação dos arquivos, adotaram-se algumas convenções, a sa-
ber: iniciais do aluno, tipo de texto (1 ou 2, para narrativo ou argumentativo, 
respectivamente) e iniciais da escola. Um exemplo é: “cbs_1_3_esg”. Tais pro-
cedimentos são importantes para que, em todos os momentos, se preserve a 
identidade dos alunos.

2.2. Tratamento informático

Depois da transcrição, a qual foi exposta na subseção anterior, deu-se iní-
cio ao tratamento computacional dos textos. Este tratamento foi feito exclu-
sivamente a partir da plataforma Lancsbox (BREZINA et al., 2015). Com base 
nela, linhas de concordância foram extraídas a partir da consulta de dispositi-
vos coesivos referenciais escolhidos pelo recorte proposto por este trabalho. 
Veja-se uma imagem abaixo da plataforma: 

Imagem 1: tela de linhas de concordância da plataforma Lancsbox.

Cada dispositivo coesivo foi inserido na barra de busca dessa plataforma 
para que se observasse seu contexto linguístico de uso, com janela de busca de 
sete palavras à esquerda e sete à direita do nó (item de consulta). Depois dis-
so, foi identificada cada cadeia coesiva dos textos para, posteriormente, serem 
feitas as análises de casos mediante exemplos concretos, os quais se veem em 
sessões seguintes.



3. RESULTADOS E DISCUSSÕES

Nesta presente sessão, serão expostos, primeiramente, os aspectos quan-
titativos para, depois, e sempre que possível, interpretá-los — observando-os 
na progressão nos três anos escolares estudados.

Relativamente aos textos de tipologia narrativa, os dispositivos coesivos 
referenciais mais utilizados nos três anos escolares estudados foram os pro-
nomes pessoais do caso reto de terceira pessoa. É interessante apontar que, 
à medida que se avança nos anos escolares, a frequência destes dispositivos 
aumenta consideravelmente: no 9° ano em relação ao 5°, a frequência aumenta 
em 55,17%; No 3° ano em relação ao 9°, a frequência aumenta em 33,33%. 
Veja-se o gráfico abaixo:

Gráfico 2: distribuição, em números absolutos, de dispositivos nos textos narrativos.

Como se pode ver no gráfico acima, o aumento de frequência, além de 
ocorrer com pronomes do caso reto, também ocorre com os pronomes posses-
sivos de terceira pessoa: no 9° ano em comparação ao 5°, o uso aumenta em 
142,85%; no 3° ano em relação ao 9°, a frequência aumenta em 147,05%. Já os 
pronomes oblíquos, nos textos narrativos do corpus, só registraram ocorrência 
no 3° ano — o que mostra, portanto, que, neste ano escolar, os alunos apreen-
dem novas formas linguísticas para se codificar, na superfície textual, entida-
des, animadas ou não. Observem-se alguns exemplos com referentes textuais 
em itálico e forma remissiva em negrito: 

(4)  ... meu amigo também foi mais ele ia quase se afogando ele ficou longe de meu avô mais ele se 
nadamos bastante e brincamos depois estava na hora de ir então vamos pra casa. (rvfa_1_5_emjo);

(5)  Então pensei que em vez de eu passar as férias com minha família, eu poderia convidar meu 
amigo Alissom tenho certeza que ele aceitaria. Não seria uma má ideia já que faz um tempo que 
não falo com ele. (apgsg_1_9_eplgo);



(6)  ... ficamos sem palavras pois era o mesmo casal que não ajudamos minutos atrás, o problema 
da moto era falta de gasolina, para nossa sorte eles andavam com barril cheio de gasolina, com 
isso nos tiraram do prego. Em seguida lhes perguntei por que nos ajudaram ... (jpl_1_3_esg).

Em (4), se pode notar o uso do dispositivo ele para retomar o sintagma no-
minal meu amigo três vezes. Em (5), ocorre o mesmo: a utilização do pronome 
pessoal ele para retomar um sintagma nominal (meu melhor amigo Alissom). Já 
em (6), por sua vez, são usados dois dispositivos para retomar um mesmo sin-
tagma nominal — o que contribui para que se tenha uma textura mais robusta no 
texto. Neste caso em particular, há o uso do dispositivo eles, chamado por Koch 
(2003) de forma remissiva gramatical livre, e o uso do pronome oblíquo lhe para 
retomar o sintagma nominal o mesmo casal que não ajudamos minutos atrás.

As cadeias coesivas vistas e analisadas acima são comuns nos três anos es-
colares no corpus. Nessas cadeias, pronomes referenciais são utilizados para se 
codificar, na superfície do texto, referentes humanos personagens da narrativa.

Relativamente aos textos de tipologia argumentativa, nos três anos esco-
lares estudados, os pronomes do caso reto de terceira pessoa e os possessivos 
registram o mesmo número de ocorrências. É pertinente apontar, no entanto, 
que, se se observar a progressão dos anos escolares, se verá um comportamen-
to linguístico diferente do que se viu nos textos de tipologia narrativa. No uso 
dos pronomes do caso reto, o 9° ano registrou, em relação ao 5°, um aumento 
de 115,38%. E o 3° ano, por seu turno, registrou uma queda de 42,85% em re-
lação ao 9°. Veja-se o gráfico abaixo:

Gráfico 3: distribuição, em números absolutos, de dispositivos nos textos argumentativos.

Já em relação aos pronomes possessivos, o 9° ano registrou, relativamente 
ao 5°, uma queda de 13,33%, e o 3° ano em relação ao 9°, por sua vez, registou 



um aumento na frequência de 123,07%. De uma maneira geral, os pronomes 
possessivos são os mais utilizados no 5° e 3° anos, enquanto que, no 9°, os mais 
utilizados são os pronomes do caso reto. E, novamente, os oblíquos só ocorrem 
no 3° ano. Observem-se alguns exemplos:

(7)  No celular uma mãe de um menino está viajando o filho fica mais o pai ele pode falar no Face-
book ou então pelas outras redes sociais mas também não é pra fala com pessoas estranhas por 
que tem pessoas que leva outra pessoas pra caminho do mau ou fica fazendo mau com você. 
(mlaf_1_2_emjo)

(8)  As redes sociais são importantes, mas em algumas situações elas servem para criticar, para 
denunciar, agredir com palavras, para algumas pessoas expor suas vidas ... (jvls_2_9_eplgo) 

(9)  A sociedade seja ela brasileira ou não aumenta o uso das redes sociais, pois desde cedo as pes-
soas fazem seu uso. (elc_2_3_esg)

(10)  Muitas pessoas ficam ligadas demais nas redes sociais e se esquecem do mundo ao seu redor 
... (glan_2_3_esg)

Analisando o caso em (7), se vê que, se se levar em consideração apenas 
instruções de conexão — concordância de gênero e número, por exemplo —, 
observar-se-ão dois possíveis referentes textuais para o correferente ele: o 
filho e o pai. Mas, se se observar bem a progressão textual, se verá uma espé-
cie de advertência feita à entidade ele do autor sobre o uso das redes sociais 
— do que se conclui, partindo do pressuposto de que uma criança não teria 
a pretensão de dar conselhos aos pais, que o pronome ele faz referência ao 
sintagma nominal o filho, referente humano sem experiência de vida que, sim, 
pode ser alvo de um conselho. Esta análise conforma-se com que Kallmayer, 
Meyer-Hermann et al (1976), citados por Koch (2003), apontam. Para os au-
tores, os pronomes de 3ª pessoa dão ao leitor/ouvinte apenas instruções de 
conexão — e, portanto, para que se estabeleça a relação textual adequada, é 
necessário que haja congruência entre as predicações da forma referencial e 
referente textual. 

A resolução da anáfora em (7), levando em consideração todas estas cir-
cunstâncias apontadas acima, pode ser prejudicada se não houver, nela, uma 
leitura cuidadosa — o que a caracteriza como uma anáfora não tão bem cons-
truída do ponto do vista do processamento linguístico. 

Em (8), por sua vez, o sintagma nominal as redes sociais é retomado pelo 
dispositivo elas. Em (8), é utilizado o dispositivo seu para retomar as redes 
sociais. A este tipo de dispositivo Koch (2003) dá o nome de forma remissiva 
gramatical presa — a qual acompanha um nome dentro de um grupo nominal, 
concordando em gênero e número, pertencendo, portanto, ao paradigma dos 
determinantes. O mesmo processo ocorre em (9): a entidade as redes sociais é 
retomada — desta vez pelo uso do dispositivo seu. Em (10), por sua vez, é uti-
lizado o dispositivo seu para referir o sintagma nominal muitas pessoas.



Os exemplos expostos acima do 5°, 9° e 3° anos são casos prototípicos 
nos quais os dispositivos são utilizados para ora codificar o referente a redes 
sociais, ora codificar referentes humanos, ora para codificar outras entidades, 
como, por exemplo, muitas pessoas.

Como se viu na seção nesta exposição, à medida que se avança de ano es-
colar, em termos gerais, há um aumento na frequência dos dispositivos coesi-
vos referenciais — constituindo, pois, uma correlação entre progressão escolar 
e desenvolvimento linguístico (em termos de coesão) na escrita desses alunos. 
Vejam-se o gráfico abaixo, em números absolutos, com distribuição geral dos 
dispositivos nos três anos escolares: 

Figura 4: distribuição, em números absolutos, de dispositivos nos três anos escolares.

O aumento no uso da coesão referencial se dá, como se pode observar pelo 
gráfico acima, sobretudo nos textos de tipologia narrativa — e tal aumento é 
ainda mais patente quando se comparam o 3° e o 5° anos, que aumento em 
197,22% no uso dos dispositivos. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este trabalho investigou, à luz de uma perspectiva desenvolvimental 
(MARTINS, 2016), mecanismos de coesão referencial em três anos escolares. 
Para o tratamento do fenômeno, adotou-se o modelo teórico proposto por 
Koch (2003). Pesquisas sobre o desenvolvimento linguístico em idade escolar 
ainda são muito escassas no Brasil. Consciente desta lacuna, esta pesquisa vem 
para que novas discussões e novos empreendimentos possam emergir nesta 
área tão essencial à Linguística Educacional.
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DA GRAMÁTICA COMPARADA:
uma ciência de patriotas

Raul de Carvalho Rocha51

INTRODUÇÃO

A ciência que se constituiu em torno dos fenômenos da língua, a Linguís-
tica, surgiu efetivamente no início do século XIX, em território alemão, sob a 
denominação de Gramática Comparada. As suas origens, por sua vez, coinci-
diram com o período em que se deu a irrupção e o apogeu do Romantismo, 
movimento cultural, artístico e filosófico, que se notabilizou por constituir-se 
em uma reação contra a cultura e o pensamento estrangeiros, particularmente 
os de origem francesa, na Alemanha (BAKHTIN, 2006). Caracterizado por recu-
sar os valores associados ao Classicismo, que se impunha às esferas artísticas 
e intelectuais alemãs, o Romantismo instaurou nos estudiosos da época um 
orgulho desmedido pela língua e cultura nacionais, o que os motivou a estudar 
as manifestações consideradas genuinamente germânicas com vista ao enalte-
cimento da nação. Consequentemente, a Gramática Comparada absorveu esse 
furor patriótico romântico, e os estudos linguísticos de então precisam, pois, 
de ser entendidos sob essa ótica (ROBINS, 1979).

Entre os patriotas românticos pertencentes à Linguística Histórico-Com-
parativa encontra-se Jacob Grimm (1785–1863), comparatista universalmente 
conhecido pela compilação, com o seu irmão, Wilhelm (1786-1859), de con-
tos de fadas extraídos do folclore germânico medieval. No campo da ciência da 
língua, por sua vez, Grimm é particularmente conhecido pela formulação da 
primeira lei de mudança fonética a que a posteridade chamou “Lei de Grimm”. 
Com a supracitada lei, Grimm demonstrou, a partir da comparação do gótico 
com o grego, o sânscrito e o latim, as transformações por que passavam as lín-
guas germânicas em diferentes momentos históricos e a sua correlação com 
línguas não pertencentes à família germânica. Com isso, demonstrou a regula-
ridade com que ocorriam as mudanças linguísticas, assim como o seu caráter 
estruturalmente condicionado.

Reconhecendo-se este fato, pretende-se demonstrar como os ideais pa-
trióticos de Grimm conduziram-no à importante constatação da mutação con-
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sonantal observada na comparação do gótico com as “línguas clássicas”, que, à 
parte as suas concepções ideológicas e interpretações nacionalistas dos fatos, 
configurou uma descoberta genuinamente científica, a qual exerceu influência 
decisiva sobre a Linguística do século XIX. Trata-se de uma pesquisa de na-
tureza bibliográfica, teoricamente fundamentada em Robins (1979) e Auroux 
(2000), obras voltadas à historiografia linguística, e em Guinsburg (1978), no 
campo da historiografia da arte.

1. A ALEMANHA ROMÂNTICA DO SÉCULO XIX

A Alemanha do século XIX, berço da Gramática Comparada, apresentava 
características bastante peculiares que permitem compreender a emersão dos 
estudos linguísticos propriamente ditos ali, e não em outro lugar. Recordemo-
-nos que, devido à forte influência estrangeira, sobretudo a francesa, sobre 
as esferas intelectuais (BAKHTIN, 2006), os alemães buscavam fortemente a 
constituição de sua nacionalidade, à época bastante fragmentada, visto que o 
país não havia ainda adquirido o status de Estado; isto é, a Alemanha ainda não 
era uma nação unificada. O “país” encontrava-se, portanto, unido apenas por 
laços mais precisamente culturais que políticos, ainda assim muito precários 
(CARPEAUX, 2014). Não causa espanto, portanto, que os esforços dos român-
ticos alemães, dentre os quais Grimm, inseriram-se no ideal de unificação da 
pátria, o que só podia ser alcançando pela afirmação enfática de sua cultura 
nacional em reação à estrangeira.

Para isto, fazia-se necessária a superação da própria situação de atraso 
da Alemanha em relação às nações europeias, como a França e a Inglaterra, 
por exemplo. Por razões históricas, a Alemanha apresentava-se como uma na-
ção atrasada econômica e culturalmente (HAUSER, 1995, p. 672), a ponto de 
Gerd Bornheim (2005 [1978], p. 78) mencionar uma cisão entre essa nação 
e o Ocidente no século XVIII. A situação do território alemão em relação aos 
demais países da Europa levou-o a ser considerado um país “sem literatura” e 
“uma nação de iletrados”, e mesmo a língua alemã era considerada pelos fran-
ceses, por exemplo, uma “língua a ser utilizada para falar com criados e com 
cavalos” (CARPEAUX, 2014). Os esforços dos intelectuais alemães em incorpo-
rar a cultura iluminista francesa, então o centro comercial e cultural europeu, 
transformara-se, pois, na própria tentativa de reintegrar novamente a nação 
à Europa. No entanto, essa reintegração dar-se-ia à custa de excessiva valori-
zação e a idealização da cultura francesa a tal ponto que os valores nacionais 
foram esquecidos (HAUSER, 1995, p. 600; BORNHEIM, 2005 [1978], p. 78); o 
período do Iluminismo alemão, “com sua mentalidade fortemente tingida pela 
França”, foi, pois, “[...] a fase menos nórdica da cultura alemã”, nas palavras de 
Bornheim (2005 [1978], p. 84).



Foi contra a assimilação da Alemanha à cultura clássica que o Romantismo 
ergueu-se (BAKHTIN, 2006, p. 114). Consideram-se, comumente, as duas últi-
mas décadas do século XVIII como o período em que Romantismo alemão se 
consolidou efetivamente (NUNES, 2005 [1978], p. 52). De fato, o Romantismo 
estruturou-se como um movimento contrário ao Classicismo, voltando-se con-
tra os seus padrões estéticos e valorizando a espontaneidade do fazer artístico 
(SILVA, 1979, p. 484). Neste sentido, exerceu especial influência o filósofo gene-
brino Jean-Jacques Rousseau (1712–1778), que, embora inserido na tradição 
iluminista francesa, é considerado o precursor do Romantismo em si. A prima-
zia, anunciada por Rousseau, do “homem primitivo”, não afetado pelas conven-
ções sociais — e, portanto, mais próximo de sua natureza real —, em relação 
ao homem urbano, que permitiu à civilização desfigurar os seus sentimentos e 
apreços estéticos por meio de regras e convenções, conduziu à criação, na está-
tica romântica, do idealizado conceito de “bon sauvage” (o “bom selvagem”), em 
que se exaltaram os aspectos mais primitivos do homem, entre os quais o dis-
tanciamento da civilização e de suas convenções (FALBEL, 2005 [1978], p. 41).

Ademais, a “descoberta” de Rousseau de que as diferenças linguísticas 
eram fruto das diferentes condições naturais a que estiveram submetidos os 
homens adquiriu especial importância no ambiente intelectual romântico 
(FALBEL, 2005 [1978], p. 41). Afinal, o Romantismo concebeu, devido, sobretu-
do à influência de Johann Gottfried von Herder (1744–1803), as línguas como 
o “repositório cultural de um povo”. As concepções de Herder sobre o estreito 
vínculo existente entre a língua, o pensamento, a literatura e a unidade nacio-
nais (ROBINS, 1979, p. 122), bem como sobre a importância do estudo histó-
rico das culturas, foram aceitas com entusiasmo pelo emergente nacionalismo 
alemão (FALBEL, 2005 [1978], p. 43), que exerceu forte influência na produção 
científica de Jacob Grimm.

2. J. GRIMM E O “PATRIOTISMO CIENTÍFICO”

Jacob Grimm é conhecido, sobretudo, pela compilação, com o seu irmão, 
Wilhelm (1786–1859), de contos de fadas extraídos do folclore alemão entre 
os anos de 1815 e 1853 (KOERNER, 1990). Em Linguística, por sua vez, a sua 
principal contribuição foi a descoberta da mutação consonantal sistemática 
que recebeu o seu nome, a “Lei de Grimm”, a primeira “lei de mudança fonética” 
da Linguística Histórico-Comparativa. Foi Grimm “quem, de fato, introduziu a 
dimensão histórica nos estudos da linguagem”, com ênfase às línguas germâ-
nicas (AUROUX, 2000: 159; CAMARA JR., 1975, p. 40), da qual obteve acesso 
à extensa quantidade de dados distribuída em sequência de catorze séculos 
(FARACO, 2007, p. 135). Em 1822, na segunda edição de sua Deutsche Gramma-
tik (Gramática Germânica), o autor anunciou a descoberta que recebeu o seu 



nome. Em síntese, Grimm observou que as transformações consonantais por 
que passavam as línguas germânicas em diferentes estados históricos se apre-
sentavam regulares e se correlacionavam com outras línguas da posteriormen-
te chamada “família indo-europeia” (ROBINS, 1978, p. 138). A tabela a seguir é 
ilustrativa a respeito das conclusões do linguista:

Tabela 1

Grego P B F T D TH K G CH

Gótico F P B TH T D H K G

Antigo alto-alemão B F P D Z T G CH K

(Fonte: AUROUX, 2000, p. 160)

Ao observar dois estados de línguas pertencentes ao grupo germânico, o 
gótico e o alto-alemão antigo, Grimm notou a transformação das consoantes 
aspiradas (f, th, h) do gótico em médias (b, d, g) no alto-alemão antigo; a evo-
lução das consoantes surdas (p, t, k) do gótico para aspiradas (f, ch, z) em alto-
-alemão antigo; e, por fim, a passagem das consoantes médias (b, d, g) do gótico 
para surdas (p, t, k) em alto-alemão antigo (CÂMARA JR., 1975). Igualmente, a 
introdução das línguas grega, sânscrita e latina à comparação revelavam, tam-
bém, mutações sistemáticas, ilustradas a seguir:

Tabela 2

Grego P B F T D TH K G CH

Gótico F P B TH T D H K G

Latim P B F T D T C G H

Sânscrito P B BH T D DH S J H

(Fonte: LYONS, 1979: 27)

Grimm comprovou que o gótico comportava os fonemas f, p, th e t onde 
outras línguas da família indo-europeia invariavelmente comportavam, respec-
tivamente, os fonemas p, b, t e d (LYONS, 1979). O que se verificou, pois, foi uma 
série de correspondências sistemáticas entre uma língua germânica e línguas 
não-germânicas (ROBINS, 1978). A hipótese que Grimm formulou para dar con-
ta dos resultados foi a de que ocorreu, em m período remoto da protolíngua 
germânica, uma inovação consonantal em relação ao proto-indo-europeu, de 
modo que as consoantes aspiradas (bh, dh, gh), sonoras (b, d, g) e surdas (p, t, 
k) do proto-indo-europeu passaram, respectivamente, a consoantes sonoras (b, 
d, g), surdas (p, t, k) e aspiradas (ph, th, kh) no proto-germânico (LYONS, 1979). 
Entretanto, as razões dessa mudança foram atribuídas, de certo modo, a um tra-
ço da personalidade do povo germânico, conforme o próprio Grimm afirmou:



De certo ponto de vista, a mutação fonética parece-me uma característica de horror e repulsão à ci-
vilização, que outros povos mais pacíficos evitaram, mas que está relacionada ao violento progresso 
dos povos germânicos rumo à liberdade e à sua luta por ela, o que marcou o início da Idade Média 
e acarretou a transformação da Europa (apud Auroux, 2000: 159).

Nesta afirmação, é possível reconhecer a influência dos ideais patrióticos 
do Romantismo subjacentes à sua produção científica, dado que o autor perce-
beu na mutação consonantal sistemática um traço do primitivismo dos povos 
germânicos em relação aos greco-latinos, os ditos “mais civilizados”, aos quais 
a cultura clássica, associada à França, remontava. O enaltecimento à manifes-
tação de “progresso” por parte dos povos germânicos em relação aos demais 
constitui reflexos da exaltação romântica do primitivismo humano, anterior-
mente mencionada. Citando Robins (1978, p. 139), Grimm utilizou as ideias 
de Herder “para explicar o estreito vínculo de uma nação e sua língua com a 
dimensão história da linguagem” e, por isso, percebeu a mutação fonética como 
“uma primitiva forma de manifestação de independência por parte dos ante-
passados dos povos germânicos”. No entanto, à parte as suas interpretações na-
cionalistas dos fenômenos linguísticos, a sua descoberta tornou-se “a base e a 
estrutura da família indo-europeia e de outras famílias linguísticas” (Op. Cit., p. 
138) e demonstrou a regularidade com que ocorriam as mudanças linguísticas.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Concluiu-se, portanto, que as inclinações ideológicas de Jacob Grimm, alia-
das ao patriotismo instaurado pelo Romantismo em território alemão, moti-
varam-no ao estudo científico da língua e da literatura germânicas, com vistas 
à criação de uma identidade nacional, necessária à unificação alemã e a resis-
tência à influência francesa. A comparação do gótico com as “línguas clássicas” 
e o sânscrito consistiu, pois, em uma maneira de exaltar a desprezada língua 
alemã, de modo que se fez necessário demonstrar a vinculação genealógica das 
línguas germânicas às hipervalorizadas línguas grega e latina, fato que conse-
guiu comprovar empiricamente. Os seus estudos buscaram não somente elevar 
a língua alemã ao patamar de clássica, mas exaltar o próprio povo alemão, a 
quem a língua refletiria (MORPURGO DAVIES, 1998, p. 139), os seus feitos e su-
perioridade em relação ao povo greco-latino, uma vez que percebeu a mutação 
fonética como efeito da proximidade dos germânicos do idealizado “homem 
primitivo”. Não é por acaso, portanto, que referências às línguas latinas em suas 
obras foram recorrentes, conforme foi demonstrado anteriormente.

Embora o seu desejo de fazer reconhecer o valor da língua e do povo ale-
mão tenha resultado em sua “entusiasta e ingênua explanação” e revelado a 
“atitude mística a respeito da linguagem” que o conduziu em seu estudo, con-
forme proferiu Camara Júnior (1975, p. 43), é preciso reconhecer, porém, a im-



portância dos estudos de Grimm para a Linguística, pois foi ele um dos compa-
ratistas que “lançaram os fundamentos da abordagem histórica da linguagem”, 
tendo contribuído para que a ciência da linguagem se autonomizasse. A desco-
berta da mutação consonantal e a explanação que forneceu a respeito de sua 
sistematicidade tornaram-se basilar para o estudo histórico da linguagem, pois 
foi o primeiro modelo de lei fonética sobre o qual a Linguística Histórica se 
pôde apoiar rumo a uma perspectiva mais científica (Op. Cit, p. 43-44). 

Demonstrou-se, portanto, que o advento da Linguística Histórico-Compa-
rativa em concomitância com a irrupção do Romantismo não ocorreu por acaso 
(ELIA, 2005 [1975]: 121). É curioso notar que, apesar do forte posicionamento 
político-ideológico de Grimm, a “Lei de Grimm” configurou-se uma descoberta 
genuinamente científica, à parte as suas conclusões patriotas e românticas so-
bre as línguas. Conforme observou Auroux (2000, p. 164), “as razões por trás 
do surgimento da Linguística Indo-Europeia não foram apenas científicas, mas 
igualmente ideológicas”. Por esse motivo, é possível considerar a primeira fase 
da Ciência Linguística, a Gramática Comparada, como uma ciência realizada 
por patriotas, e Grimm como o exemplo ideal desta afirmação.
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INTRODUÇÃO

As consoantes oclusivas são sons caracterizados articulatoriamente por 
uma obstrução total, formada pelo contato entre articuladores, o que impede a 
passagem da corrente de ar, seguida de liberação momentânea dessa corrente, 
o que ocasiona uma plosão. No caso das oclusivas vozeadas, o intervalo cor-
respondente à obstrução aparece preenchido por barra de vozeamento, que 
é o resultado acústico provocado pela vibração das pregas vocais. (BARBOSA, 
2015). Este trabalho apresenta uma análise variacionista do apagamento da 
oclusiva alveolar vozeada /d/ no morfema “ndo”, quando forma palavras no 
gerúndio. 

Esse estudo foi realizado por meio de entrevistas e gravações nas seguin-
tes cidades potiguares: Patu, Caraúbas e Apodi. Em cada cidade, foram selecio-
nados 12 informantes, levando em conta os fatores sociais de sexo: seis homens 
e seis mulheres; e de faixa etária: da geração de 18 a 32 anos e da geração de 
adultos entre 48 a 70 anos. Para todos os informantes, foi aplicado um questio-
nário fonético-fonológico do projeto: Atlas Linguístico do Brasil (ALIB). Após a 
constituição do corpus, foram analisadas minuciosamente as falas desses infor-
mantes por meio do programa Praat — uma ferramenta para a análise de voz.

Interessa-nos identificar e analisar os fatores linguísticos e sociais que 
condicionam tal processo de redução nessa variedade do português brasileiro. 
Portanto, a presente pesquisa tem o intuito de analisar e desenvolver o conhe-
cimento sobre as consoantes da oclusiva alveolar vozeada, verificando a varia-
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ção linguística potiguar, e também contribuir para os profissionais que lidam 
com linguagem no cotidiano.

1. REVISANDO A LITERATURA

Os processos de reestruturação silábica “ocorrem quando há alteração 
na distribuição das consoantes e das vogais, podendo esses segmentos serem 
inseridos ou eliminados”. (SEARA, NUNES, VOLCÃO 2015, p. 144). O apaga-
mento é um fenômeno fonético que um segmento consonantal ou vocálico é 
cancelado. Segundo Silva (2011), esse fenômeno ocorre com as vogais em síla-
bas átonas e com as consoantes nas bordas das palavras ou em encontros con-
sonantais. Esse fenômeno apresenta uma vasta heterogeneidade no sistema 
linguístico do português falado no Brasil. Falantes que habitam uma extensão 
territorial vasta como possuímos, e integram uma sociedade com atributos dis-
similar, seja por diversos princípios, como étnicos, sociais, econômicos, geográ-
ficos, etários, de gênero ou instrucional, geram formas diversas para expressar 
a mesma palavra.

Almeida e Oliveira (2017) analisaram o fenômeno da variação que apre-
senta como forma mais conservadora a manutenção de /d/ nos gerúndios do 
português brasileiro falado na cidade de Maceió-AL. Esses autores retomam 
Perini (2010) para destacar que o apagamento no gerúndio não constitui de 
uma regra fonológica, mas de uma forma morfologicamente condicionada, pois 
afeta apenas esse sufixo. A sequência “ndo” não é apagada em outras situações 
como nas palavras “quando”, “dividendo”, “lindo”, etc. Então, nesse caso, o apa-
gamento dessa consoante estão presentes nos verbos como afirma esse autor.

Hora e Aquino (2013) analisam os fenômenos da ditongação, da monoton-
gação e do apagamento do /d/ no grupo “ndo”. Esses autores fizeram uma aná-
lise da variação linguística na leitura oral dos alunos da fase inicial do ensino 
fundamental na intenção de determinar relações entre o que é letrado e o que 
é mencionado pelos alunos. 

Christino (2004), ao classificar a atuação linguística do falar dos negros no 
português brasileiro, aprofundou obras elaboradas entre o período de 1920 e 
1945. Os autores da época diferenciavam a instauração de variação linguística 
através de índios e africanos. 

Mollica e Mattos (1992, p. 54) expõem um equilíbrio do processo no por-
tuguês moderno transmitindo que o fenômeno não realiza de maneira seme-
lhante no léxico da língua, “seja porque não atinge os itens potencialmente 
sujeitos ao afetamento, seja porque nem todas as categorias gramaticais são 
atingidas”. Desta forma, as autoras demonstram um equilíbrio controlado por 
fatores estruturais, sociais e lexicais. 



Nesta apuração, examinaremos o apagamento do /d/, observando e ana-
lisando a extensão do vocábulo, a conjunção verbal e pronunciação fonético-
-fonológico. Consideraremos como variáveis independentes sociais o gênero, 
faixa etária e localização.

2. ASPECTOS METODOLÓGICOS

Esta pesquisa representa a aplicação desenvolvida para o analise varia-
cionista do projeto de estudo linguístico ‘Apagamento da oclusiva alveolar vo-
zeada /d/ na variedade linguística potiguar. ’ Os dados foram coletados nos 
meses de março e abril de 2018, fazendo parte da amostra do estudo realizado, 
inicialmente. Foram entrevistados 36 informantes, 6 homens e 6 mulheres da 
cidade de Caraúbas, 6 homens e 6 mulheres da cidade de Patu, 6 homens e 6 
mulheres de Apodi. Uma informação que foi de grande importância para nosso 
estudo e pesquisa realizada, foi que esses informantes não tivessem se deslo-
cado da sua cidade atual por mais de um ano, para que não houvesse variações 
linguísticas advindas de cidades e culturas diferentes da cidade atual. Contem-
plando a faixas etárias de 18 a 30 anos; de 40 a 70 anos de idade, sendo dividi-
do 6 informantes do gênero feminino e 6 informantes do gênero masculino em 
cada cidade, totalizando 12 informantes de cada cidade. 

Foram realizadas entrevistas de 5 minutos com os informantes, em suas 
residências, tentando minimizar a possível vergonha, o deixando-o desinibido 
para a entrevista gravada. Foram enfocadas perguntas do nosso cotidiano, so-
bre objetos e ações costumeiras, para que os informantes as respondessem de 
forma livre, sem interferências de fatos e/ou acontecimentos.

Para as transcrições dos dados. Foi utilizado o programa computacional 
Praat, que é uma ferramenta para a análise de voz. A análise foi feita sepa-
radamente com cada gravação, analisando e fazendo o corte na gravação do 
contraste entre as variações da palavra fervendo, que possuí o apagamento do 
/d/. Posteriormente, foi realizado a apresentação por tabela da significância da 
diferença entre o efeito variável da palavra. 

Devido à sedimentação da amostra, avaliamos apenas as variáveis sociais 
gênero, faixa etária e localização.

3. ANALISE DOS DADOS

Os dados da variação no /d/ em gerúndios foram analisados utilizando-se 
um método estatístico no qual foram consideradas como variáveis indepen-
dentes o sexo, a faixa etária e localização. A abaixo, mostramos os resultados 
das análises minuciosas realizadas na presente pesquisa. 



Tabela 1: Ocorrência do apagamento da oclusiva alveolar vozeada /d/ na fala potiguar

Apagamento da oclusiva velar vozeada /d/

Sexo Faixa 
etária

Apodi Caraúbas Patu

Ocorrência Não 
ocorrência Ocorrência Não 

ocorrência Ocorrência Não 
ocorrência

Homem 18 a 30 2 1 3 0 2 1

40 a 70 2 1 3 0 2 1

Mulher 18 a 30 1 2 2 1 2 1

40 a70 2 1 2 1 3 0

Fonte: Dados da pesquisa.

Pode-se observar que os dados coletados estão diversificados na tabela 
acima, assim é visto que na cidade de Apodi o gênero que ocorreu mais va-
riações da palavra “fervendo” foi o masculino, apresentando o apagamento do 
/d/, pronunciando a palavra “ferveno”. Essa variação ocorreu nas duas faixas 
etárias, tanto na de 18 a 30 anos, como também é visível a diferenciação nas 
idades de 40 a 70 anos. A cidade de Caraúbas mostra dados de coleta disseme-
lhante da cidade de Apodi, exibe que todos os homens das duas faixas etárias 
apresentam a ocorrência do apagamento, e os dados do gênero feminino mos-
tra uma divisão maior de ocorrência e não ocorrência. Já em Patu, o gênero 
feminino da faixa etária de 40 a 70 anos apresenta um índice maior de variação 
quando comparados as outras faixas etárias da mesma cidade, já o gênero mas-
culino e o gênero feminino da faixa etária de 18 a 30 anos mostram quantida-
des iguais de ocorrência do apagamento do /d/. 

Após essa análise minuciosa dos dados coletados, é evidente que há dife-
renças em relação aos gêneros feminino e masculino. A partir desse estudo é 
visto que o índice e ocorrência do apagamento do /d/ nas três cidades é alto. 

É de grande importância expor que o projeto de análise do apagamento da 
oclusiva alveolar vozeada /d/ na variedade linguística potiguar está em anda-
mento, os dados coletados são informações parciais do estudo feito nas cida-
des de Apodi, Caraúbas e Patu, cidades situadas no interior do estado do Rio 
Grande do Norte. Essa pesquisa, posteriormente, poderá apresentar algumas 
mudanças necessárias.

CONCLUSÃO

Após analisarmos a variação da forma de gerúndio —ndo/-no na fala po-
tiguar, percebemos que a pesquisa confirma o que os autores acima apresen-
tam sobre o fenômeno do apagamento nessa consoante, dentro desse contexto. 



Destacamos que as variações de cada cidade ainda estão sendo averiguadas 
com mais detalhes, no entanto, mostram a predominância do apagamento da 
consoante oclusiva alveolar no morfema de gerúndio especialmente na fala dos 
homens.

Os resultados evidenciaram que, no corpus analisado, a variável idade não 
foi significativa, indício de que não há um processo do apagamento. No entanto, 
vemos que houve ocorrência do fenômeno nas três cidades pesquisadas.

É relevante termos conhecimento de que o projeto de analise do apaga-
mento da oclusiva alveolar vozeada /d/ na variedade linguística potiguar está 
em andamento, as informações coletadas são dados parciais do estudo realiza-
do nas cidades de Apodi, Caraúbas e Patu, situadas no interior do Rio Grande 
do Norte. Esse estudo e pesquisa realizada, poderão apresentar algumas mu-
danças essenciais. 
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INTRODUÇÃO

A década de 1960 foi um período cheio de grandes acontecimentos. Numa 
visão geral, esse período comportou situações políticas e econômicas que muda-
ram países, como a vitória de J. F. Kennedy para presidente dos Estados Unidos, 
a coalizão de centro-esquerda na Itália em 1963 e, no Brasil, com a renúncia de 
Jânio Quadros, o país teve o seu primeiro presidente trabalhista, João Goulart.

Nessa década, foram realizados muitos projetos culturais e ideológicos al-
ternativos que tiveram início na década anterior, 1950, e que foram concreti-
zados em 1960. Essa década teve duas fases: a primeira, durante os primeiros 
cinco anos, foi marcada por um sabor de inocência e lirismo nas manifestações 
socioculturais e, na política, pelo idealismo e entusiasmo da luta do povo, refle-
xo das questões remanescentes da década de 1950, período que evidenciava o 
moralismo; a segunda fase, os últimos cinco anos, é um prenúncio para o que 
viria a acontecer na década de 1970, revelando as experiências com drogas, a 
perda da inocência, a revolução sexual e os protestos juvenis contra a ameaça 
de endurecimento do governo, a resistência do povo.

Por falta de mão-de-obra masculina na Europa e nos Estados Unidos, após 
a II Guerra Mundial, a figura feminina aparece na função de secretária. No Bra-
sil, a mulher surge como secretaria somente na década de 50. Foi quando come-
çaram a surgir os cursos voltados para a área, como, por exemplo, a datilografia 
e técnico em secretariado. Para Natalense (1998), ao ingressar na empresa, a 
secretária não encontrou qualquer modelo de mulher profissional. Assim, re-
petiu o modelo que já conhecia social e familiar, ou seja: da servilidade do lar, 

55 Mestre em Linguística (PROLING/UFPB) e Docente (DCSA/CCAE/UFPB)
56 Graduanda do curso de Letras – Português (CCHLA/UFPB)
57 Graduanda do curso de Letras – Português (CCHLA/UFPB)



da falta de criatividade e decisão profissional. As suas atribuições limitavam-se 
a datilografia, taquigrafia, arquivo de documentos e atendimento telefônico. E 
aqui começam as situações que originam um dos grandes mitos da profissão — 
a realização de trabalhos particulares para os executivos.

O contexto da profissão nas décadas de 1950 e 1960 encontrava-se numa 
estrutura organizacional de destaque. Segundo Junior (2009, p. 99), “neste pe-
ríodo o foco do trabalho dos assessores estava no desempenho das técnicas 
secretariais.” Além disso, havia também os movimentos em prol das melhorias 
das condições de trabalho, segundo afirma Figueiredo: 

Foi em meados da década de 1960 que o movimento realmente começou a tomar vulto. Surgia o 
“Clube das Secretárias”, que em mais alguns anos se transformaria na “Associação das Secretarias 
do Rio de Janeiro”, exatamente a 15 de dezembro de 1970. Foi a primeira Associação civil surgida 
com o objetivo de reunir e agrupar a classe, visando à conscientização e ao aprimoramento pro-
fissional. A ideia logo se espalhou e, aos poucos, associações análogas foram surgindo nos Estados 
(1987b, apud JUNIOR, 2009, p. 99).

Até o ano de 1985, o secretariado era reconhecido como um ofício e 
não como uma profissão, qualidade esta que só foi reconhecida com a Lei n° 
7377/85, que regulamenta a profissão de secretariado. Dessa forma, o contex-
to de produção da obra aqui analisada, ano de 1961, mostra que a secretária 
exercia um ofício, um cargo, uma função, mas não uma profissão propriamente 
dita, como conhecemos nos moldes atuais. 

O Manual da Secretária Moderna (1961) busca determinar quais os sig-
nificados, quais as formas, quais os modos de exercer esse ofício, tendo como 
o sujeito enunciador dessas ideias uma secretária, a própria autora, falando 
para outras mulheres, destinando a obra para um público feminino, como o 
título já sugere com o termo “secretária”. Com a leitura do manual, percebemos 
o seu caráter educativo que carrega em si a presença de práticas discursivas 
que reforçam a ideia de o secretariado ser um ofício apenas para mulheres, 
que valorizam a função da secretária sobremaneira, que trazem intimamente a 
relação sine qua non entre ser uma boa secretária e dona de casa entre outros 
aspectos que serão abordados no decorrer da nossa análise. O sujeito que será 
objeto de análise desse estudo será a secretária. Importante frisar que quando 
falamos em sujeito, referimo-nos não ao sujeito indivíduo, mas ao sujeito dis-
cursivo trazido pela Análise do Discurso. O sujeito descentrado, distante do su-
jeito consciente, materialmente constituído pela linguagem e interpelado pela 
ideologia, o sujeito construído historicamente. 

Assim, por esses mitos e crenças construídos a respeito da profissão de 
secretária, a representação dessa profissão é apontada como subserviente e 
sem poder de decisão sobre si mesma e/ou sobre suas atividades profissio-
nais no ambiente de trabalho. É uma profissão que tem uma representação de 



obediência, pouca resistência e mais aceitação daquilo que preconiza o poder 
de gestão nas organizações, sedimentando historicamente um estereótipo no 
mercado de trabalho e na sociedade. 

1. APORTE TEÓRICO

As marcas do poder disciplinar e sua materialização se encontram tão 
arraigadas nas estruturas das sociedades modernas, que suas nuances, mui-
tas vezes, passam despercebidas devido à sutileza e naturalização do poder 
nas relações institucionais. Seja na família, seja na escola, no trabalho ou em 
qualquer instituição normalizadora, não se encontra a todo tempo problema-
tizações sobre o poder disciplinar que dociliza os corpos e adestra o indivíduo 
social por meio dos instrumentos deste poder. Mas ele está lá e sua atuação é 
facilmente percebida por meio de análise ainda que superficial de seu exercício 
através das relações institucionais – entende-se por todas as relações às quais 
o indivíduo está circundado. A disciplina é um dos meios para o exercício do 
poder, para Foucault:

A “disciplina” não pode se identificar com uma instituição nem com um aparelho; ela é um tipo 
de poder, uma modalidade para exercê-lo, que comporta todo um conjunto de instrumentos, de 
técnicas, de procedimentos, de níveis de aplicação, de alvos; ela é uma “física” ou uma “anatomia” 
do poder, uma tecnologia. (FOUCAULT, 1975, p. 229)

É por meio da disciplina que o poder exerce seu domínio sobre os corpos a 
fim de docilizá-los e normalizá-los para que atendam à demanda da sociedade 
e se encaixem nos padrões estabelecidos pelo Estado. A disciplina se efetiva 
por meio de três dispositivos: o olhar hierárquico, a sanção normalizadora e o 
exame. A efetivação desses dispositivos disciplinares fica a encargo das insti-
tuições normalizadoras, e a família é a responsável, em primeira instância, pela 
disciplinarização, como postulou Foucault em Vigiar e Punir,

[...] pode ficar a cargo seja de instituições “especializadas” (as penitenciárias, ou as casas de corre-
ção do século XIX) seja de instituições que dela se servem como instrumento essencial para um fim 
determinado (as casas de educação, os hospitais), seja de instâncias preexistentes que nela encon-
tram maneira de reforçar ou de reorganizar seus mecanismos internos de poder (um dia se preci-
sará mostrar como as relações intrafamiliares, essencialmente na célula pais-filhos, se “disciplina-
ram”, absorvendo desde a era clássica esquemas externos, escolares, militares, depois médicos, 
psiquiátricos, psicológicos, que fizeram da família o local de surgimento privilegiado para a questão 
disciplinar do normal e do anormal), seja de aparelhos que fizeram da disciplina seu princípio de 
funcionamento interior (disciplinação do aparelho administrativo a partir da época napoleônica), 
seja enfim de aparelhos estatais que têm por função não exclusiva mas principalmente fazer reinar 
a disciplina na escala de uma sociedade (a polícia). (FOUCAULT, 1975, p. 229)

Os mecanismos do poder disciplinar são responsáveis por vigiar, punir, 
comparar e colocar em evidência os sujeitos sociais, individualmente. Os cor-



pos dóceis são essenciais para a manutenção do poder, visto que os sistemas 
necessitam do controle dos indivíduos para funcionar econômica e socialmen-
te. Uma vez dócil e disciplinado, o indivíduo servirá utilmente ao sistema para 
manter o equilíbrio e a ordem da estrutura social. O poder disciplinar diz que 

[...] funciona como uma rede que vai atravessar todas as instituições e aparelhos de Estado. Este 
instrumento de poder que atua no corpo dos homens usará a punição e a vigilância como principais 
mecanismos para adestrar e docilizar o sujeito, pois é a partir deles que o homem se adequará às 
normas estabelecidas nas instituições como um processo de produção que, a partir de uma “tec-
nologia” disciplinar do corpo, construirá um sujeito com utilidade e docilidade. (OLIVEIRA; DINIZ, 
2013, p. 150)

É aqui, portanto, que entramos nos dispositivos deste poder, vigilância 
hierárquica, sanção normalizadora e exame. Segundo Foucault, o poder sobe-
rano foi paulatinamente substituído pelo poder disciplinar e, “por conseguinte, 
as monarquias soberanas se convertem aos poucos em verdadeiras sociedades 
disciplinares” (POGREBINSCHI, ano, página). Este novo modelo de poder inau-
gura novos instrumentos de dominação dos indivíduos, o que antes era violên-
cia em praça pública dá lugar a novos dispositivos, que contemplam desde a 
distribuição do espaço até mesmo aos movimentos corporais a serem mecani-
camente repetidos pelos corpos. 

Através da disposição dos objetos e estrutura dos prédios, o poder disciplinar é exercido através 
da observação vigilante e a sensação de estar sempre sob a presença do poder maior coercitivo. A 
prisão não mais será um ambiente escuro e sombrio, mas sim um espaço iluminado que possibilite 
a vigilância da vida e das atitudes dos detentos. Um simples olhar ou mesmo a vigilância sobre os 
presos garantem a disciplina e a submissão dos indivíduos. O novo modelo de construção utilizado 
nas prisões acabou servindo para outras instituições que pretendiam obter a disciplina e obediência 
como foi o caso das fábricas, a começar pela Inglaterra no século XVIII estendendo-se pela Europa 
no século XIX. [...] o espaço de produção era organizado de forma circular, no centro situava-se, ge-
ralmente, as peças ou a matéria prima para a confecção de produtos. Desta forma, o indivíduo que 
tivesse a responsabilidade de cuidar do andamento da produção poderia ver todos os operários a 
sua volta, evitando possíveis furtos ou indisciplina. (CAMACHO, 2017)58 

O modelo do Panóptico de Bentham é o símbolo da vigilância hierárquica, 
o que possibilita a visibilidade dos indivíduos. A sensação de estar sendo vi-
giado, o receio da punição, contribui para que o sujeito social se mantenha nas 
rédeas, ou seja, disciplinado. Essa arquitetura permite não só a vigilância, mas 
como também a individualização. 

Um só indivíduo pode perfeitamente vigiar vários outros, divididos em 
celas ao redor de uma torre. A arquitetura foi adotada por prisões e posterior-
mente por outras instituições e até mesmo atualizada. O panóptico primário 

58 Referência eletrônica, ausência de página.



foi então substituído por câmeras entre outros dispositivos de vigilância, mas 
seu efeito permanece sendo o mesmo, para Foucault, o mais importante efeito 
do Panóptico é a indução, ou seja, a necessidade do vigia não é obrigatória, mas 
sim que o indivíduo se sinta vigiado, conforme diz Foucault:

no detento de um estado consciente e permanente de visibilidade que assegura o funcionamento 
automático do poder. Fazer com que a vigilância seja permanente em seus efeitos, mesmo se é 
descontínua em sua ação” (FOUCAULT, 1987). 

O segundo dispositivo do poder disciplinar, segundo Foucault, é a sanção 
normalizadora. Responsável por punir os desvios daqueles que resistem à dis-
ciplinarização, é a norma que avalia e pune e, mais uma vez, individualiza os 
corpos. 

Na oficina, na escola, no exército funciona como repressora toda uma micropenalidade do tem-
po (atrasos, ausências, interrupções das tarefas), da atividade (desatenção, negligência, falta de 
zelo), da maneira de ser (grosseria, desobediência), dos discursos (tagarelice, insolência), do corpo 
(atitudes “incorretas”, gestos não conformes, sujeira), da sexualidade (imodéstia, indecência). Ao 
mesmo tempo é utilizada, a título de punição, toda uma série de processos sutis, que vão do cas-
tigo físico leve a privações ligeiras e a pequenas humilhações. Trata-se ao mesmo tempo de tomar 
penalizáveis as frações mais tênues da conduta, e de dar uma função punitiva aos elementos apa-
rentemente indiferentes do aparelho disciplinar: levando ao extremo, que tudo possa servir para 
punir a mínima coisa; que cada indivíduo se encontre preso numa universalidade punível-punidora. 
Pela palavra punição, deve-se compreender tudo o que é capaz de fazer as crianças sentir a falta 
que cometeram, tudo o que é capaz de humilhá-las, de confundi-las: ...uma certa frieza, uma certa 
indiferença, uma pergunta, uma humilhação, uma destituição de posto. (FOUCAULT, 1987, p. 198)

O terceiro dos dispositivos do poder disciplinar é o exame. Trata-se da 
classificação dos indivíduos, seu arquivo de comportamento, conduta, estado 
físico. Históricos escolares, prontuários médicos, boletins, são exemplos da 
efetivação desse dispositivo disciplinar, que como os anteriores, mais uma vez, 
individualiza os corpos e contribui para a manutenção do poder disciplinar. É 
o dispositivo intermediário entre a vigilância e a normalização exame combina 
as técnicas da hierarquia que vigia e as da sanção que normaliza. É um controle 
normalizante, uma vigilância que permite qualificar, classificar e punir. Estabe-
lece sobre os indivíduos uma visibilidade através da qual eles são diferencia-
dos e sancionados. (FOUCAULT, 1978)

O poder disciplinar funciona como processo de vigilância, classificação, 
punição e docilização dos corpos. É por meio dele que os indivíduos se tornam 
adestrados socialmente e contribuem para a produção econômica e social das 
estruturas modernas. As relações sociais são permeadas por esse poder que, 
através de seus instrumentos e instituições, formam e disciplinarizam os sujei-
tos, pondo-os em evidência e fazendo com que até mesmo as relações familia-
res sejam configuradas dentro dessa mecânica de poder. 



2. METODOLOGIA

A pesquisa realizada neste trabalho adota a abordagem qualitativa, na qual 
partimos da observação do corpus para, de acordo com o mesmo, elaborar res-
postas para a problemática em questão, por meio dos capítulos 4 e 7 do Manual 
da Secretária Moderna (1961), de Helena Montezuma, e análise bibliográfica 
dos enunciados desses capítulos. A nossa pesquisa é norteada pelo paradigma 
interpretativista ou teórico crítico dos dados.

A nossa pesquisa está inserida na perspectiva da área da Análise do Dis-
curso de linha francesa (AD), que tem uma metodologia interdisciplinar. Esta 
linha de pesquisa articula os aportes teóricos da Linguística, do Materialismo 
histórico e da Psicanálise. 

Nessa perspectiva, escolhemos dois capítulos do Manual da Secretária 
Moderna, de Montezuma, para analisarmos os enunciados dos capítulos 4 e 
7: Qualidades Exigidas da Secretária e Personalidade da Secretária, respectiva-
mente. Com esse recorte do corpus, pretendemos amparar a nossa análise nos 
estudos foucaultianos sobre disciplina e poder, nos quais o autor identifica o 
corpo como objeto e alvo desse poder.

Assim, queremos, com isso, seguir o que foi proposto no objetivo do nosso 
trabalho para responder a nossa pergunta de pesquisa.

3. ANÁLISE DOS DADOS

O manual se divide em 15 capítulos. Cada capítulo se inicia com uma figura 
fazendo referência ao que o título representa. O quarto capítulo, Qualidades 
Exigidas da Secretária, que analisaremos a seguir, aborda a importância, a dig-
nidade do trabalho da secretária a partir das qualidades que lhe são exigidas. 
Já o sétimo capítulo, Personalidade da Secretária, tratará dos aspectos psicoló-
gicos e comportamentais da profissional (e da mulher). 

O capítulo 4 se inicia com uma citação da autora como uma mensagem 
para a leitora do que será abordado nesse capítulo. A citação é feita de uma for-
ma simples, quase coloquial, como se a autora quisesse se aproximar da leitora 
secretária. A mensagem trazida no capítulo em questão retoma a ideia de no-
breza do ofício da secretária, mostrada pelo uso dos termos “valorizar” e “dig-
nificar”: “as qualidades requeridas de uma boa secretária são, e nem poderiam 
deixar de ser, aquelas que já enumeramos no capítulo 2, no qual explicamos 
como deve a secretária valorizar e dignificar a sua profissão” (MONTEZUMA, 
1961, p. 41, grifo nosso). A autora coloca a função da secretária como sendo 
quase divina, quase perfeita, de uma super mulher, de uma super profissional.



Figura 1 – Manual da Secretária Moderna (1961)

O discurso empregado pela autora revela que a identidade da secretária 
é construída a partir da ideia de oposição, isto é, a secretária só pode ser uma 
coisa, e não outra. Ao enumerar as qualidades da secretária como qualidades 
virtuosas, conclui-se que apenas mulheres virtuosas podem ser capazes de 
cumprir com tais funções de maneira satisfatória. Esse sujeito virtuoso, perfei-
to, é verificado em toda a obra. 

Essa identidade, esse lugar que a secretaria ocupa, se revela muito clara-
mente no manual como uma relação social, uma relação de poder onde a se-
cretária está inserida; um contexto predominantemente masculino (empresas, 
escritórios), onde as funções de organização, de servidão, de atendimento são 
praticadas exclusivamente pelas mulheres secretárias. O lugar do outro, do pa-
trão, é que define quem deve ser aquela mulher. É nessa condição de produção 
que se constitui e que se determina o sujeito secretária.

No decorrer do quarto capítulo, a autora discorre sobre as competências 
exigidas pela secretária para desenvolver um trabalho de excelência. No tópico 
competência, a autora traz a necessidade que a secretária precisa ter de domi-
nar a língua padrão portuguesa, de dominar a taquigrafia, a datilografia e os 



serviços de rotina do escritório. Todavia, percebe-se que a competência de que 
trata a autora não é do ponto de vista técnico, mas antes comportamental. 

Na página 43, a autora se utiliza da fala de um patrão para exemplificar a 
importância da rapidez para uma secretária no que concerne ao exercício da 
taquigrafia: 

“admitimos agora no escritório uma nova secretária. Linda moça! Deliciosa! Formidável! (…) possui 
habilidade inteiramente inédita: bradígrafa. Leva muito mais tempo pensando no que vai laborio-
samente desenhar, do que eu para fumar um cigarro ou dissecar-lhe, com os olhos, os encantos…” 
(grifo nosso) [...] Como elemento decorativo, por enquanto serve. Quando cansarmos de contem-
plá-la, a história é outra...” (MONTEZUMA, 1961, grifo nosso). 

Num tópico onde o título é “competência”, parece-nos o patrão ter reduzi-
do a competência da secretária à sua beleza e a autora apenas ter reforçado a 
ideia do comportamento da secretária-mulher, que deve ser dentro da moral.

Reafirmando esse sujeito discursivo como subserviente, moral, recatado, 
outro ponto trazido pela autora no manual é a questão da discrição. Essa é uma 
característica essencial das secretárias, segundo ela. Seja qual for o assunto 
tratado no escritório, “a secretária, embora não seja surda, tem de agir como 
se muda fora” (MONTEZUMA, 1961, p. 45). Mais um aspecto comportamental 
imprescindível para uma secretária competente. 

Além disso, a pontualidade é outra característica importante da secretária 
perfeita. Mas mais do que pontual em chegar, é necessário ser pontual para 
efetuar o pagamento de suas contas! Caso contrário, segundo a autora, um fato 
desabonador como este, chegando ao conhecimento do patrão, reverterá em 
prejuízo da secretária, o que, para ela, é inadmissível. 

Retomada aqui a ideia de perfeição, de virtuosidade que a secretária deve 
ter para cumprir tal ofício. Para essa questão do horário, Natalense diz que

Havia grande confusão entre o papel de assessoria empresarial e a de secretaria particular. Lembro-
-me bem que 80% do tempo diário da maioria das secretarias eram gastos para executar tarefas 
particulares para seus gerentes e familiares. Raras participavam de reuniões, ou tomavam decisões. 
Nesta época herdamos novos mitos: a secretaria não tem horário de trabalho; o trabalho da secre-
taria não gera resultados. (1998, p. 9)

Por fim, mais dois aspectos subjetivos, comportamentais e não técnicos 
da profissão, são trazidos pelo manual neste quarto capítulo: a cortesia e a boa 
vontade. Aqui, consolida-se uma imagem sempre cortês e boa, apesar de to-
das as intempéries do seu ambiente. A mulher sempre sorridente, prestativa, 
pronta para servir seja qual for a circunstância e da melhor forma possível, é a 
imagem construída pela autora. O discurso da mulher calma, serena, recatada, 
condescendente, humilde, reatualiza o discurso do machismo.



Passando para o sétimo capítulo, intitulado Personalidade da Secretária, 
a autora já inicia falando sobre a necessidade de se arrancar, de se extirpar os 
defeitos que porventura uma secretária possa vir a ter, para que elas possam 
ser aceitas por aqueles com quem trabalham.

Figura 2 – Manual da Secretária Moderna (1961)

Nesse capítulo em análise, os métodos de controle trazidos não dizem res-
peito apenas às condições comportamentais da secretária, mas também a seus 
corpos, mais especificamente ao modo de se vestirem, de se apresentarem fisi-
camente, de terem um asseio escrupuloso e de se portarem junto aos chefes 
e colegas de trabalho.

Na concepção de mulher da autora, “uma secretária – como, aliás, qual-
quer senhora de distinção – deve sempre vestir-se com discrição e bom gos-
to” (MONTEZUMA, 1961, p. 80, grifo nosso), pois as boas maneiras não permi-
tem tudo. Para justificar o modo como a secretária deve se vestir, o manual traz 
o outro, o homem, o patrão, como parâmetro distintivo do sujeito. É ele quem 
diz que uma mulher com vestido de praia e sandálias é descabido, não é distin-
to, muito menos estético.



Mais do que isso. O corpo, os gestos, as expressões, a forma de se vestir 
enquanto enunciado e relação de poder perpassa todo o sétimo capítulo do 
manual da secretária moderna. O corpo da secretária individualizado é o obje-
to do controle: técnicas de disciplinar esse corpo são trazidas pela autora.

Iniciando a sessão sobre o vestuário da secretária, o assunto é iniciado 
com um exemplo do controle exercido por uma empresa a partir da proibição 
das mulheres de usarem certos tipos de vestidos e de decotes no ambiente de 
trabalho, com a justificativa de “elevar o seu padrão de distinção”. E tal norma 
foi baixada por ter sido a empresa vítima das mulheres mal vestidas, o que di-
minuiu o seu padrão de distinção, e por desviarem a atenção dos homens nos 
seus afazeres “para as beldades generosamente decotadas que lhes pareciam 
diante dos olhos...”, o que fez os diretores e chefes de seção chegarem à conclu-
são de “se acharem as quedas ocasionais de vendas estreitamente relacionadas 
com a vestimenta usada pelas funcionárias” (MONTEZUMA, 1961, p. 82). 

As relações de poder aqui apresentadas produzem uma prática subjetiva-
da de que a secretária é a causadora dos males da empresa pela forma como 
se porta, como se veste. E, para que isso não ocorra, é necessário disciplinar 
essa mulher, docilizar esse corpo nos seus gestos, no seu jeito, no seu modo 
de vestir. Por essa razão é que a secretária não deve escolher cores berrantes 
e estampados vistosos para sua roupa, mas cores neutras, que não chamem 
atenção, que façam com que ela passe despercebida, quase que invisível.

Além disso, a boa apresentação é essencial para a constituição da imagem 
desse sujeito discursivo disciplinado. Corpo e gesto em correlação: 

“cabeça erguida, mas não desafiadora; corpo naturalmente ereto; despreocupação com as mãos; 
passos firmes, naturais, simples; um sorriso acolhedor, mas nunca provocante” (pg. 85); “(…) tudo 
o que acabamos de dizer-lhe a respeito de vestuário e apresentação estará totalmente anulado se 
a secretária não for escrupulosa e infalivelmente asseada” (grifo nosso) (p. 85).

Por fim, aspectos comportamentais são novamente retomados para con-
solidar a ideia da importância das prerrogativas morais da secretária quando 
o assunto é tratamento com o chefe e/ou colegas. Tudo dependerá de como 
a mulher se relacionará com esses sujeitos, o seu conceito de dignidade será 
diretamente proporcional ao número de vezes que sair com o seu chefe ou com 
colegas de trabalho, retomando o discurso machista da época.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A partir dos estudos da Análise do Discurso, objetivamos mostrar a cons-
trução do sujeito discursivo secretária na década de 60, quando da publicação 
do livro Manual da Secretária Moderna (1961).



Percebemos que a prática discursiva utilizada no manual foi de um discur-
so eminentemente machista. O discurso pronunciado na época da publicação 
do manual, as condições de produção em que foi escrito, mostram-nos que a 
identidade da secretária construída ao longo do tempo foi de uma profissional 
subserviente ao homem, sempre organizada, sorridente, quase invisível.

No manual, a autora se utiliza de conceitos pré-construídos do papel da 
mulher. Por ser uma profissão eminentemente feminina, a secretária precisa 
ser recatada, estar sempre bem vestida, trazer a subserviência vivida em casa, 
seja pelo pai, seja pelo marido.

Dizer “secretária” nos anos 60 não terá o mesmo significado, não pro-
duzirá o mesmo efeito de sentido se dissermos “secretária” nos dias atuais. 
Esse movimento dos significados nos mostra o quanto o discurso é ideológico 
e construído historicamente, pois a constituição da identidade da secretária 
quando da publicação da obra é diferente nos dias de hoje. Todavia, o discurso 
machista perpassa toda a construção da identidade da secretária desde a pu-
blicação da obra em 1961 até os dias atuais. Essa construção social foi moldada 
pelo olhar do homem, do patrão, do gerente da empresa que dita como aquela 
secretária deve ser, deve se comportar, e o que fazer a partir de uma relação de 
hierarquia entre esses sujeitos – relação de poder e disciplina. 

Dessa forma, a relação de submissão dentro de um contexto machista, tan-
to na materialidade do discurso no Manual da Secretária Moderna (1961), de 
Helena Montezuam, corpus do nosso artigo, como no discurso machista atual, 
o retoma e o atualiza, considerando o que é conceitual sobre essa profissão 
quando está presente nas novelas, músicas, filmes, séries, propagandas etc. As-
sim, encontramos ainda a identidade da secretária-mulher, em alguns contex-
tos, sendo construída nesse discurso tradicional do oficio feminino, machista, 
de uma educação que tenha comportamentos compatíveis com o “ser secretá-
ria” ainda encontrado nos discursos da educação feminina adotados na década 
de 1960.
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O ASSASSINATO DE MATHEUSA:
a representação e a constituição de 

identidade feminina de uma mulher trans
Wesley Sousa Rodrigues59 

Tais Siqueira do Nascimento60 
Daniel Antonio Alves de Sousa61

INTRODUÇÃO

Este trabalho tem como objetivo compreender a representação da identi-
dade feminina de uma mulher trans em quatro notícias, através da Linguística 
Sistêmico-Funcional e de textos multimodais, em específico, a representação 
de Matheusa, que foi assassinada em uma comunidade no Rio de Janeiro. Logo, 
buscamos contribuir para as discussões sobre a construção social de mulheres 
trans por meio da linguagem.

Partindo de pressupostos metodológicos da LSF, apontados por Silva 
(2006), analisamos como é constituída a identidade de uma mulher trans, den-
tro da Metafunção Ideacional proposta por Halliday e Matthiessen (2004), as 
figuras de mudança, que são três: Processos, Participantes e Circunstâncias. 
Deste modo, buscamos analisar o componente experiencial, que é realizado 
pelo Sistema de Transitividade, da Metafunção Ideacional em relação à identi-
dade de gênero da estudante, levando em consideração, que há na linguagem 
uma ação social que mostra a forma pela qual o ser humano apresenta as suas 
experiências no mundo. Empregamos também, como suporte para a análise 
das imagens, Vieira e Silvestre (2015), analisando criticamente como a identi-
dade de gênero é construída através dos elementos imagéticos e verbais, pre-
sentes nas imagens, associadas aos títulos e leads das notícias.
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Na seção a seguir, é apresentado o arcabouço teórico utilizado como su-
porte para as discussões e análises. Na segunda seção, foram explicitados os 
métodos da pesquisa. Em seguida, na terceira seção, apresentamos os resulta-
dos e as discussões. Por fim, as considerações finais deste trabalho, sintetizan-
do as questões apresentadas no decorrer do trabalho.

1. ARCABOUÇO TEÓRICO

A linguagem é o meio pelo qual os/as falantes experienciam o mundo. 
Neste sentido, é possível identificar por meio de marcas discursivas contidas 
na fala de uma pessoa a produção de significados. Para Alves (2014) a LSF lida 
com a linguagem como um sistema semiótico social, no qual, tanto as escolhas 
discursivas dos/as falantes quanto a forma pela qual estas escolhas levam a 
produção de significados, são levadas em consideração. Neste sentido, com-
preendemos a LSF como uma teoria que busca investigar as disposições da lin-
guagem que contribuam para a construção de significado no discurso (FUZER; 
CABRAL, 2014).

Segundo a LSF, existem três Metafunções que são realizadas pela lingua-
gem: a Metafunção Ideacional, a Metafunção Interpessoal e a Metafunção Tex-
tual. Para nossas análises tomamos como base o componente experiencial da 
Metafunção Ideacional que se refere à natureza da ação social, ou seja, a forma 
como o/a falante experiencia o mundo, que pode ser observada gramatical-
mente. Este tipo de transitividade o qual Silva (2006) se difere da transitividade 
observada em abordagens gramaticais mais tradicionais, na qual só os verbos 
e os complementos são relevantes na oração. Na perspectiva da LSF, o siste-
ma de transitividade engloba a oração enquanto figura de mudança (goings 
on – eventos – construídos na linguagem), através de Processos, Participantes 
e Circunstâncias.

Segundo Halliday e Matthiessen (2004, p. 176 apud FUZER; CABRAL, 2014, 
p. 41), a composição do Processo e dos Participantes compõe o “centro expe-
riencial da oração”. Assim, percebemos a ligação entre os Participantes (grupos 
nominais), as Circunstâncias (grupos adverbiais, complementos) e o Processo 
(grupos verbais). O Processo se desencadeia no tempo, e os Participantes estão 
diretamente envolvidos nos Processos, mas as Circunstâncias são associadas 
aos Processos sem serem afetadas diretamente por eles. 

Em relação às discussões sobre questões de gênero, Silva (2006) traz tra-
balhos a respeito da construção das identidades de gênero, voltadas para as 
identificações femininas, investigando as relações de poder, legitimações e 
desigualdades expressas na linguagem e presentes nos discursos que interes-
sam à Análise Crítica do Discurso. Assim, percebendo o papel que a linguagem 
assume nas práticas discursivas, para se articular efeitos e posicionamentos 



sociais, é perceptível que a linguagem é socialmente construída em condições 
particulares e que refletem relações de poder. 

Dialogando com as discussões sobre gênero, Vieira e Silvestre (2015) uti-
lizam a Gramática Sistêmico-Funcional, a Semiótica Social e a Análise Crítica 
do Discurso, para estudar a multimodalidade. Trazendo teorias sobre a análise 
de elementos imagéticos, que, consoante Chouliaraki e Fairclough (1999 apud 
VIEIRA E SILVESTRE, 2015) possibilitam uma visão dialética de processos so-
ciais, nos quais o discurso é um momento intercalado entre discurso/lingua-
gem; poder; relações sociais; desejos; valores; crenças entre outros.

2. MÉTODOS

Adotando métodos que dialogam com a Linguística Sistêmico-Funcional, 
em específico, o sistema de transitividade apontado por Silva (2006), analisa-
mos como é constituída a identidade de uma mulher trans, Matheusa Passareli, 
em quatro notícias contidas no Diário de Pernambuco, no Folha de São Paulo, 
no G1 e no Veja Rio. 

Matheusa Passareli era aluna de Artes Visuais na Universidade Estadual 
do Rio de Janeiro e foi assassinada quando tinha 21 anos, por traficantes do 
Morro do 18, em Quintino, na Zona Norte do Rio de Janeiro, consoante informa-
ções do jornal digital G1. Matheusa era uma mulher trans, que lutava/militava 
pela sua representatividade feminina e a causa da comunidade LGBT, utilizan-
do como instrumento de militância, as suas redes sociais. 

O objeto de estudo utilizado para análise e compilação de dados é refe-
rente ao assassinato da estudante Matheusa. Todas as notícias são datadas em 
07 de maio de 2018. Além disso, é importante ressaltar que realizamos uma 
análise de textos multimodais, ou seja, não trabalhamos apenas com um tipo 
de texto, mas também com imagens, títulos e leads. Partimos da observação das 
formas como Matheusa é construída experiencialmente no corpus –, por exem-
plo: Matheusa é o Participante das orações neste trabalho, de três principais 
tipos de Processos: 

Material – que se refere à representação de experiências externas, ou seja, 
fatos e ações referentes ao Participante. Exemplo: “Matheusa havia se desloca-
do até o bairro do Encantado para fazer tatuagens em uma festa.”.

Relacional – que se refere à representação de relações, ou seja, caracteri-
zação e identificação do Participante. Geralmente é representado por verbos 
de ligação. Exemplo: “Matheusa se identificava como não-binário – sem escolha 
de sexo masculino ou feminino – e era militante da causa LGBT.”

Mental – que se refere à representação de experiências internas, ou seja, 
pensamentos, reações, feição do Participante. Exemplo: “ela estava em surto”



Circunstâncias – refere-se ao tempo, ao modo, ao âmbito de desdobramen-
to do Processo, em suma, são os complementos da oração –, por exemplo, “Ma-
theusa Passareli foi morta depois de uma festa no dia 29 de abril”.

A partir disso, tentamos analisar o posicionamento do jornal em relação 
à identidade de gênero da Matheusa, bem como, as construções de identidade, 
relações sociais e constituição da realidade. Levando em consideração que, a 
linguagem e o texto apresentam uma ação social, que expressa o modo pelo 
qual o ser humano expõe sua experiência no mundo.

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Nesta seção, apresentaremos os resultados obtidos no decorrer das aná-
lises deste trabalho. As análises serão subdivididas em dois: i) análise do cor-
pus, neste subtópico explicitaremos a análise do conteúdo escrito das matérias 
dos jornais; ii) análise das imagens, neste evidenciaremos minunciosamente as 
construções imagéticas influentes na representação de Matheusa relacionando 
aos títulos e leads.

3.1. Análise do corpus

Para que a análise ocorresse fluida, adotamos uma tabela onde localizam-
-se a língua que estamos trabalhando, os tipos de Processos e os tipos de Par-
ticipantes, todos enumerados. Neste sentido, utilizamos parênteses angulares 
para auxiliar na visualização numérica da análise. Vejamos a tabela abaixo, e 
em seguida, as análises.

Tabela 1 – Tipos de oração pelo viés da Linguística Sistêmico-Funcional

Língua Processo Participantes

1 — Português

1 – Material 

1 – Ator  
2 – Meta 
3 – Beneficiário
4 – Escopo
5 – Atributo

2 – Mental 1 – Experienciador 
2 – Fenômeno 

3 – Verbal 
1 – Dizente 
2 – Verbiagem 
3 – Receptor 
4 – Alvo

4 – Relacional 
1 – Portador  
2 – Atributo 
3 – Identificador  
4 – Identificado 

5 – Comportamental 1 – Comportante
2 – Escopo

6 – Experiencial 1 – Existente



C1 – Diário de Pernambuco
Exemplo 1 – “Matheusa havia se deslocado <111> até o bairro do Encantado para fazer 
tatuagens em uma festa.”
Exemplo 2 – “além das milhares que a Matheusa deixou <111> em vida e que muito servi-
rão para que possamos ressignificar a realidade brutal que estamos vivendo”
Exemplo 3 – “Matheusa foi executada <112> em uma favela”

No C1, observa-se que todos os Processos são Materiais e que o Partici-
pante é Ator nos dois primeiros exemplos. Já no terceiro é Meta, pois o Partici-
pante recebe a ação, ou seja, é afetado pelo Processo. Matheusa é identificada 
no gênero feminino, através da colocação do determinante feminino (a) antes 
do nome da estudante, o que sugere que o jornal, nessa oração, respeita a iden-
tidade de gênero da jovem.

C2 – Folha de São Paulo
Exemplo 1 – “além das milhares que a Matheusa deixou <111> em vida e que muito servi-
rão para que possamos ressignificar a realidade brutal que estamos vivendo”
Exemplo 2 – “Matheusa foi assassinada <112> em uma favela”
Exemplo 3 – “Matheusa tinha <141> grande relação com o universo da moda”

No C2, observa-se que os dois primeiros exemplos são Processos Mate-
riais. Porém, em um, o Participante é Ator e no outro é Meta. Já no terceiro, o 
Processo é Relacional e o Participante é Portador. Matheusa é caracterizada 
através do adjetivo com terminação (a) referente ao feminino e através do arti-
go determinante que antecede a palavra Matheusa.

C3 – G1
Exemplo 1 – “Estudante Matheusa foi ‘julgada’ <112> antes de ser morta por traficantes” 
Exemplo 2 – “Matheusa se identificava <141> como não-binário”

No C3, observa-se que no primeiro exemplo o Processo é Material e o Par-
ticipante é Meta. Já no segundo, o Processo é Relacional e o Participante é Por-
tador. Matheusa é representada linguisticamente no feminino. Essa represen-
tação é acompanhada de adjetivos que indicam o feminino.

C4 – Veja Rio
Exemplo 1 – “além das milhares que a Matheusa deixou <111> em vida e que muito servi-
rão para que possamos ressignificar a realidade brutal que estamos vivendo”
Exemplo 2 – “Matheusa Passareli foi morta <112> depois de uma festa no dia 29 de abril”
Exemplo 3 – “Matheusa foi morta <112> depois de ter saído de uma festa no dia 29 de 
abril, no Morro do Dezoito”



No C4, observa-se que todos os Processos são Materiais e que o Partici-
pante é Ator no primeiro exemplo. Já no segundo e no terceiro é Meta, pois o 
Participante recebe a ação, ou seja, é afetado pelo Processo. Matheusa é repre-
sentada linguisticamente com adjetivos que indicam o feminino.

Em resumo, dos onze casos analisados percebemos que nove são Proces-
sos Materiais, sendo quatro Participantes Ator e cinco Participantes Meta. Os 
outros dois casos são de Processos Relacionais e os dois são Participantes Por-
tador. Nesta perspectiva, percebemos que a construção de identidade feminina 
de Matheusa é em sua grande maioria voltada para o feminino. Com base no 
sistema semiótico social, a linguagem, foi possível identificar esses traços de 
feminilização no discurso, através da experiência de mundo do/a falante. 

3.2. Análise das imagens, títulos e leads

Para a análise das imagens partimos dos pressupostos defendidos por 
Vieira e Silvestre (2015), ao afirmarem que a significação não está presente 
somente no linguístico, mas também nas linguagens em seus diversos modos, 
como o visual. Vejamos as análises a seguir:

Imagem 1 – Corpus 1 – O furta-cor de Matheusa: corpotraesnho

Fonte: Diário de Pernambuco (2018)

Título: “Morte de estudante trans carioca é confirmada por família”

Lead: “Corpo de estudante que estava desaparecida há uma semana foi en-
contrado queimado após execução em favela”



• O olhar estabelece uma interação direta, transmitindo um sentimento 
de intimidade/aproximação com o interlocutor; 

• Cores intensas e dramáticas, em tom quente, temos o amarelo e o ver-
melho, que indicam sofisticação e mistério, e o verde em tom neutro, 
que no plano de fundo da imagem, se mesclam e formam cores híbri-
das; 

• O centro da imagem é a Matheusa, desatacada pelo contraste entre a 
luz, policromática, que foca em sua face e a sombra que cobre a ima-
gem no plano de fundo; 

• Cabelo cacheado e volumoso que traz traços de identidade da etnia, 
cultura e ideologia negra. Detalhe que recebe destaque na imagem 
por cobrir uma boa parte do espaço da figura.

Ao estabelecer uma relação entre a imagem e o título da reportagem, per-
cebe-se que o jornal identifica a Matheusa como trans, mas não usa termos 
no feminino no título. Já no lead, temos o adjetivo “desaparecida” que identi-
fica a Matheusa como uma figura feminina. Ademais, ao relacionar o corpus a 
imagem, temos um diálogo entre ambos, pois o corpus traz a Matheusa como 
Participante Ator, nos dois primeiros exemplos, e no último, como Participante 
Meta, assim, realizando ou sendo realizado pelo Processo a estudante tem sua 
identidade de gênero respeitada.

Imagem 2 – Corpus 2 – A Matheusa Traesnha

Fonte: Folha de São Paulo (2018)



Título: “Estudante trans desaparecida no RJ foi assassinada, diz família”

Lead: “Jovem de 21 anos desapareceu há uma semana após uma festa de 
aniversário”

• O olhar também estabelece uma interação direta e fixa com o leitor, 
transmitindo um sentimento de intimidade/aproximação; 

• Cores intensas e dramáticas, em tons quentes, que indicam mistério, 
sofisticação e delicadeza, rosa e branco são cores preponderantes no 
plano de fundo, cores policromáticas, o rosa é artificial, já as outras 
cores da imagem são naturais; 

• Diferentemente da imagem anterior, além do rosto da estudante, essa 
figura apresenta os ombros da estudante, que veste uma camisa de 
tons frios e cores hibridas; 

• O centro da imagem é a Matheusa, desatacada pela luz natural que 
foca na sua face e também; está presente na parte esquerda do plano 
de fundo, que revela a sombra do cabelo da estudante; 

• Cabelo cacheado e volumoso que traz traços de identidade da etnia, 
cultura e ideologia negra.

Ao estabelecer uma relação entre a imagem o título e o lead da reporta-
gem, percebe-se que o jornal identifica a Matheusa como uma figura feminina, 
no título, através do adjetivo “desaparecida” e no lead, por meio do substantivo 
“jovem”, observamos neutralidade, em alguns trechos, no posicionamento do 
jornal. Bem como, ao relacionar a imagem com o corpus da pesquisa obser-
vamos que eles trazem uma concordância de discurso, pois a estudante como 
Participante é referenciada como uma figura feminina.

Imagem 3 – Corpus 3 – Apelo



Fonte: G1 (2018)

Título: “Estudante Matheusa foi ‘julgada’ antes de ser morta por trafican-
tes, diz delegada”

Lead: “De acordo com depoimentos, ela entrou em ‘surto’ após festa e che-
gou ao Morro do 18 nua, onde foi executada por traficantes após passar por 
‘tribunal’. ‘Ele tentou se defender’, diz delegada”

• O olhar não estabelece uma interação direta com o leitor e associando 
a imagem a postagem que está ao lado, podemos observar que a pos-
tura da estudante demostra preocupação e espera, como também, ao 
não revelar sua face, a estudante demonstra estar incomodada e não 
querer quebrar a sua privacidade, o que é ratificado pelo seu discurso;

• O centro da imagem é a Matheusa, figura apresentada por uma luz na-
tural que não tem um ponto focal e que está também presente no pla-
no de fundo, que revela a sombra da estudante, também, o branco 
mostra certa neutralidade que contrasta com a sombra da estudante;

• A estudante está com as unhas pintadas e o esmalte desgastado, o que 
demostra uma particularidade feminina, partindo de pressupostos de 
estereótipos.

A estudante é apresentada em uma posição vulnerável, em um pedido de 
ajuda, ao associar essa informação ao título, temos a construção da figura da 
Matheusa, de forma feminina, delicada e vulnerável, pois o título “Estudante 
Matheusa foi ‘julgada’ antes de ser morta por traficantes”, traz a estudante em 
uma situação de vulnerabilidade em um julgamento no qual ela era o réu. Em 
contraste, temos o lead no qual a delegada não reconhece a Matheusa como uma 
figura feminina ‘Ele tentou se defender’. Ao relacionar a imagem com o corpus, 
percebemos que há uma grande concordância com o feminino no corpus, as-
sim, dialogando com a mensagem que é transmitida pelo elemento imagético.

Imagem 4 – Corpus 4 – Militância na universidade



Fonte: Veja Rio (2018)

Título: “Polícia Civil confirma morte de estudante transexual da Uerj”

Lead: “De acordo com as investigações, Matheusa Passareli foi morta de-
pois de uma festa no dia 29 de abril, no Morro do Dezoito”

• O olhar estabelece uma interação direta, transmitindo um sentimento 
de intimidade/aproximação com o interlocutor, bem como, seu olhar 
demostra seriedade;

• O plano de fundo da imagem é a universidade na qual a Matheusa 
estudava, em um dia movimentado;

• A estudante traz em suas mãos um quadro com o anagrama “cor-
po traesnho”, que traz representatividade da sua identidade e mi-
litância sobre a causa, em uma Metafunção Ideacional, que envolve 
questões existenciais, experiências humanas construídas através da 
linguagem, consoante Halliday e Mattiessen (1994 apud ASSIS, 2004).

Associando a imagem ao título, a Matheusa, na imagem, é apresentada em 
roupas masculinas, partindo de estereótipos, que se relacionam com o título 
que não traz a estudante como uma figura feminina, em contraste com uma 
de suas unhas que está pintada, o que demostra uma particularidade femini-
na, partindo de pressupostos de estereótipos. Ademais, ao relacionar o corpus 
com a imagem, temos no corpus representação feminina, por meio do adjetivo 
“morta”.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Em suma, percebemos que tanto os elementos imagéticos quanto os lin-
guísticos dialogam, constantemente, para a construção da identidade da Ma-
theusa, como mulher trans, através da feminização do discurso, que ocorre nos 



títulos, imagens, leads e corpus do trabalho, por meio de adjetivos como “desa-
parecida”, “executada”, “morta” e “julgada”, como também, através da utilização 
do nome social da estudante, Matheusa. 

Dessa forma, apesar de, em alguns momentos, um dos jornais apresentar 
neutralidade no discurso, como no lead da notícia da Folha de São Paulo “Jovem 
de 21 anos desapareceu”, cumpre com o papel de trazer a identidade de gênero 
com a qual a Matheusa se identificava ao apresentar um discurso, no qual, os 
Processos das orações e os Participantes, ao serem analisados, apresentam tra-
ços que indicam a construção da identidade feminina da Matheusa, juntamente 
com as imagens, que trazem estereótipos do feminino, através de elementos de 
significação relacionada ao que é delicado e vulnerável.
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PICHAÇÃO E CIDADE: 
a imagem do sujeito pichador na 
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INTRODUÇÃO

Nos muros das cidades, as pichações recebem destaque devido à grande 
quantidade de escrita nos ambientes. Destacado pela marginalização na so-
ciedade, os pichos dos muros da cidade recebem atenção negativa por parte 
da sociedade, mas que, no entanto essa escrita revela muito sobre o indivíduo 
que a escreveu, e a materialidade do texto proporciona a análise das formações 
ideológicas que perpassam esse sujeito, bem como o tipo de discurso influente 
em seus valores sociais e políticos.

As ideologias do sujeito refletem na materialidade do seu discurso, princi-
palmente na diferenciação entre a pichação indecifrável e a decifrável. O sujeito 
encontra nos muros a chance de ocupar o seu lugar social, quando a pichação é 
vista pela sociedade como indecifrável. Assim, o sujeito enxerga a oportunida-
de de reivindicar o seu lugar na sociedade, diferentemente da pichação letrada, 
em que o sujeito possui a consciência do seu lugar de origem e o seu discurso 
dispõe de um carácter mais contestatório e de reivindicação do seu lugar. Para 
Orlandi (2007), os sujeitos buscam uma maneira de afirmar sua existência, en-
contrando nos muros uma forma de estampar seus discursos em relação ao seu 
lugar. Desse modo, o sujeito “irrompe no social com seu gesto, não desejado, 
mas possível, pelo traço, pelo signo, pela grafia”, para se colocar no lugar social. 
As pichações indecifráveis e as decifráveis nos centros urbanos correspondem 
a reivindicação do sujeito para se colocar como indivíduo, pois fugir da norma 
linguística vigente funciona como resistência do sujeito diante das formações 
ideológicas marginalizantes.

62 Graduanda em Letras – Língua Portuguesa, UFCG. Bolsista no Programa de Educação Tutorial (PET).
63 Graduanda em Letras Língua Portuguesa, UFCG. Bolsista no programa Residência Pedagógica.
64 Doutor em Letras, na área de Análise do discurso. Professor em Letras – Língua Portuguesa, UFCG. 



Portanto, o objetivo deste trabalho consiste na análise dos materiais lin-
guísticos escritos nos muros das cidades de Queimadas e Esperança, no estado 
da Paraíba, com o intuito de observar as verdades por trás do discurso do su-
jeito pichador, e como este sujeito acaba atuando como resistência dentro dos 
poderes do Estado. Assim sendo, de acordo com Pêcheux (1981), os efeitos de 
sentido em um discurso depende se sua especificidade. Porém, as verdades 
deste discurso são afetadas, quando procuramos articular isso ao propósito 
das materialidades discursivas, visto que os deslocamentos de fronteiras com-
prometem o regime de verdade.

Logo, em conformidade com essa assertiva, Eni Orlandi (2007), diserta 
que as formações ideológicas vigentes não nasceram por nada, os discursos 
fizeram com que as afirmações tornem-se verdadeiras, pois “as circulações 
discursivas não são jamais aleatórias porque o ‘não-importa-o que’ não é ja-
mais ‘não-importa-o que’” (op. cit. 2007, p. 15). Assim, com base nessa linha de 
estudo, buscaremos sempre evidenciar, nas considerações feitas no referente 
trabalho, como os efeitos de sentido daquilo que foi escrito nunca querem di-
zer a mesma coisa. Portanto, as pichações significam simultaneamente algo de 
diferentes sentidos, em diferentes condições de produção, as pichações variam 
de significação, conforme o olhar do sujeito.

1. APORTE TEÓRICO

1.1. A marginalização da pichação

Tendo em vista que a linguagem expressa através das escritas em muros, 
das mais diversas cidades, épocas e culturas, tem sido uma prática constante e 
intensa, consideramos que tais escritas modificam espaços nos quais se encon-
tram, atribuindo-lhes sentidos novos à cidade/espaço, sejam eles visuais, cul-
turais, políticos, sociais ou literários. Caracterizado por frases e/ou palavras, 
riscos e símbolos, o gênero picho é uma das formas de expressão linguísticas 
mais acessíveis no meio social, categorizada como uma escrita urbana – prin-
cipalmente para expressar discursos de revolta e protesto, em âmbito político 
ou social. Embora entendido como forma de depredação e invasão de patri-
mônios, adquirindo título marginalizado, o ato de pichar está atrelado à vei-
culação de uma mensagem ao seu leitor interlocutor, seja ele pertencente ao 
mesmo grupo social (pichadores), seja ele pertencente à sociedade no geral. 

Conforme a definição do dicionário escolar (MICHAELIS, 2008, p.665) da 
língua portuguesa, o vocábulo pichação significa “ato de pichar” e, em expres-
sões mais formais, considera-se como “escrever em muros e paredes”. Sendo 
assim, a pichação é vista como uma conduta na qual alguém registra, de forma 
gráfica, em muros, paredes ou outro espaço visíveis marcas significativas. Logo, 



já que se trata de marcas significativas, também trata-se de uma voz e sujei-
to significativo socialmente. Remete-se, portanto, à construção simbólica da 
maioria dos pichadores, sua reconstrução significativa e seu desvio da ordem 
formal, a linguagem culta.

É bastante contraditório e estigmatizador quando nos deparamos com vi-
sões que se contradizem simultaneamente, quando afirmam apreciar a cultura 
do grafismo, escrita também veiculada em muro, mas atrelam a prática de pi-
chação a algo referente ao mundo do crime. Tal concepção social, possivelmen-
te, se constrói a partir do que Carvalho (2013) considera como contraposição 
“à ordem vigente, seja ela psíquica, legal, moral, social e religiosa, que se efetiva 
por meio de distintas práticas, para além do simples ato de pixar” (p.13). Toda-
via, conforme Vieira (2015), a pichação possui um lugar totalmente contrário 
ao grafismo, fator que altera sua recepção no meio social, principalmente por 
serem realizados de forma distinta à ordem da sociedade, em lugares não legi-
timados por sujeitos de identidades opacas. Assim, quanto mais esses sujeitos 
procurarem adentrar ao grupo dominante, mas suas formações discursivas são 
repelidas e combatidas firmemente por políticas públicas e leis regulamenta-
res, e, portanto, é uma ação desgarrada do estereótipo social.

Nesse caso, ainda segundo Vieira (2015), como a ação de pichar está cons-
tantemente negando os padrões estéticos, ideológicos, legitimados e formais 
socialmente considerados, é repudiada sistematicamente pela postura de agre-
gação como a que o grafismo assume, mesmo quando se diz crítico ou subver-
sivo. Assim, é perceptível que, além da preocupação do padrão visual do am-
biente urbano, trata-se de uma construção marginalizada do próprio discurso 
crítico e expressivo sujeito pichador, sobretudo quando as pichações, compo-
nentes dos sentidos da cidade simbolizam as tensões urbanas vigentes, como 
forma de manifestar reivindicações sócio-político-culturais. 

Portanto, em linhas conclusivas, a autora nos assegura que, mesmo estan-
do diante de movimentos de expressividade nas interações urbanas atuais, a 
investigação antropológica sobre o tema é ainda carente, especialmente no âm-
bito da pichação como movimento, o que dificulta a aceitação do ato de pichar 
como uma manifestação da palavra e um dispositivo da linguagem..

1.2. A materialidade dos discursos nos muros da cidade

De acordo com Cunha e Cordova (2015), tanto a presença das escritas re-
presentadas nas pichações quanto a ausência delas contribuem para a cons-
trução de sentidos, cooperando para a (re)criação da história urbana (cida-
de-sentido), a partir de uma perspectiva da memória discursiva do território 
urbano-social. Desta forma, consideramos que as linguagens produzidas nos 
espaços urbanos, em suas distintas materialidades, ressignificam os sujeitos 



comuns através da relação estabelecida entre eles e a cidade, espaço dotado de 
historicidades e subjetividades, de modo a construir sua identidade.

Para as autoras, a pichação como prática de linguagem humana, são fe-
nômenos urbanos que, entre os muros, estabelecem comunicação nem sem-
pre aceitáveis socialmente, quando observado os possíveis efeitos de sentido 
e crítica social internalizada. Assim, se o muro é um lugar de visibilidade das 
práticas cotidianas e sociais, porque há tanta resistência diante da significati-
va extensão de muros com escrita? Evidentemente a sociedade, além de calar 
aqueles considerados minorias, não se acostuma com a “denúncia” manifes-
tada do lado de fora dos muros urbanos, não aceitam o “grito” daqueles que, 
sendo sociedade, são continuamente silenciados por ela. A linguagem interdis-
cursiva expressa nos espaços da cidade materializa sentidos múltiplos, a fim 
de impregnar seus efeitos no cotidiano vivo, pensado, sujeito a transformações 
e reivindicações diversas. Com isso, baseando-se na afirmação de Michel Fou-
cault (2002), as autoras destacam a assertiva de que, ao considerar a pichação 
um elemento constitutivo da linguagem, é possível conhecer e problematizar 
aspectos da organização vivida por uma determinada sociedade, uma vez que 
eles permeiam o universo cotidiano, do qual o sujeito-autor das escritas põe 
em práticas linguagens que produzem, reproduzem e transformam os espaços 
em que se inserem.

Assim, já que a materialidade da língua(gem), pelo próprio conceito de 
(inter)discurso, permite uma variedade de significações frente a um sujeito re-
pleto de significações e voz, expressar-se por meios de muros é trazer à tona 
o próprio conceito da escrita no período da pré-histórica, ao pensarmos que 
os hominídeos registravam nas paredes das cavernas questões referentes ao 
seu cotidiano. Considerando tal fator, Cunha e Cordova (2015) afirmam que, 
assim como as paredes significavam na era dos primórdios, os muros signifi-
cam na sociedade contemporânea, significância esta denominada “lugar para 
poder expressar-se”. Portanto, ao levar em consideração a discussão em torno 
da citação de Michel Foucault (2002) e o espaço significativo da linguagem hu-
mana, podemos elucidar como a imagem do sujeito é constituída através da-
quilo que escreve, a partir da comunidade na qual ele se insere. Para tal argu-
mentação, é importante considerar a formação ideológica perpassada por cada 
sujeito pichador, pois todo sentido veiculado por seu discurso é carregado de 
suas ideologias. Assim, na cidade não há acordo que não seja imaginário, numa 
inter-relação de sujeito e significantes, pois o discurso não é considerado ho-
mogêneo e/ou transparente, o que permite, portanto, diferentes movimentos 
interdiscursivos que circulam no espaço urbano. Logo, se a cidade é um lugar 
de interpretações junto com suas particularidades significativas, o espaço ur-
bano pode ser considerado como meio que estabelece o imaginário e torna a 
cidade significativa numa relação entre corpo do texto e o texto do corpo. Deste 



modo, a linguagem e a formação discursiva produzida no ambiente urbano não 
tencionam atribuir um contexto de sentido pejorativo, mas de significados his-
tórico-simbólicos, buscando principalmente contestar as desigualdades sócio-
-políticas da sociedade vigente.

1.3. O sujeito de resistência

O letramento, em sua maioria, proporciona ao indivíduo a aceitação da 
sociedade diante do cumprimento da norma culta da língua. As pichações ile-
gíveis cresceram consideravelmente depois da década de 1990 com a neces-
sidade do sujeito de ocupar o seu lugar social, visto que não se enxerga como 
um indivíduo com vez ou voz, o que o leva a se constituir como sujeito, através 
da sua escrita nos muros da cidade. Consequentemente a escrita surge como 
forma de assinar seu nome, assinar o nome do seu grupo (tags). De todo modo, 
a inteligibilidade das pichações acontece a partir do momento em que o outro 
começa a fazer parte do grupo de pichadores, ou seja, a escrita só é legível para 
quem está dentro deste movimento social. 

Entretanto, por não pertencer à sociedade tida como culta, o pichador exi-
ge o reconhecimento do seu espaço e se inscreve através da pichação. Com isso, 
o seu discurso materializa-se, constituindo a significação do sujeito através do 
gênero picho e se ressignifica através dos diferentes olhares recebidos na rua. 
O discurso em muros atua como uma alternativa de enfrentar as relações de 
poder dentro da sociedade, uma vez que há possibilidade de conduta dentro da 
sociedade, em defesa da liberdade e do enfrentamento da norma estabelecida 
pelo Estado.

Na cidade os discursos dos muros a todo momento expressam significa-
dos, carregados de efeitos de sentidos múltiplos. A pichação para o sujeito sig-
nifica uma forma de resistir na cidade, demonstrando as suas formações ideo-
lógicas do seu contexto social, os muros, muitas vezes, separam o espaço em 
que se determina se aquele lugar lhe pertence (ou não)

“esses sujeitos têm no muro recém pintado, a página em branco, onde inscrever-se simbolicamen-
te, onde escrever com seus sinais gráficos, elaborados, sentidos como produção simbólica ligando-
-os — em sua necessidade de vínculo social — à sociedade de que fazem parte, ainda que tentando 
um lugar, “esse” lugar, de fora para dentro. De “outro” lugar. De lá. Do bairro. Da favela. Da perife-
ria” (ORLANDI, 2004, p. 107)

O discurso do sujeito materializado nas pichações se constitui com as for-
mações discursivas que já foram ditas e as que estão sendo ditas, o dito e o já 
dito. Considerando os efeitos de sentidos possíveis da materialidade escrita, 
apesar de ter seu sentido contornado, as possibilidades de sentidos não podem 
ser controladas. À vista disso, os indivíduos inseridos no cumprimento da nor-



ma induzida pelas instituições de poder não se identificam com as pichações, 
de certa forma, são clivados por discursos diferentes, sendo as pichações uma 
materialidade interditada, produzida pelo outro. Portanto, compreendemos a 
formação do discurso concomitante a formação cultural do indivíduo, isto é, 
o discurso se estabelece por meio do contexto social do sujeito. Segundo Fou-
cault (1995), o poder corresponde a uma tensão presente entre os sujeitos, 
contrariando a perspectiva de que o poder parte do mais forte para o mais fra-
co, como força e superioridade, também não diz respeito a dominação de um 
para com o outro, o poder corresponde a “um modo de ação sobre a ação de 
outro ser humano livre, quer dizer que cada sujeito é dotado de liberdade para 
aceitar ou não as ordens que normatizam a sociedade e afrontá-las” (FERNAN-
DES, 2011, p.244). Assim o sujeito encontra nos muros da cidade uma maneira 
de resistir por meio da sua escrita. 

Apesar de as relações de poder não se darem de maneira dominadora, isso 
não corresponde à passivização do sujeito diante da imposição da norma aos 
indivíduos. A resistência diante da norma, surge como uma possibilidade de 
quebra das regras a serem seguidas. Para Foucault (2003, p. 244) “há sempre, 
com certeza, alguma coisa no corpo social, nas classes, nos grupos, nos pró-
prios indivíduos que escapa, de uma certa maneira, às relações de poder”. As 
pichações aparecem, então, como forma de afrontar os espaços públicos e pri-
vados (apud FERNANDES, 2011, p. 244). Assim as pichações atuam como uma 
maneira de resistir ao seu silenciamento diante da sociedade, confrontando as 
normas vigentes pelo o Estado. 

A não convenção com a norma parte das formações ideológicas do sujei-
to pichador ao materializar seu discurso na cidade. A escrita, para o pichador, 
funciona como um modelo de resistência, visto que o seu lugar passa a se ins-
crever na cidade através da sua pichação, e manifesta as desigualdades dentro 
do meio social — exclusão social. A grafia representa a reivindicação de reco-
nhecimento de uma cultura marginalizada por não se enquadrar no regimento 
político e social.

2. ANÁLISE DE DADOS

2.1. Memória e resistência

Conforme Pereira (2006), os sujeitos pichadores, em suas dinâmicas re-
lacionais, realizam um importante dispositivo de interação, circulação e me-
mória, dentro dos mais diversos pontos dos espaços-urbano, geralmente em 
patrimônios públicos e residenciais, pontos de maior acesso e visualização. 
Assim, ao considerar a memória discursiva do (inter)locutor no ato de pichar, 
sobretudo quando esta carrega consigo um linguajar dotado de significados, 



devemos considerar, portanto, que por trás de cada discurso há o sujeito que 
fala e o sujeito de quem é falado. À vista disso, tratando-se de memória, comu-
mente encontramos registros de pichação que sinalizam para um referente que 
já morreu –“in memoriam de...”. Assim, tais registros de escrita ocorrem tanto 
como o intuito de homenagear um ente querido, principalmente quando se tra-
ta de indivíduos jovens, quanto como forma de resistência a determinada (re)
ação por parte da sociedade – ou seja, como forma de resistência social.

Figura 1: Pichação realizada nos muros de escola pública dias após o assassinato de um jovem da 
comunidade, na cidade de Esperança – PB, 2017.

	
Fonte: Arquivo pessoal.

Considerando o contexto histórico de produção da figura 1, alguns acon-
tecimentos sociais para a produção dessas sentenças merecem destaques. Em 
primeiro lugar, trata-se de um discurso que exprimem sentimento de revolta, 
indignação e protesto com relação ao fato que aconteceu com determinado jo-
vem da comunidade local, assassinado cruelmente por determinado grupo de 
acusados. Posteriormente, a realização desse ato (pichações) aconteceu em um 
pequeno intervalo de tempo da morte do jovem, nos muros da escola pública da 
comunidade que o jovem habitava. Assim, na escrita urbana analisada acima, 
(figura 1), mesmo que a identidade do sujeito responsável (sujeito pichador) 
pela produção encontre-se opaca, seria negligente da nossa parte afirmar que 
se trata de um mero vandalismo e/ou desacato ao patrimônio público, quan-
do, na verdade, a posição discursiva registrada aponta para além disso – é um 
“grito” de revolta, em memória daquele que sofreu um ato desumano de vio-
lência. As paredes da rua, os muros da cidade-sentido, é o suporte que o sujeito 
locutor utilizou para memorar e resistir ao episódio realizado contra o sujeito 
referido na imagem. Deste modo, ao proferir o discurso “Falador passa mal e 
não cola com noi.”, tal sujeito se posiciona contrário ao ato realizado, ou seja, 
quem fala aponta algo e este, por sua vez, “vacilou” com seus compromissos de 
lealdade com tal comunidade e/ou indivíduo. Sendo assim, o sujeito pichador, 



em seu discurso, assegura que, de uma forma ou de outra, a justiça será feita 
(deve ser feita). 

Visto isso, como o discurso não é transparente, nem possui um único 
sentido, a escrita pichada abre espaços para criação de diversos sentidos, dos 
quais um deles pode ser interpretado como “vingança” X manifestação de sen-
timento, indignação e justiça. Além disso, tal escrita (re)cria o espaço urba-
no, construindo novas referências, sejam elas ideológicas, sociais e históricas, 
convertendo-o em espaço de memória para os sujeitos que participam dessa 
atividade (sujeito pichador-locutor e o sujeito referente) como para os sujeitos 
que visualizam tais práticas. 

Diante dessas discussões, é necessário considerar, portanto, que cada su-
jeito pichador significa no que dizer e como diz, deixando vestígios do vivido. 
Assim, possuem necessidade de produzir sentidos na cidade, mesmo que não 
sejam aceitos, através do simbólico, histórico, da memória e da resistência, dei-
xando traços no espaço público. Desse modo, conforme Pereira (2006), o refe-
rente discurso (re)significou os muros através da pichação veiculada, estabe-
lecendo uma relação entre sujeitos, língua e sua história, por meio de diversas 
significâncias, sendo estas interpretadas conforme o contexto sócio histórico 
de cada indivíduo que a ler.

2.2. Resistência na cidade

As cidades reúnem o maior número de pichações nos seus espaços, os mu-
ros, monumentos históricos, instituições públicas e/ou privadas recebem as 
escritas dos sujeitos. Esse fato decorre do grande fluxo de pessoas no lugar, 
bem como a localização que permite o sujeito se sentir pertencente ao meio. Os 
centros das cidades possibilitam que não sejam muros que separam as casas, 
mas sim paredes que protegem as instituições. O lugar ocupado pelo indivíduo 
precisa ser analisado a partir do pertencimento (ou não) do ponto de visibi-
lidade social. A pichação surge como uma maneira de o sujeito se colocar no 
espaço, onde não possui visibilidade, assim a materialização do seu discurso 
torna possível a interação socioideológica com o outro. 

O gênero picho apareceu primeiramente como reivindicações políticas na 
época da ditadura militar, porém houve um boom das pichações inteligíveis 
na década de 1980, em que os indivíduos passaram a utilizar sinais e códigos 
fugindo da grafia padrão, imposta no meio social, No entanto, agora as picha-
ções apresentam uma diversidade relacionada à escrita, uma vez que encon-
tramos nas ruas não apenas as pichações inteligíveis, como também as legíveis 
presente na década de 1960, com reivindicações políticas. A manifestação da 
desigualdade social pode ser encontrada na pichação “Venda o carro e dê aos 



pobres” (Figura 2), como uma forma de conscientização sobre o outro que tiver 
contato com a pichação.

Figura 2: Pichação realizada no muro de residência privada na cidade de Queimadas – PB, 2017.

	
Fonte: Arquivo pessoal.

De acordo com Orlandi (2004), o sujeito pichador produz um gesto social 
ao pichar, pois é através dessa materialização do discurso que o sujeito denun-
cia a desigualdade social vigente, além de se colocar como um sujeito com voz 
dentro deste meio. A sua pichação resiste às normas do Estado para reivindicar 
os seus valores, o sujeito se subjetivou para expressar os problemas sociais, 
como também atuou como um sujeito social e expressou a problemática so-
cial. A pichação (figura 2) pode ser enxergada como um grito de socorro para 
a população mais pobre. Enquanto os ricos usufruem de uma vida abastada, 
cercados por objetos materiais, a classe desfavorecida financeiramente não 
possui dinheiro para adquirir materiais básicos para o ser humano. Por essa 
razão, a pichação sobre a venda do carro corresponde a desfazer-se do objeto 
para gerar dinheiro e consequentemente este dinheiro seria distribuído entre 
os pobres, com o objetivo de gerar uma qualidade de vida para todos. Esse é um 
discurso de resistência, através do qual o pichador enfrenta a condição liberal 
globalizada. Portanto, a pichação representa uma maneira de o sujeito resistir 
a exclusão de uma parte da população, devido ao lugar que estes indivíduos 
ocupam na sociedade. A cidade é o espaço que o sujeito encontra para manifes-
tar as suas formações discursivas e se inscreve dentro do meio social como um 
cidadão com voz, com direitos. A maneira encontrada para isto acaba sendo os 
muros da cidade por representar um lugar em que pode ser visto. 



CONSIDERAÇÕES FINAIS

As pichações significam em grande parte dos centros urbanos, ocupando 
uma diversificada quantidade de muros pichados, apesar do gênero picho não 
ser exclusivo dos muros, mas também dos lugares que tem a capacidade de dar 
visibilidade as formações discursivas do sujeito pichador. A análise das picha-
ções contribuem para o estudo do sujeito que realiza o ato, por traz de toda 
pichação existe um sujeito que significa sua realidade por meio da escrita, a 
materialização do discurso permite a significação e ressignificação do que está 
presente no meio social. Com vista nas discussões realizadas no decorrer do re-
ferente texto, verificamos um cruzamento discursivo entre os espaços da cidade 
e a atividade de pichação, constituídos ambos como lugares e espaços de resis-
tência do indivíduo que se constitui em sujeito contra o Estado. Nesse discurso 
de resistência do sujeito pichador o sentido de “fala” se desloca para o sentido 
de “grito de revolta” e a atividade econômica de “venda” desliza os sentidos para 
uma percepção distributiva e justa do mundo, onde se pretende erradicar a po-
breza. Dessa forma, a resistência do sujeito é converter a crua realidade do mun-
do capitalista em um lugar de justiça. Portanto, as pichações contribuem para a 
visibilidade do sujeito na sociedade, permitindo o acesso a um espaço dentro do 
meio que não lhe é garantido. A busca pela justiça diante de um Estado que nega 
os seus direitos de cidadão se dá com escrita do seu discurso nos centros urba-
nos, para lhe atribuírem maior proporção sobre oque foi colocado. Além desta 
necessidade de materializar os seus discursos que transparece o meio social de 
qual pertence, os sujeitos usam da materialização do discurso para reafirmar o 
seu lugar de fala dentro da sociedade, bem como assumir a sua identidade, de 
quem pertence a uma classe social marginalizada dentro da sociedade. O sujeito 
pichador resiste a partir do momento que insere na cidade a sua opinião, o sei 
discurso se materializa dentro de um ambiente hostil. 
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GRAMÁTICA: 
etimologia, concepções questões de ensino

Dener Silva Rocha65 
Alessandra Cruz de Oliveira66  

Lucas Campos67

Este trabalho, fruto de uma reflexão a respeito de estudos sistemáticos 
sobre a língua enquanto construto vivo, tem como objetivo apresentar infor-
mações preliminares sobre a etimologia, alguns conceitos da palavra “gramáti-
ca”, algumas das suas concepções na atualidade, assim como um indicativo de 
prática de uma dessas concepções em aulas de língua portuguesa. Adotamos 
a metodologia de uma pesquisa bibliográfica, a partir de uma fonte mais aces-
sível, para outras mais especializadas, respectivamente: Ferreira (1986), A. G. 
Cunha (1994) e Nascentes (1955), entre outros. Esperamos que este estudo 
possa auxiliar estudantes no início da jornada de pesquisa sobre gramática, e 
licenciados em letras na reflexão sobre sua prática docente, no que diz respeito 
a reflexões acerca de conteúdos gramaticais.

Na perspectiva etimológica, A.G. Cunha (1994, p. 392) atribui a origem da 
palavra gramática à forma latina grammatica, originária do grego grammatiké, 
com o significado de ‘a arte de escrever ou ler’. Nascentes (1955, p. 247) aponta 
as acepções de: ‘arte relativa às letras do alfabeto; ensino da leitura e ensino de 
uma língua’. No senso comum, o termo “gramática” designa basicamente com-
pêndios, portadores de descrição e de normas. No campo do estudo científico 
da linguagem, a expressão é revestida de uma série de significados, entre eles, 
Dubois et al. (1998) apresentam quatro principais: (1) a de descrição completa 
de uma língua; (2) a descrição dos morfemas gramaticais-lexicais, (3) a des-
crição dos morfemas gramaticais e, (4) em linguística gerativa, o modelo da 
competência ideal que estabelece certa relação entre o som — representação 
fonética e o sentido – interpretação semântica. 

Ao considerar concepções de língua e linguagem, Neder (1993, p. 82-84) 
indica as definições de gramática como compêndio de regras a ser seguido por 
aqueles que querem falar e escrever “corretamente”; como conjunto de regras 
que o cientista da linguagem encontra nos dados que analisa e como conjunto 
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de variedades linguísticas que permeia a interação verbal. O que encontramos 
em comum nas fontes consultadas sobre esse aspecto é que se trata de uma ex-
pressão derivada do latim grammatica, pelo grego grammatiké. Com o passar 
do tempo a palavra ganhou amplitude de significado.

Seja como educadores, interessados, seja como pesquisadores do campo 
da ciência da linguagem, destacamos a importância de nos debruçarmos sobre 
estudos etimológicos e analisarmos diferentes concepções relacionadas à área 
de conhecimento com a qual lidamos, compreendendo-a enquanto construção 
histórico-social (BAKHTIN, 1979, p. 313), “consciente e fruto da interação com 
o outro” (MARX; ENGELS, 2002, p. 33-34), ou ainda pensando nas questões 
linguísticas no contexto do ensino.

Nesse campo, a concepção ou a adesão a um dado conceito de gramática, 
por parte do professor de língua portuguesa, encontra-se imbricada em sua 
prática docente, em suas escolhas metodológicas, materiais e gêneros discur-
sivos utilizados, o que delineia e norteia o tratamento dado aos conteúdos 
curriculares em sua rotina de sala de aula. Concentrando-se no aspecto me-
todológico, Neder (1993) afirma que o suporte teórico do professor de língua 
portuguesa “é fundamental para o encaminhamento do seu ensino, mesmo que 
ele não tenha consciência disso” (NEDER, 1993, p. 71).

Ao tecer considerações sobre concepções de gramática, Travaglia (2008, p. 
24-29) apresenta três sentidos para a expressão, que podemos resumir como 
segue: (i) gramática normativa, definida como manual de regras prescritas 
de bem falar e escrever, com foco na norma culta, em detrimento do prestígio 
das demais variedades da língua; (ii) gramática descritiva, indicada como o 
tipo que descreve a estrutura e funcionamento da língua, considerando for-
ma, função e o conjunto de regras68 utilizadas por falantes em situação real 
de enunciados e (iii) a gramática como conjunto de variedades utilizadas por 
uma sociedade em situação de interação comunicativa, corresponde ao saber 
real e uso do falante da língua, também chamada de internalizada. 

Essa descrição de Travaglia coaduna com as de Neder (1993) e as de Ge-
raldi (1984), autores que perfilam tais concepções no mesmo sentido. Res-
saltamos que esse sentido, comungado pelos três autores revelam aspectos 
conjugados com a perspectiva de ensino, respectivamente, para cada tipo de 
gramática: ensino prescritivo, ensino descritivo e ensino produtivo (Neder, 
1993, p.86-88).

Dando destaque a esse último tipo, o ensino produtivo, no que diz respei-
to à prática docente, assinalamos que ele se refere ao ato de ensinar ao aluno 

68 Regras não no sentido de normas, mas no de “modus operandi”, ou seja, como prática corriqueira do falar.



habilidades linguísticas que sejam novas, para que esse possa compreender “o 
uso de sua língua” (TRAVAGLIA, 2008, p.39) de forma mais eficaz.

O objetivo, do ensino, calcado nessa concepção de gramática, não se liga 
à prática de buscar alterar os padrões linguísticos adquiridos pelo aluno, mas 
à de ampliar seu repertório linguístico, para que ele possa ter um leque de op-
ções em sua performance social. Tal perspectiva revela-se pertinente, conside-
rando especificamente a clientela da escola pública, que por vezes não dispõe 
em seu cotidiano, em seu universo linguístico e familiar, de recursos que reite-
rem o frequente uso da norma padrão. Essa variedade, na maioria das vezes, no 
âmbito escolar, se dá como situações camadas “artificiais” (Geraldi, 1984, p.78) 
de uso da língua. 

Ainda no que é tangencial ao ensino, a adoção dessas três diferentes abor-
dagens, como salienta Travaglia (2008, p. 40), “não são” excludentes. Na rotina 
escolar, ao administrar o universo social heterogêneo no qual atua, o professor 
de Língua Portuguesa, por vezes, lança mão de diferentes perspectivas didáti-
cas, a depender dos fins que objetiva alcançar no trato com os tópicos de lin-
guagem impostos no currículo escolar.

Nessa discussão, é mister considerarmos a gramática como um dos ele-
mentos de esteio da língua e próprio de toda “atividade verbal”, como afirma 
Antunes, (2014, p. 31):

Não existe ação de linguagem – ação necessariamente textual— que dispense o concurso da gra-
mática, que dispense o concurso léxico e de fatores contextuais que sejam relevantes para o êxito 
da interação. [...] Ou seja, a gramática é parte da atividade discursiva, o que faz dela condição ne-
cessária a qualquer atividade verbal. (ANTUNES, 2014, p.31-32).

Essa assertiva, com a qual, em certo sentido, Travaglia (2008) corrobora, 
se confirma quando o autor assinala que:

Competência comunicativa é a capacidade do usuário de empregar adequadamente a língua nas 
diversas situações de comunicação. Portanto, este desenvolvimento deve ser entendido como a 
progressiva capacidade de realizar adequação do ato verbal às situações de comunicação. (TRAVA-
GLIA, 2008, p. 17)

Antunes reafirma, entretanto, que a gramática não é um fim em si mes-
mo, ela é parte da atividade discursiva. Daí reconhecermos a importância de 
refletirmos sobre as concepções existentes e sobre as frequentes dificuldades 
relacionadas a que tipo de ensino de gramática lançar mão em específicos con-
textos, principalmente na escola pública. Nesse sentido, a autora ressalta a im-
portância de o docente de língua portuguesa lidar com as atividades da lingua-
gem observando que estas se dão em relações de sentido, relações de interação 
recíproca dos sujeitos, e também salienta, de forma prática:



Se em tantas atividades escolares, que ainda hoje acontecem nas escolas, nos limitamos a identi-
ficar divisões e subdivisões a que correspondem certas palavras, é porque nos falta a concepção 
de a linguagem e uma atividade essencialmente semiológica, quer dizer, a serviço da expressão de 
sentidos que, ainda por cima, carregam uma ou mais intenções: um dizer, portanto, em função de 
um “fazer” (ANTUNES, 2014, p. 33).

O que a autora pondera, a exemplo de Geraldi (1984), é que, na maioria 
das vezes, na escola, o aluno não escreve para um sujeito leitor real, escreve 
sem saber ao certo com que objetivo produz, e ainda, escreve sobre “não im-
porta o quê” – frases isoladas.

Tal prática, entretanto, alija-se dos objetivos curriculares elencados para 
o trabalho com a gramática tanto na educação fundamental quanto no ensino 
médio. Sobre o ensino de gramática na escola, os Parâmetros Curriculares Na-
cionais para o ensino de Língua portuguesa, desde a década de 90, já orienta-
vam, em certo sentido, de forma a contemplar a concepção de ensino produtivo:

Tem-se discutido se há ou não necessidade de ensinar gramática. Mas essa é uma falsa questão: a 
questão verdadeira é para que e como ensiná-la (grifo nosso). Se o objetivo principal do trabalho 
de análise e reflexão sobre a língua é imprimir maior qualidade ao uso da linguagem, as situa-
ções didáticas devem, principalmente nos primeiros ciclos, centrar-se na atividade epilinguística, 
na reflexão sobre a língua em situações de produção e interpretação, como caminho para tomar 
consciência e aprimorar o controle sobre a própria produção linguística. E, a partir daí, introduzir 
progressivamente os elementos para uma análise de natureza metalinguística. O lugar natural, na 
sala de aula, para esse tipo de prática parece ser a reflexão compartilhada sobre textos reais (BRA-
SIL, 1997, p. 31).

Salientamos que o mesmo documento sinaliza — já para o ensino funda-
mental, assim como os autores referidos neste trabalho, a orientar o ensino 
da língua de forma a atender demandas sociocomunicativas reais, verbais ou 
escritas, formais e ou informais, que contemplem o uso da língua em suas inú-
meras possibilidades efetivas de realização e em diferentes contextos, sem pri-
vilegiar ou desprivilegiar qualquer variedade:

É no interior da situação de produção de texto (grifo nosso), enquanto o escritor monitora a pró-
pria escrita para assegurar sua adequação, coerência, coesão e correção, que ganham utilidade os 
conhecimentos sobre os aspectos gramaticais. Saber o que é substantivo, adjetivo, verbo, artigo, 
preposição, sujeito, predicado, etc., não significa ser capaz de construir bons textos, empregando 
bem esses conhecimentos. [...] trata-se de uma oportunidade privilegiada de ensinar o aluno a 
utilizar os conhecimentos que possui, ao mesmo tempo que é fonte de conteúdos a serem traba-
lhados. Isso porque os aspectos gramaticais — e outros discursivos como a pontuação — devem 
ser selecionados a partir dos das produções escritas dos alunos. O critério de relevância dos aspec-
tos identificados como problemáticos — que precisam, portanto, ser ensinados prioritariamente 
— deve ser composto pela combinação de dois fatores: por um lado, o que pode contribuir para 
maior adequação e legibilidade dos textos e, por outro, a capacidade dos alunos em cada momento 
(BRASIL, 1997, p. 60).



Com relação ao ensino médio, as orientações curriculares seguem a mes-
ma linha, aprofundamento dos tópicos curriculares de forma significativa, ao 
menos teoricamente — pois sabemos que a realidade de ensino onde cada pro-
fissional atua também define muito das suas possibilidades de ação. Quando os 
tópicos são aprofundados, as oportunidades de formação de um sujeito mais 
ativo na construção do seu conhecimento linguístico amplia-se, e isso dá ao 
professor a autonomia necessária para fazer escolhas de abordagens metodo-
lógicas que propiciem um ensino mais contextualizado e efetivo:

O aprendizado da língua implica a apreensão de práticas de linguagem, modos de usos da língua 
construídos e somente compreendidos nas interações, o que explica a estreita relação entre os 
participantes de uma dada interação, os objetivos comunicativos que coconstroem e as escolhas 
linguísticas a que procedem. Em outras palavras, a assunção desse ponto de vista determina que o 
trabalho com a língua(gem) na escola invista na reflexão sobre os vários conjuntos de normas – gra-
maticais e sociopragmáticas – sem os quais é impossível atuar, de forma bem-sucedida, nas práticas 
sociais de uso da língua de nossa sociedade (BRASIL, 2006, p. 30).

Tal perspectiva orientadora elucida-nos sobre a importância de que ana-
lisar, lançar mão ou mesmo excluir uma dada concepção gramática e de ensino 
de língua portuguesa, incidirá em consequências mais expressivas, em poten-
cial, para o aluno. Este, com suas características peculiares, vindo de diferentes 
universos culturais, sociais, sociolinguísticos, entre outras especificidades, ver-
-se— à frente ao estudo formal da sua língua materna sob diferentes possibili-
dades que poderão ir desde à artificialidade da língua usada na escola, ao uso 
efetivo e demandas reais que se faz fora dela. 

Nessa realidade, certamente o professor tem uma tarefa difícil, como diz 
Perrenoud (2001, p. 28): “organizar as interações e atividades de modo que 
cada aluno se defronte constantemente com situações didáticas que lhe sejam 
mais fecundas”. Ao pensarmos no que seria uma abordagem de ensino mais 
próxima da produtiva, havemos de considerar um ensino de gramática voltado 
à função interativa da língua/linguagem, estando conectados a essa função, to-
das as suas nuances: o semântico, o sintático, o fonológico, o discursivo, o prag-
mático, etc. A gramática, pois, é parte da língua, está e constitui— se na própria 
língua em movimento sócio— histórico e diacrônico. Concebê-la e ensiná-la, 
exige-nos, minimamente, uma reflexão sobre suas peculiaridades conceptuais 
e possibilidades de aproximação do mundo e modus vivendi dos sujeitos envol-
vidos no processo.
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A EMERGÊNCIA DE METÁFORAS 
MULTIMODAIS NO DISCURSO POLÍTICO: 
uma análise cognitiva de entrevistas dos 

candidatos à presidência nas eleições de 2018
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INTRODUÇÃO

Neste trabalho, ainda em andamento, pretende-se investigar e analisar a 
emergência de metáforas multimodais nos gestos dos candidatos à presidência 
do Brasil nas entrevistas concedidas para o Jornal Nacional (Rede Globo) nas 
eleições de 2018. Para a análise, as entrevistas coletadas foram: Marina Silva 
(Rede), Geraldo Alckmin (PSDB), Jair Bolsonaro (PSL), Ciro Gomes (PDT) e Fer-
nando Haddad (PT). A discussão central desta pesquisa está relacionada com 
as orientações para a identificação de metáfora nos gestos (Metaphor Identifi-
cation Guidelines for Gestures – MIG-G) (CIENKI, 2016) e com os pressupostos 
da Linguística Cognitiva.

A escolha do domínio discursivo em questão se justificou pelo atual con-
texto político brasileiro, no qual os debates têm sido profundamente caloro-
sos. A escolha do corpus, por sua vez, se fundamenta no contrato de comu-
nicação midiático que, de acordo com Miranda (2013), possui dois objetivos. 
Nesta pesquisa, eles se configuram da seguinte maneira: i) para o candidato, 
(os presidenciáveis de 2018), o propósito é informar os cidadãos acerca do seu 
plano de governo; e ii) para a rede de televisão (a Rede Globo, através do Jornal 
Nacional), o propósito é “captar as massas, para sobreviver à concorrência” 
(MIRANDA, 2013, p. 183), criando, assim, um produto de consumo. 

As pesquisas recentes em Linguística Cognitiva (LC) têm inaugurado a 
tendência em concentrar suas atenções aos estudos de gesto. Essa interação, 
contudo, não é arbitrária: a Linguística Cognitiva, dentre as áreas da Linguís-
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tica, foi a primeira a estabelecer a análise da comunicação multimodal como 
uma de suas principais preocupações. 

De acordo com Cienki (2016), o pontapé inicial para a integração dos es-
tudos de gesto no campo da Linguística Cognitiva se deu com a obra de McNeill 
(1992), na qual o autor (1992) afirma que os gestos que coocorrem com a fala 
são resultados da interação entre as construções disponíveis na língua falada 
e a conceptualização imagética de mundo do falante. No entanto, em relação 
às pesquisas em gesto no contexto da LC no Brasil, perceb e-se que existe uma 
lacuna, considerando que a grande maioria dos estudos são feitos com línguas 
estrangeiras, sobretudo germânicas.

1. A LINGUÍSTICA COGNITIVA: UMA PERSPECTIVA NÃO MODULAR

Segundo Ferrari (2011), para nomear uma linha de pesquisa iminente, o 
termo Linguística Cognitiva foi inicialmente adotado no final dos anos 1970, 
“por um grupo particular de estudiosos, entre os quais se destacam George 
Lakoff, Ronald Langacker, Leonard Talmy, Charles Fillmore e Gilles Fauconnier” 
(FERRARI, 2011, p. 13). De acordo com a autora, a teoria gerativista, estabeleci-
da por Chomsky, na qual a linguagem era concebida como “Espelho da mente” 
(CHOMSKY apud FERRARI, 2011), não era suficiente para explicar as relações 
entre sintaxe e semântica, especialmente quando se tratava da relação entre 
forma e significado na teoria linguística.

Nesse sentido, ainda segundo Ferrari (2011), houve um distanciamento no 
que diz respeito à perspectiva de cognição modular defendida pelo gerativis-
mo. Desse modo, a Linguística Cognitiva “adota uma perspectiva não modular” 
(FERRARI, 2011, p. 14), ou seja, os princípios cognitivos gerais são articulados 
pela linguagem e outras capacidades cognitivas, o que resulta na interação en-
tre módulos da linguagem. 

Considerando as contribuições recentes da LC para a investigação de da-
dos cujo contexto se trata de interações reais, um dos principais desafios para 
a pesquisa aqui descrita é contribuir para os estudos que trabalham com a mul-
timodalidade na interação, uma vez que, no Brasil, existe uma considerável ca-
rência no que diz respeito a esse tipo de análise.

2. GESTOS E METÁFORA

Em um sentido mais amplo, de acordo com Kendon (2004), gestos podem 
ser entendidos como qualquer movimento corporal intencional, contudo, o ob-
jetivo deste trabalho se fundamenta, até o momento, nos gestos manuais, isto 
é, gestos produzidos da mão até o antebraço. O gesto prototípico passa, por sua 



vez, ainda de acordo com o autor, por três fases: i) preparação; ii) stroke, ou 
golpe gestual e iii) retração. McNeill (1992), por sua vez, define o golpe gestual 
como a fase executada pela qualidade de esforço do movimento, ou seja, essa 
fase é o “núcleo” do gesto em termos de movimento. 

Levando em consideração os estudos em Linguística Cognitiva, de acordo 
com Ferrari (2001), a metáfora (no escopo da LC) é entendida como um processo 
fundamental no uso cotidiano da linguagem, isto é, a metáfora é, essencialmente 
um mecanismo que circunda a conceptualização de um domínio em termos de 
outro. Traçando, ainda, um panorama sobre a história dos estudos em metáfora 
(LAKOFF; JOHNSON 1980, 1999); (LAKOFF, 1993), um dos principais conceitos 
é a relação da metáfora com a mesclagem conceptual entre dois domínios.

Estudar a emergência de metáforas nos gestos pode ser produtivo em di-
ferentes níveis, uma vez que se entende a metáfora como um fenômeno mul-
timodal. Nesse sentido, considerando o corpus em questão, procura-se inves-
tigar como as metáforas emergem no discurso político, refletindo as visões de 
mundo moldadas pelas experiências dos candidatos.

Em relação aos gestos metafóricos, Cienki (2016) afirma que eles são es-
tudados como a expressão das metáforas conceptuais. Além disso, os estudos 
em LC concebem a metáfora como um fenômeno cognitivo e, nesse sentido, a 
noção do pensamento, por mais abstrata que seja, está baseada na experiência 
corpórea. Uma das grandes preocupações, aqui, é, justamente, identificar como 
os gestos conduzem as expressões metafóricas e como os gestos destacam a 
natureza da metaforicidade. 

Ainda conforme Cienki (2016), é possível encontrar metáforas (ou expres-
sões metafóricas) em vários aspectos do comportamento humano, não somen-
te na linguagem. De acordo com o autor, estudos apontam que gestos espon-
tâneos realizados durante a “produção de linguagem”, especialmente os gestos 
de mão e antebraço, podem constituir expressões metafóricas. 

Levando em consideração as orientações para a identificação de metáfora 
nos gestos (Metaphor Identification Guidelines for Gestures – MIG-G) (CIENKI, 
2016), é preciso seguir os seguintes passos: 
i)  identificar o golpe gestual (gesture stroke), nesse passo, é preciso assistir 

à amostra selecionada sem o som e em câmera lenta; 

ii)  descrever as quatro formas de cada golpe gestual: formato da mão, orien-
tação da palma, movimento e localização do gesto no espaço;

iii)  identificar se o gesto possui função referencial ou pragmática;

iv)  identificar os modos de representação icônica: 
— enacting (encenar): quando as mãos representam a ação funcional de 

uma entidade;



— embodying (incorporar): quando as mãos dão forma a uma entidade 
em si;

—  holding (segurar): quando as mãos simulam o contorno da superfície 
de uma entidade;

—  tracing (traçar): quando as mãos desenham uma entidade;

v)  identificar o referente físico do gesto, nesse passo, é preciso verificar se a 
entidade referida pelo gesto é concreta ou abstrata;

3. METODOLOGIA 

Com o objetivo de verificar a existência e como ocorrem as metáforas 
nos gestos de políticos, utilizando as entrevistas dos candidatos à presidência 
no primeiro turno das eleições de 2018 concedidas ao Jornal Nacional (Rede 
Globo), trechos das interlocuções de Marina Silva (Rede), Geraldo Alckmin 
(PSDB), Jair Bolsonaro (PSL), Ciro Gomes (PDT) e Fernando Haddad (PT) fo-
ram selecionados.

Para a análise das amostras selecionadas, utilizaremos o ELAN (SLOE-
TJES; WITTENBURG, 2008), software profissional de anotações complexas que 
permite a análise de arquivos audiovisuais. Com base nas orientações para a 
identificação de metáfora nos gestos (Metaphor Identification Guidelines for 
Gestures – MIG-G) propostas por Cienki (2016), serão criadas trilhas de análi-
se. São elas: 

a) Transcrição; 
b) Transcrição em inglês; 
c) Golpe gestual; 
d) Qualidade do movimento; 
e) Articulações; 
f) Orientação da palma; 
g) Direção do movimento; 
h) Representação icônica do gesto; 
i) Referente no discurso e, por último, 
j) Metáfora.

A fim de otimizar as análises, duas adaptações foram feitas nas MIG-G 
(CIENKI, 2016): a primeira trilha de análise, a de transcrição, que foi adiciona-
da a fim de transcrever o discurso, e a segunda trilha, na qual o discurso será 
versado para o inglês, com a finalidade de facilitar a legendagem dos vídeos 
caso ocorram apresentações de trabalho em congressos internacionais.



	
Figura 1: Captura de tela do ELAN — software utilizado na análise.

Fonte: Corpus do autor.

Na sequência escolhida para a análise, o candidato à presidência Fernando 
Haddad – cuja entrevista aconteceu três semanas depois das demais, devido 
aos problemas enfrentados pelo Partido dos Trabalhadores (PT) em relação à 
candidatura de Luis Inácio Lula da Silva – respondeu, em vinte e sete minutos, 
perguntas sobre corrupção, e, além disso, protagonizou duros embates.

As metáforas foram analisadas em dois níveis: o verbal e o gestual. Com 
o propósito de descrever as ocorrências de metáforas no nível verbal, trechos 
nos quais ocorreram metáfora foram sublinhados. Em relação ao nível gestual, 
o trecho no qual o gesto acontece foi capturado.

4. ANÁLISE DOS DADOS 

O primeiro trecho em análise é referente à resposta do candidato à presi-
dência à pergunta realizada por Renata Vasconcellos, âncora do Jornal Nacio-
nal, em relação a uma possível autocrítica no que diz respeito ao histórico de 
corrupção do PT. Haddad: Eu divido essa questão da corrupção (1) da seguinte 
maneira: eu acho que há dois governos possíveis em relação à corrupção. Um 
governo que fortalece as instituições que combatem a corrupção: Polícia Fe-
deral, Controladoria-Geral da União, Ministério Público e Poder Judiciário. E 
governos que enfraquecem essas instituições.



(1)

	
Figura 2: Gesto descendente, ambas as mãos.

No exemplo em questão, Fernando Haddad utiliza uma metáfora que se re-
fere a dois tipos de governo que ocorrem no contexto da corrupção. Ele encena 
essa metáfora ao “dividir” a corrupção com esse gesto realizado com ambas as 
mãos. A seguir, o segundo trecho de análise. Haddad: Qual é a pessoa que hoje 
está na vida pública que não está investigada? Hoje, a delação virou uma indús-
tria, Bonner, que todo mundo, para diminuir 80% da pena, fala o que quer sem 
apresentar provas. Você acha isso correto? Uma pessoa pega 20 anos de cadeia, 
faz uma delação, não apresenta nenhuma prova. A pena cai (2) para quatro 
anos e a pessoa vai para prisão domiciliar gozar do seu patrimônio intacto, 
enquanto os trabalhadores da empresa estão demitidos?

(2)

	
Figura 3: Gesto descendente, ambas as mãos.



Nesse exemplo, o candidato utiliza uma metáfora que faz referência ao uso 
do verbo cair ao fazer relação com a diminuição da pena. Essa metáfora tam-
bém é encenada com ambas as mãos em um gesto descendente, isto é, de cima 
para baixo. 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Segundo Cienki (2016), os gestos podem ser vistos de duas maneiras: na 
primeira perspectiva, os gestos são entendidos como uma representação do 
processo de pensamento do falante (speaker/gesturer), isto é, nesse sentido, 
os gestos revelam o pensamento metafórico. Por outro lado, os gestos também 
podem ser concebidos como uma ferramenta para que os interlocutores te-
nham maior acesso aos sentidos propostos na interação. 

A partir dessas concepções, chegou-se às seguintes perguntas de pesqui-
sa: qual a natureza dos gestos dos candidatos à presidência, nas entrevistas 
concedidas para o Jornal Nacional? São gestos metafóricos ou apenas uma fer-
ramenta para o sentido? Ainda, no corpus analisado, houve um padrão gestual? 
A fim de responder essas questões, surgiram, a priori, as seguintes hipóteses: 
i)  A ocorrência de metáforas nos gestos realizados nos discursos de Fernan-

do Haddad (PT) e Jair Bolsonaro (PSL) é maior, justamente, porque eles 
passaram a representar a polarização política esquerda x direita; 

ii)  Existe um padrão gestual que corresponde ao teor ostensivo dos discursos 
dos candidatos nas eleições de 2018.

Como se trata de uma pesquisa em andamento, os resultados preliminares 
apontam para uma ocorrência relevante de metáforas nos gestos nas entrevis-
tas dos candidatos no primeiro turno das eleições de 2018. 
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GESTOS DE NEGAÇÃO, INTERRUPÇÃO E 
REJEIÇÃO NO PORTUGUÊS BRASILEIRO: 

uma análise dos membros da família gestual 
de “mão aberta pronada” em conferências TED

Beatriz Graça71 
Maíra Avelar72

INTRODUÇÃO

Nos últimos anos, a relação entre os estudos de gesto, a Linguística Cogni-
tiva (LC) e, de modo mais geral, as pesquisas em multimodalidade, vem sendo 
amplamente discutida, por se tratar de uma relação bastante produtiva, tanto 
do ponto de vista teórico, quanto do ponto de vista metodológico. Essa é uma 
relação mútua por natureza (CIENKI, 2016): diversas abordagens teóricas da 
Linguística Cognitiva são empregadas aos estudos de gesto e as pesquisas em 
gesto também têm sido cada vez mais levadas em consideração dentro da LC. 
De acordo com Cienki (2016), a Linguística Cognitiva se configura como pio-
neira ao estabelecer esse diálogo, pois nenhuma outra área da linguística inclui 
pesquisas sobre gestos na mesma dimensão que a LC. 

Com a obra Hand and Mind: What gestures reveal about thought, de 1992, 
David McNeill levou os estudos de gesto a um público mais amplo. O autor ar-
gumenta que gestos que coocorrem com a fala emergem de um processo que 
envolve uma interação mútua entre construções da língua falada e a noção ima-
gética de mundo que o falante possui.

Com esta análise, iniciamos uma investigação a respeito do modo como os 
gestos com função pragmática, pertencentes à família gestual de Mão Aberta 
Pronada, funcionam em contextos do português brasileiro. A escolha do tema 
em questão justifica-se pelo fato de que, dentro dos estudos de gestos na Lin-
guística Cognitiva, as análises de gestos que acompanham a fala giram em tor-
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no de estudos feitos a partir de uma quantidade limitada de línguas, que, em 
sua maioria são europeias. 

Para isso, selecionamos, inicialmente, quatro vídeos de conferências TED 
ministradas por mulheres e que abordam temas que dialogam entre si: “Como 
sair do piloto automático”, proferida por Angela Domingos Peres; “Acredite: 
você é perfeita”, por Jessica Tauane; “Chega de fiu fiu! Cantada não é elogio”, de 
Juliana de Faria; e “A mulata que nunca chegou”, proferida por Nátaly Neri. 

2. GESTOS E FAMÍLIAS GESTUAIS

Kendon (2010) argumenta que o modo com o qual nos posicionamos e 
orientamos os nossos corpos em relação a outras pessoas e ao ambiente for-
nece informações importantes a respeito da natureza das nossas intenções e 
atitudes. Segundo o autor, existem diversas maneiras pelas quais as ações cor-
porais visíveis são empregadas na realização de expressões que, de um ponto 
de vista funcional, são semelhantes ou iguais às expressões da língua falada. 
Nesse sentido, Kendon (2010) define gesto como ações corporais visíveis que 
manifestam uma expressividade deliberada. 

O gesto prototípico se constitui de três fases: preparação, golpe (stroke) e 
retração, sendo a fase de “golpe” aquela que constitui minimamente o que se 
entende por gesto, uma vez que, em termos de movimento, ela funciona como 
seu “núcleo” (MCNEILL, 1992).

De acordo com Cienki (2017), os gestos podem assumir funções referen-
ciais, discursivas e pragmáticas. Quando os gestos representam característica(s) 
de um determinado referente, eles estão exercendo uma função referencial. Ao 
se referirem à estrutura do próprio discurso no momento da enunciação, os ges-
tos exercem uma função discursiva. Já quando os gestos realizam uma força ilo-
cucional0 ou possuem um efeito perlocucional em relação à fala na qual opera, 
eles estão atendendo a uma função pragmática (CIENKI apud PASSOS, 2017).

A depender do contexto, os gestos possuem diferentes funções pragmáti-
cas. De acordo com Kendon (2010), os gestos podem assumir funções perfor-
mativas, quando demonstram o tipo de movimento ou o ato de fala no qual o 
falante se engaja; funções modais, quando demonstram como uma determina-
da unidade pode ser interpretada; ou, ainda, funções analíticas, quando con-
tribuem para a marcação de aspectos da estrutura do discurso falado. Essas 
funções pragmáticas podem ser exercidas por determinadas famílias gestuais.

Segundo Bressem e Müller (2014), os gestos podem constituir grupos coe-
rentes baseados em aspectos comuns de forma e significado. Nesse sentido, 
famílias gestuais são definidas como agrupamentos de expressões gestuais que 



compartilham uma ou mais características em termos de padrões de movimen-
to (BRESSEM; MÜLLER, 2014) e função pragmática (MIRANDA, 2013). 

Kendon (2010) agrupou determinados padrões de movimento emprega-
dos na realização dos gestos em quatro famílias gestuais: 

1.  Família-G (Grappolo Family), cujos gestos são utilizados quando o 
falante direciona a atenção do interlocutor a alguma coisa específica 
(MIRANDA, 2013); 

2.  Família-R (Ring Family), cujos gestos são utilizados pelo falante para 
demonstrar que o interlocutor interpretou algo de maneira inade-
quada; 

3.  Família de Mão Aberta Supinada, cujos gestos funcionam para indi-
car que algo está sendo oferecido ou apresentado no contexto conver-
sacional (KENDON, 2010). 

4.  Família de Mão Aberta Pronada, cujos gestos indicam interrupção 
ou suspensão de um linha de ação;

2.1 Família de Mão Aberta Pronada 

A partir de um estudo feito em contextos comunicativos do italiano, Ken-
don (2010) concluiu que os gestos da família de Mão Aberta Pronada são usa-
dos em situações nas quais uma ação é negada ou interrompida, e, ainda, em 
contextos nos quais algo está sendo avaliado na situação conversacional. A de-
pender da orientação da palma, os gestos dessa família são classificados em 
duas categorias: 

1.  Gestos da Palma Vertical – VP, categoria que agrupa os gestos em 
que o antebraço encontra-se na vertical ou o pulso encontra-se esten-
dido de maneira que a palma da mão se volta para o lado oposto ao do 
falante. Os gestos dessa categoria são usados em contextos nos quais 
um falante demonstra a intenção de interomper ou suspender sua 
própria linha de ação ou a linha de ação do(s) seu(s) interlocutor(es) 
(KENDON, 2010). 

2.  Gestos da Palma Horizontal – ZP, categoria que agrupa os gestos 
em que a palma da mão está suspensa e direcionada para baixo e di-
retamente afastada do corpo do falante. Os gestos dessa categoria, 
por sua vez, são utilizados em contextos nos quais uma linha de ação 
está sendo interompida por condições externas que não estão sob o 
controle do(s) falante(s) (KENDON, 2010).

Além disso, com base em uma investigação de gestos do alemão, Bressem 
e Müller (2014) argumentaram que alguns membros dessa família gestual são 
parte de uma outra família gestual chamada The away family. Segundo as auto-
ras, os membros dessa família compartilham, também, as funções pragmáticas 
de rejeição, avaliação negativa e negação.



3. A ANÁLISE

O corpus desta análise consiste em sete excertos de quatro conferências TED, 
coletadas do canal “TEDx Talks”, no Youtube. As conferências TED (em inglês, 
Technology, Entertainment, Design) são lideradas por especialistas em assuntos 
diversos e pensadas para promover a disseminação de ideias. Essas palestras 
possuem até vinte minutos de duração e são amplamente divulgadas na internet. 

As conferências TED com as quais trabalhamos aqui tratam do lugar da 
mulher na sociedade brasileira sob diferentes olhares e de (pré) conceitos e 
idealizações que precisam ser repensadas e desconstruídas. São elas: 

1.  “Como sair do piloto automático”, na qual a antropóloga Angela Do-
mingos Peres explora novas formas de olhar e pensar a vida, a partir 
da perspectiva feminina; 

2.  “Acredite: você é perfeita”, na qual a comunicóloga Jessica Tauane 
aborda a necessidade da desconstrução de padrões de beleza; 

3.  “Chega de fiu fiu! Cantada não é elogio”, conferência em que a jor-
nalista Juliana de Faria fala sobre assédio sexual e violência contra 
mulher;

4.  “A mulata que nunca chegou”, na qual a cientista social e influencia-
dora digital Nátaly Neri aborda questões relacionadas ao racismo e à 
objetificação da mulher negra.

Para a análise dos dados, utilizamos a ferramenta ELAN (SLOETJES; WIT-
TENBURG, 2008) (figura 1), um software profissional que nos permite fazer 
anotações gestuais enquanto assistimos ao vídeo que analisamos. Essa ferra-
menta nos permite, ainda, analisar o vídeo em diferentes níveis, possibilitando 
a criação e o preenchimento de trilhas de análise que, na pesquisa em questão, 
funcionarão com critérios que foram elaborados com base nos parâmetros de 
notação gestual propostos por Bressem (2013): 

1.  Transcrição da fala
2.  Golpe gestual (Stroke): Simples ou Complexo
3.  Repetição: Sim ou Não
4.  Tipo de repetição: Iteração (quando a repetição dos gestos é feita 

para a criação de um significado complexo gestual, no qual nem a 
qualidade do movimento e nem a posição mudam) ou Reduplicação 
(quando a repetição sublinha o significado expresso verbalmente, en-
fatizando a semântica da fala) (BRESSEM, 2014).

5.  Orientação das palmas das mãos: Para cima, para baixo, vertical, 
horizontal, diagonal, para esquerda ou para direita.

6.  Direção do movimento: Para cima, para baixo, para esquerda, para 
direita ou para ambos os lados.

7.  Referente no discurso



8.  Função do gesto: Pragmática, Discursiva ou Referencial
9.  Tipo de negação: Interrupção, Rejeição ou Avaliação Negativa
10. Qualidade do gesto: Amplo ou Reduzido
11. Modo icônico de representação: Palma horizontal (ZP) ou Palma 

Vertical (VP)

Figura 1: Interface do ELAN e trilhas de análise (SLOETJES; WITTENBURG, 2008)

	
Fonte: Elaborado pelas autoras



4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Para sistematizar os dados, elaboramos um quadro (Quadro 1) de ocor-
rências que contém as transcrições de fala e breves descrições dos gestos 
identificados

Quadro 1: Quadro de ocorrências.

Transcrição Gesto

Ocorrência 1: 

“Pra minha mãe, quando você tá na 
frente dela, só existe você, e parece 
que o mundo para.”

Gesto de mão aberta com palmas para baixo, movendo-se 
para lados opostos, expressando interrupção.

Ocorrência 2: 

“Quando a gente vai se tocar que 
aquele “defeitinho”, na verdade, não 
é defeito, é só mais uma parte do nos-
so corpo?”

	
Gesto de mão aberta com palmas para baixo, movendo-se 
para lados opostos, expressando negação

Ocorrência 3: 

“Para de mirar na revista, mira no 
espelho.”

	 	

1 2

Golpe gestual complexo com reduplicação:
1. mãos com palmas direcionadas ao destinatário, moven-

do-se para longe do corpo do falante.
2. mãos com palmas para baixo, movendo-se para lados 

opostos, expressando Interrupção.



Ocorrência 4: 

“Eu não tava interessada, então, eu 
ignorei”

		

1 2

1.  Gesto de mão aberta com palma para baixo, indicando 
negação;

2.  Gesto de mão aberta com palma na vertical, na direção 
oposta ao corpo do falante, indicando rejeição.

Ocorrência 5: 

“...homens mais velhos. Geralmente 
primos de segundo grau, amigos de 
primos de segundo grau, ou, então, 
desconhecidos.”

	
Gesto de mão aberta com palma para baixo, expressando 
uma avaliação negativa.

Ocorrência 6: 

“Esses eram os únicos.”

	
Gesto de mão aberta com palmas para baixo, movendo-se 
sutilmente para lados opostos.

Ocorrência 7:

“Meu corpo parou de se desenvolver 
aos treze anos.”

	
Gesto de mão aberta com palmas para baixo, movendo-se 
sutilmente para lados oposto, indicando interrupção.

Fonte: Elaborado pelas autoras.



Com base nas análises dos sete excertos das conferências TED, identifi-
camos ocorrências de diversos gestos pertencentes à Família de Mão Aberta 
Pronada, como é possível ver no Quadro 1.

Na ocorrência 1, temos um gesto de mão aberta, no qual o movimento é 
feito em direção às laterais do corpo da falante e as palmas estão direciona-
da para baixo. Esse gesto, no dado em questão, coocorre com a palavra “para” 
(presente do verbo “parar”), e, nesse sentido, expressa a interrupção de uma 
linha de ação, causada por uma circunstância que a falante não controla, o que 
caracteriza um gesto de mão aberta pronada ZP. 

Na ocorrência 2, temos, também, um gesto de mão aberta com palmas vol-
tadas para baixo e movimentando-se para os lados. Nesse caso, porém, o gesto, 
ao coocorrer com a palavra “não”, expressa uma negação, ou seja, constitui-se 
como uma forma manual de negação (BRESSEM e MÜLLER, 2014).

Na ocorrência 3, por sua vez, temos um golpe gestual complexo com repe-
tição por reduplicação: a falante realiza um gesto que começa com as mãos na 
vertical, com as palmas direcionadas para longe do seu corpo, indicando uma 
intenção de suspender a linha de ação de seus destinatários. Em seguida, as 
mãos da falante ficam na horizontal, com as palmas direcionadas para baixo, 
movimentando-se para os lados. Esse padrão de movimento e formas manuais 
em coocorrência com a fala indicam que a falante tem a intenção de interrom-
per uma determinada linha de ação dos seus destinatários. Por isso, esse gesto 
caracteriza-se como um gesto VP (KENDON, 2010).

Na ocorrência 4, vemos a realização de dois gestos: o gesto 1 coocorre com 
a palavra “não” e constitui-se, também, como uma forma manual de negação 
(BRESSEM e MÜLLER, 2014). Já o gesto 2 se caracteriza como o que Bressem 
e Müller (2014) chamam de gesto de Holding away: a falante estende a mão 
aberta com palma na vertical, na direção oposta ao seu corpo ao dizer que re-
jeitou uma “cantada”. Esse tipo de gesto, de fato, indica uma rejeição do falante 
a algo indesejado (nesse caso, a “cantada” direcionadas a ela), pois a mão em 
posição vertical e posicionada para o lado oposto ao do falante cria uma espé-
cie de bloqueio entre o falante e o objeto rejeitado (BRESSEM; MÜLLER, 2014).

Na ocorrência 5, temos um gesto de mão aberta com palma para baixo, 
expressando uma avaliação negativa ao coocorrer com a palavra “desconheci-
dos”. O gesto, aqui, não opera em uma palavra típica de negação, mas constitui-
-se como gesto de negação, se considerarmos que o que é “desconhecido” é o 
que não se conhece.

A ocorrência 6, por sua vez, trata-se da realização de um gesto de mão 
aberta com palmas para baixo, movendo-se sutilmente para lados opostos. 
Nesse caso, o gesto de negação não opera em uma palavra que expressa nega-



ção: ao coocorrer com a palavra “únicos” esse gesto evoca uma contrarresposta 
(únicos = que não têm outros iguais) e opera em relação a ela (KENDON, 2010).

Por fim, a ocorrência 7, assim como a ocorrência 3, indica interrupção. A 
falante realiza um gesto de mão aberta com palmas para baixo, movendo-se 
sutilmente para lados oposto. Entretanto, ao contrário do que expressa a ocor-
rência 3, a interrupção expressa aqui é causada por uma circunstância externa 
que não está sob o controle do falante. Por essa razão, o gesto realizado, nesse 
caso, caracteriza-se como um gesto ZP (KENDON, 2010).

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os gestos de Mão aberta Pronada são amplamente utilizados por diferen-
tes indivíduos e comunidades culturais (KENDON, 2010). As análises preli-
minares feitas aqui demonstraram que, no português brasileiro, os gestos de 
negação mais recorrentes são aqueles nos quais as palmas das mãos estão di-
recionadas para baixo e nos quais o movimento é feito em direção às laterais 
do corpo do falante. Nesse sentido, quando usados pragmaticamente, como 
visto nas ocorrências desta análise, esses gestos constituem-se como formas 
manuais de negação, ou seja, algo está sendo negado não só discursivamente, 
mas, também, gestualmente.

Os outros padrões de movimento identificados na presente análise indi-
cam, em sua maioria, rejeição e interrupção (direta ou indireta). Os gestos que 
indicam rejeição são realizados, de maneira mais recorrente, com as mãos na 
vertical e com as palmas voltadas para o lado oposto ao corpo do falante ou 
para as laterais. Os gestos que indicam interrupção, por sua vez, são realizados, 
em sua maioria, com as mãos na vertical e com as palmas voltadas para o(s) 
interlocutor(es). Esses gestos são motivados por efeitos de ações subjacentes: 
a ação de manter algo longe do corpo (MÜLLER, 2014) e a ação de suspender 
uma atividade que está em progresso, respectivamente (KENDON, 2010).
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DIFICULDADES DE PRODUÇÃO DO RESUMO 
ACADÊMICO NO ENSINO SUPERIOR

Lucas Santos Velez73 
Jéssica Renally Batista de Almeida74 

Márcia Candeia Rodrigues75

INTRODUÇÃO

O ambiente acadêmico é dotado de diversos gêneros próprios de seu âm-
bito, e o conhecimento deles é primordial para a inserção de qualquer estudan-
te que queira adentrar a este mundo. Há diversas disciplinas espalhadas por 
todos os cursos que trazem instruções para o letramento acadêmico do aluna-
do, e o conhecimento e a realização escrita dos gêneros acadêmicos (resumo, 
resenha, artigo científico etc) se faz presente nessas aulas.

O resumo, em específico, serve de base para todos os demais, e em suma, 
aparentemente, comporta-se como de fácil produção escrita pela tradição já 
existente na educação básica de que, para a produção de um resumo, basta a 
identificação das informações principais de um texto que, copiadas ou parafra-
seadas, já constituem o gênero. O aluno recém-chegado à universidade ainda 
imagina que tudo na academia funciona como na educação básica, e a escrita 
de resumos faz parte disso.

Na academia, o estudante, ao produzir resumos, exercita e trabalha suas 
habilidades de leitura, síntese e produção textual. Desta forma, a partir de um 
formulário respondido voluntariamente e disponibilizado na rede social Face-
book, este trabalho busca entender quais as dificuldades mais recorrentes que 
alunos das licenciaturas possuem para a produção do gênero resumo, e assim 
buscar soluções para a inserção do gênero no ambiente acadêmico e sanação 
de dúvidas quanto a sua produção.
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1. LETRAMENTO ACADÊMICO E ESCRITA

“Letramento, na perspectiva de uma teoria social interacionista, repre-
senta um conjunto de práticas sociais mediadas pela escrita capazes de serem 
realizadas pelas pessoas.” (FERREIRA, 2015, p. 60) O uso, a função e o impacto 
social da escrita são eventos que, dependendo do contexto, neste caso, acadê-
mico, formulam o letramento. 

A ideia de que a produção de texto focada no erro e na correção possibili-
ta ao aluno exclusividade sobre seu fracasso e só ele é o responsável por isso, 
tende à noção de modelo da socialização acadêmica, que revelam a ideia de que 
o foco deve centrar-se nas orientações que dizem respeito ao modo de racioci-
nar, interpretar e usar as práticas de escrita desenvolvidas na academia.

Entende-se por letramento acadêmico (FISCHER, 2008, 2010 apud FER-
REIRA, 2015, p. 63) como “a fluência em práticas específicas e inter-relacio-
nadas de pensar, ser, fazer, ouvir, agir, valorizar, ler e escrever. Com a base de 
letramento acadêmico, a escrita faz parte desse processo, sobretudo, o conhe-
cimento e desenvolvimento dos gêneros acadêmicos são necessários para a 
participação do aluno na universidade.

Na academia, a escrita é transmitida nas disciplinas de português espa-
lhadas por todos os cursos, em que todos os gêneros são elencados, caracte-
rizados e exigidos dos alunos, ou seja, não há uma transmissão progressiva 
que obedeça a processos de aprendizagem do aluno para com o gênero, o que 
dificulta sua assimilação e produção.

2. (RE)CONHECENDO O GÊNERO RESUMO

Como já mencionado, a universidade é dotada de gêneros que regem a 
inserção do aluno em seu meio, o resumo é um deles, que, de acordo com Sil-
va (2012), elenca as competências de análise e síntese de um texto, paráfrase 
do que foi lido e âncora de outros textos acadêmicos para fundamentar o que 
está sendo dito, e segundo Motta-Roth e Hendges (2010), é destacada a com-
petência do aluno de identificar as informações presentes no texto como mais 
ou menos relevantes, logo, é nesse gênero que se faz possível a observação do 
professor sobre estudante para perceber se ele possui a capacidade de ler/
compreender um texto e registrá-lo linguisticamente, 

O gênero resumo acadêmico está inserido em, basicamente, todos os gêne-
ros da esfera universitária, a resenha possui seu traço de resumo, o artigo possui 
um tipo de resumo em seu início etc. Assim como nos demais gêneros, o resumo 
possui características que se associam à melhor forma de escrevê-lo, os chama-
dos movimentos retóricos (BORBA, 2003, p. 144) que dividem-se em cinco: 



a)  situar e apresentar o tema ou a pesquisa, que busca trazer o que o 
autor se propôs a fazer em sua pesquisa; 

b)  expor/avaliar noções e concepções, o que acarreta mostrar o referen-
cial teórico utilizado pelo autor na produção do texto; 

c)  descrever a metodologia da pesquisa, que indica como o autor reali-
zou sua pesquisa; 

d)  apresentar os resultados da pesquisa, que indica o que o autor encon-
trou após pesquisar; 

e)  elaborar conclusões, mostrando uma conclusão pessoal acerca do 
que foi lido, além de algumas recomendações.

Além dos movimentos retóricos já citados, agora com base em Silva (2004, 
p. 254), o resumo possui macrorregras de compreensão e redução do texto que 
auxiliam os alunos a desenvolver o gênero, e são elas: 

a)  cancelamento, quando há o apagamento de informações considera-
das desnecessárias e repetitivas ao longo do texto; 

b)  generalização, quando ocorre a troca de informações particulares do 
tema por outras mais gerais; 

c)  seleção, que diz respeito ao reestabelecimento das informações prin-
cipais; 

d)  construção, que retrata a substituição de um conjunto oracional por 
uma oração que represente o significado do conjunto.

3. METODOLOGIA DA PESQUISA

A partir de um formulário disponibilizado na rede social Facebook, bus-
caram-se o total de 25 pessoas de diferentes licenciaturas (alunos foco deste 
trabalho), que responderam quatro perguntas: 

1.  Em quais situações do curso, você produz resumos? 
2.  Você segue alguma orientação para a produção desse texto? Qual? 
3.  Tem alguma dificuldade para produzir esse texto? Se sim, qual? 
4.  Como busca solucionar suas dificuldades? 

O questionário foi respondido por 25 pessoas, como já mencionado, e 
esse corpus está dividido com a participação de 1 licenciando em biologia, 
1 licenciando em física, 4 licenciandos em geografia, 2 licenciandos em his-
tória, 9 licenciandos em letras — língua portuguesa, 1 licenciando em letras 
— língua inglesa, 6 licenciandos em pedagogia e 1 licenciando em química. 
A partir da teoria já detalhada nos tópicos anteriores, a análise se pautará 
nas respostas desses alunos sob, de início, os movimentos retóricos e as 
macrorregras possíveis de identificar nelas.



4. ANÁLISE DE RESPOSTAS QUANTO AOS MOVIMENTOS 
RETÓRICOS E MACRORREGRAS DO RESUMO ACADÊMICO

A primeira pergunta consistia em saber quais são as situações do curso 
em que o licenciando produz resumos:

Em quais situações do curso, você produz resumos?

Estudar para assuntos. 15

Para publicação em artigos/projetos 9

Fonte: Velez, Almeida e Rodrigues (2018).

Disto, é possível depreender que grande maioria utiliza o gênero para assi-
milar o conteúdo dos textos, logo, todos os movimentos retóricos, sobretudo o 
de elaborar conclusões acerca do texto, estão presentes nessas respostas, visto 
que, a assimilação do conteúdo do texto faz com o que o aluno produza alguma 
conclusão sobre ele para assim, entendê-lo e criticá-lo conforme a necessidade.

A segunda pergunta consistia em saber se o aluno segue alguma orienta-
ção para a produção do gênero resumo, e se sim, qual:

Você segue alguma orientação para a produção desse texto? Qual?

Não. 5

Exposição de dados do texto. 2

Contidas em sites da internet. 2

Discutidas em disciplinas de português na universidade. 7

Estratégias de apagamento, sumarização e (re)construção. 1

Introdução, referencial teórico, metodologia, análise de casos e conclusão. 1

Síntese mais breve possível de pontos principais. 5

Fazer resumo ao final da produção de artigos. 1

Livro “Produção Textual na Universidade.” 1

Leituras buscadas pelos próprios alunos. 1

Regras da ABNT. 1

Fonte: Velez, Almeida e Rodrigues (2018).

Neste caso, várias são as inferências que podem ser discutidas, de início, 
um número considerável de alunos para o nosso corpus, respondeu que não 
possui orientação para a produção do gênero, isso se deve ao fato de que, como 
já mencionado, a educação básica molda o alunado a entender que o resumo é 
basicamente a identificação e cópia e/ou paráfrase do que foi lido, o que torna 



o gênero simples demais para necessitar de orientações à sua produção, ou 
seja, de acordo com as macrorregras já discutidas, o foco do ensino do resumo 
centra-se na seleção, substituição de um conjunto oracional por uma oração 
que represente o significado do conjunto. Além disso, 2 pessoas ressaltaram 
as informações contidas na internet como relevantes, daí observa-se a ascen-
dência dos tutorias presentes no YouTube, além de sites que trazem informa-
ções genéricas acerca da produção dos mais variados gêneros, e isso é alvo de 
pesquisas para entender o que realmente é transmitido aos estudantes, e se é 
transmitido de maneira correta, sobretudo, respeitando a estrutura do gênero 
em questão. Observa-se também a relevância das disciplinas de português es-
palhadas pelas licenciaturas que trazem o conceito dos gêneros acadêmicos, 
resposta dada pela maioria. Por fim, a síntese breve de todo o assunto do texto 
é retratada como orientação para a produzir o resumo, algo que já se vem dis-
cutindo ao longo desta pesquisa.

A terceira pergunta buscava identificar quais as dificuldades (caso hou-
vessem) que os alunos possuíam para produzir resumo:

Tem alguma dificuldade para produzir esse texto? Se sim, qual?

Não. 9

Escrita. 2

Referências ao longo do texto. 1

Síntese clara e objetiva com as próprias palavras. 7

Construir a fundamentação teórica. 1

Não houve o ensino de como fazer resumos. 1

Confusão com os diversos tipos de resumo. 1

Dificuldades de vocabulário ao longo do texto. 1

Iniciar o texto. 1

Produzir resumo expandido. 1

Fonte: Velez, Almeida e Rodrigues (2018).

Algumas colocações devem ser feitas com base nessas respostas, a res-
posta da maioria foi de não ter dificuldade para a produção de resumo, o que 
remete mais uma vez à discussão já feita sobre a ideia de resumo que se tem 
desde a educação básica, é válido destacar também a segunda resposta mais 
elencada, a de síntese clara e objetiva, que mais uma vez, também remete ao 
que já foi discutido neste trabalho, os alunos possuem dificuldade na macror-
regra de seleção, não conseguem selecionar o que é mais relevante no texto, o 
que também reflete no movimento retórico de elaborar conclusões, que, sim-



plesmente, não ocorre, pelo fato de que os alunos não conseguem assimilar/
entender o que leem, e isso dificulta a produção de qualquer gênero com base 
no texto não entendido. Nota-se algumas dificuldades com relação aos tipos de 
resumo, alguns estudantes pontuaram dificuldade num tipo específico de resu-
mo, mas o que também chama a atenção nesses resultados é o fato levantado 
por um estudante sobre não ter recebido orientação para produzir o resumo, 
apesar de ser uma resposta para a pergunta anterior, novamente, alguns alu-
nos não possuem instrução para escrita do gênero, logo, como irão adentrar ao 
mundo acadêmico sem receber as devidas e necessárias práticas de letramento 
acadêmico.

A quarta e última pergunta diz respeito a como os alunos buscam solucio-
nar suas dificuldades com o gênero:

Como busca solucionar suas dificuldades?

Buscando leituras e escrevendo por conta própria. 8

Sanar dúvidas com professor. 3

Sanar dúvidas a partir de sites da internet. 5

Reescrevendo. 1

Leitura minunciosa e focada no texto. 3

Não tenho dificuldades. 2

A partir de um estudo dirigido. 1

Buscando opinião de leitores para seu resumo. 1

Ajuda com os colegas. 1

Destacando as principais partes do texto. 1

Fonte: Velez, Almeida e Rodrigues (2018).

Com base nesses resultados, reitera-se o fato de que os alunos estão cada 
vez mais autodidatas, estudando por conta própria como se dá a construção e 
escrita do resumo, além de estarem buscando a internet para solucionar seus 
problemas. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A partir de uma reflexão feita com respostas de licenciandos das mais di-
versas áreas, foi possível refletir sobre as práticas de letramento acadêmico, 
em específico, da escrita de gêneros acadêmicos, e como os alunos se relacio-
nam com o resumo em sala de aula.



O estudo realizado através da análise das respostas evidencia a dificuldade 
para com a seleção e elaboração de conclusões para o resumo, ou seja, os alu-
nos possuem dificuldades para identificar qual parte do texto é mais relevante 
para ser discutida. Como já colocado, a ideia de que um resumo é basicamente 
a identificação e cópia/paráfrase do texto, contida na educação básica, faz-se 
necessária da conduta do professor a introdução progressiva e processual do 
gênero em sala, e que a produção, depois desse processo, seja orientada e su-
pervisionada pelo mesmo, a falta de orientação é pontuada diversas vezes nas 
respostas do alunado, o que evidencia o motivo pelo qual os alunos possuem 
dificuldade quanto à síntese. 

A explicação do funcionamento do gênero é necessária para que, após uma 
leitura focada e efetiva do texto lido, o aluno consiga, sem dificuldades, apreen-
der o que é mais importante naquele texto, e assim, produzir seu resumo, que, 
com a prática, funcionará dentro dos movimentos retóricos dos demais gêne-
ros acadêmicos, e o inserirá na comunidade universitária com maior facilidade.

REFERÊNCIAS 

COSTA, A.F.C. da. Estrutura da produção editorial dos periódicos biomédicos brasileiros. Trans-in-formação, Cam-
pinas, v. 1, n.1, p. 81-104, jan./abr. 1989.

BORBA, V. M. R. Gêneros textuais e produção de universitários: o resumo acadêmico. 2003. Tese (Doutorado em Lin-
guística) — Programa de Pós-Graduação em Letras e Linguística — Universidade Federal de Pernambuco, 
Recife.

FERREIRA, E. C. A. Reescrevendo: letramento acadêmico. Aprender a escrever no ensino superior: o desafio de alu-
nos de letras. Campina Grande: EDUFCG, 2015, p. 60-67.

MOTTA-ROTH, D.; HENDGES, G. R. Abstract/Resumo acadêmico. Produção textual na universidade. São Paulo: Pa-
rábola Editorial, 2010. p. 151-162.

SILVA, A. V. L. O gênero resumo: uma análise de produções elaboradas por universitários iniciantes. In: ALVES, J. 
H. P. Território da linguagem. Campina Grande: Bagagem, 2004, p. 253-264.

SILVA, E. M. Resumo acadêmico. Professora, como é que se faz?. Campina Grande: Bagagem, 2012, p. 43-64.



PROCESSAMENTO ANAFÓRICO EM 
RELAÇÕES SEMÂNTICAS INSCRITAS EM 

SINTAGMAS NOMINAIS DEFINIDOS
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INTRODUÇÃO

A anáfora é uma figura de linguagem que consiste na repetição de deter-
minado termo dentro de uma frase. Anáfora, palavra cujo próprio prefixo “Ana” 
derivado do Grego denomina repetição. Segundo Moura (2000) uma anáfora se 
encontra para a semântica dinâmica, no campo da informação discursiva.

Dentro desse universo linguístico, encontramos a anáfora indireta. A aná-
fora indireta é um caso de referência textual, ou seja, de indução ou ativação 
de referentes nesse processo que se constitui por questões lexicais. Para que 
o processamento de uma anáfora indireta ocorra com êxito é necessário à ob-
tenção de alguns conhecimentos extralinguísticos. Esse tipo de anáfora não 
apresenta retomada anafórica explícita no texto e sim implícitas, desse modo, 
utiliza-se de inferências. No entanto, depende do que está escrito no texto, pois 
está ancorada nas informações presentes. Ao contrário do que imaginamos, as 
anáforas indiretas são mais frequentes que as diretas.

Neste artigo, trabalharemos em específico com anáforas indiretas basea-
das em relações semânticas inscritas nos sintagmas nominais definidos.

O trabalho está organizado em quatro partes. Na primeira parte, apresen-
tamos o estado da arte, ou seja, nosso esforço tenciona explicar os principais 
pressupostos teóricos a respeito da anáfora, anáfora indireta e a anáforas in-
diretas baseadas em relações semânticas inscritas nos sintagmas nominais 
definidos. Na segunda parte, apresentaremos nossa metodologia. Na terceira 
parte, nosso intento analisa os resultados do experimento, o índice de acerto 
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na retomada anafórica e tempo de custo do processamento anafórico. Na quar-
ta e última parte, tecemos nossas considerações finais a respeito desse estudo.

1. O QUE SÃO ANÁFORAS?

De acordo Moraes (2011), as anáforas denominam-se estratégias de refe-
renciarão, e, mais recentemente, estratégias de progressão referencial, isto é, 
os procedimentos responsáveis por introduzir e manter a referência em deter-
minado texto, seja ele oral ou escrito.

Segundo Marcuschi (2005), no período em que se estudava a abordagem 
clássica da anáfora, anos 1970, esta estratégia de progressão referencial era 
entendida como sinônimo de uma simples retomada de um referente anterior-
mente explícito no texto. Um dos tipos de anáfora mais comuns era a anáfora 
por repetição, normalmente representada por pronomes pessoais do caso reto 
e do caso oblíquo, que consistia em nada mais que uma simples retomada de 
um referente anteriormente ativado e, portanto, já explícito. A anáfora é, en-
tão, compreendida, na abordagem clássica, como um processo de reativação de 
referentes prévios. Esta estratégia de progressão referencial estabelece, além 
disso, uma relação de correferência entre o elemento anafórico e seu antece-
dente. A anáfora direta atuaria, portanto, como uma espécie de substituto do 
elemento retomado.

A anáfora faz parte dos mecanismos que permitem aos falantes manter o 
controle sobre o que já foi enunciado, num dado discurso, através dos itens de 
conversação, ou seja, objetos e indivíduos. 

Todavia, na anáfora indireta o pronome, como elemento referencial, não 
retoma o antecedente explicito. Uma vez que a recuperação do antecedente se 
dá por meio da inferência. Vejamos o exemplo (1):

(1) Comprei uma jaqueta muito cara, pelo menos sei que o couro é de qualidade.

Acima temos um caso de meronímia parte-todo, onde o couro é parte da 
jaqueta. Desse modo a retomada anafórica acontecerá por meio desses sintag-
mas nominais. No entanto, depende do conhecimento de mundo para que re-
tomada aconteça.

Segundo Marcuschi (2001), uma inferência é feita através de uma ativi-
dade mental do leitor, dependendo então do conhecimento de mundo, pois as 
informações não estão explicitas no texto. No entanto encontram-se ancorados 
nessas informações fornecidas. A inferência é necessária para qualquer tipo 
de compreensão de anáforas, e em particular na compreensão da Anáfora in-



direta. As referências textuais são construídas no processo discursivo e muitos 
referentes são objetos de discursos construídos no modelo textual.

A anáfora indireta, por sua vez, segundo Marcuschi (2005), é geralmen-
te constituída por expressões nominais definidas, indefinidas e pronomes que 
são interpretados referencialmente sem um antecedente explícito no texto, ou 
seja, a anáfora indireta é uma estratégia de progressão referencial implícita. 

No entanto, Schwarz (2007) apresenta a anáfora indireta não baseada em 
correferêncialidade, mas em outras ligações semânticas ou em outras relações 
conceituais, tendo em vista que envolve muito mais que um simples proce-
dimento de emparelhamento, necessitando para sua total interpretação um 
processo de conhecimento em que atividades das estruturas da cognição são 
envolvidas. Como já mencionado, a anáfora indireta mais que qualquer outro 
tipo, depende do conhecimento de mundo, pois as informações não estão expli-
citas no texto, porém, encontram-se ancorados nessas informações fornecidas.

Marcuschi (2005) apresenta os seguintes termos para que seja possível a 
compreensão de anáforas indiretas: a Linguística é a ciência dos signos ver-
bais. A Pragmática estuda as relações entre os signos e a sociedade. A Semân-
tica, as relações entre os signos e seus referentes. 

Sendo assim, anáforas indiretas baseadas em relações semânticas inscri-
tas nos sintagmas nominais definidos encontram-se ancoradas em uma rela-
ção com meronímeas, ou seja, relação entre parte e todo e nos campos lexicais. 

Segundo Marcuschi (2005), quando falamos desse tipo de anáfora supraci-
tada, pode-se lembrar, particularmente, das relações meronímicas. A descrição 
de meronímia tem relação de parte-todo com sua âncora textual. É uma parte 
de algo que já foi mencionado no texto. Dividem-se por sua vez em dois grupos: 
parte integrante, nesse caso a descrição definida é uma parte integrante de um 
sintagma nominal já mencionado no texto. E material, já nesse caso, a descrição 
definida representa o material de que a entidade representada por sua âncora 
textual é constituída. Vejamos os exemplos a seguir:

(1) Não compre a xícara amarela. O cabo está quebrado. [parte integrante] 

(2) Compre a panela cinza. O aço dura muito mais. [material]
 (MARCUSCH, 2001, p. 10)

As expressões “o cabo e o aço” ativam um referente novo e, ao ancorar 
num universo textual precedente, de certo modo também reativa “xícara ama-
rela e panela cinza”. Assim, podemos dizer que a anáfora indireta baseada em 
relações semânticas inscritas nos sintagmas nominais definidos é uma espécie 
de ação remática e temática simultaneamente na medida em que traz a infor-



mação nova e a velha. No exemplo (2), cabo será parte integrante de xícara 
amarela, e através desses sintagmas nominais definidos é possível obter uma 
relação de semântica e por sua vez, dependendo do conhecimento de mundo 
do leitor, realizar a retomada anafórica. No exemplo (3) observa-se um caso 
de material, onde aço é material que constitui o objeto panela, percorrendo os 
mesmos caminhos supracitados para obtenção da retomada anafórica.
A linguística é bastante complexa, por tanto a psicolinguística não seria diferente. 
Com um mundo a ser explorado, coisas simples de nosso cotidiano tornam-se um 
universo de descobertas.

2. METODOLOGIA

Esta pesquisa caracteriza-se como do tipo Experimental. Para Gil (2007), 
a pesquisa experimental consiste em determinar um objeto de estudo, sele-
cionar as variáveis que seriam capazes de influenciá-lo, definir as formas de 
controle e de observação dos efeitos que a variável produz no objeto. 

Na pesquisa experimental seguimos algumas etapas: a primeira delas é 
a formulação exata do problema e das hipóteses, que delimitarão as variáveis 
precisas e controladas que atuam no fenômeno que será estudado. A segunda 
consiste na elaboração de instrumentos para a coleta de dados que deve ser 
submetida a testes para assegurar sua eficácia em medir aquilo que a pesquisa 
se propõe a verificar. 

No que diz respeito à pesquisa experimental nos estudos psicolinguísti-
cos, segundo Leitão (2015), existem vários processos que são automáticos e 
inconscientes e ocorrem em milésimos de segundos. De acordo com o fenôme-
no a ser estudado, temos que usar técnicas experimentais que sejam capazes 
de medir os processos na mesma velocidade. 

Dentre as técnicas experimentais, podemos citar dois tipos, as denomina-
das on-line e off-line. A técnica on-line é capaz de expor o resultado no momen-
to em que o processamento ocorre, ou seja, não necessita de uma retomada 
consciente ao objeto que está sendo estudado. O método off-line, por sua vez, 
mede algo apenas após o processamento ter ocorrido, de modo que, necessita 
de uma retomada consciente. 

Em nossa pesquisa, utilizaremos uma técnica off-line, aquela em que o re-
sultado é dado após o processamento ter ocorrido. Desse modo, utilizamos a 
leitura automonitorada. 

Esta técnica consiste em dividir uma sentença por palavras e apresentar 
ao participante cada segmento por vez. Para pular de um segmento para o se-
guinte, o participante deve pressionar um botão indicador. Enquanto isso, o 



computador guarda o tempo necessário para que os participantes leiam cada 
parte da sentença. 

A pesquisa experimental pode ser desenvolvida no laboratório (ambiente 
artificial) ou no campo (comunidades ou grupos). Nossa pesquisa foi desenvol-
vida no campo, uma vez que coletamos os dados no ambiente de estudo dos 
participantes.

Para tanto, nosso estudo contou com a participação de 20 alunos falan-
tes do Português Brasileiro, com idade de 14 e 15 anos, que cursam o 9º ano 
do ensino fundamental, matriculados em duas escolas públicas municipais de 
Tomé-Açu (Pará).

O desenho experimental é formado por 40 frases, sendo 20 experimentais 
e 20 distratoras. Das 20 frases experimentais, 10 apresentam anáforas indire-
tas baseadas em relações semânticas inscritas nos sintagmas nominais defini-
dos e 10 apresentam anáforas diretas. As 20 frases não experimentais funcio-
naram como elementos distratores para que o participante não percebesse o 
fenômeno que estava sendo testado.

Como hipótese básica, acreditamos que o processamento de anáfora indi-
reta é mais custoso em comparação ao processamento de anáfora direta para 
alunos, com idade entre 14 e 15 anos, estudantes do 9º ano do ensino funda-
mental. E como hipóteses secundarias temos: a) o custo cognitivo da reativação 
do referente será de aproximadamente 5 segundos, e b) todos os alunos do 9º 
do ensino fundamental são hábeis na identificação do antecedente em senten-
ças anafóricas.

Como variáveis independentes temos: a) tipo de anáfora: direta e indire-
ta; e b) a posição do segmento crítico de retomada anáforica: segmento 4 e 
segmento 6. Como variáveis dependentes temos: a) o tempo de resposta; e b) 
índice de acerto.

3. ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS DADOS 

No gráfico 1, observa-se que nos dados da escola da zona urbana, em aná-
foras indiretas com posição inicial cujo segmento crítico é 4, 94% dos alunos fi-
zeram a retomada anafórica em até 5 segundo. No entanto, 6% dos participan-
tes não conseguiram retomar o referente. Em anáforas indiretas cujo segmento 
crítico é 6, 80% dos participantes realizaram a retomar em até 5 segundos. 
Nessa condição, 4% dos participantes levaram de 6 a 10 segundos para realizar 
a retomada e 16% não conseguiram recuperar o referente. 



Gráfico 1: Escola da zona urbana

O gráfico 1 apresenta ainda que, em anáforas diretas, com posição inicial, 
96% realizaram a retomada em até 5 segundos e 4%, levaram de 6 a 10 segun-
dos. Em anáforas diretas com posição final, 98% retomaram em até 5 segundos 
e 2% não conseguiram retomar o referente.

Gráfico 2: Escola da zona rural. 

Na escola da zona rural, em anáforas indiretas com posição inicial, no seg-
mento 4, 84% dos alunos fizeram a retomada anafórica em até 5 segundo, 10% 
levaram de 6 a 10, 2% levaram de 11 a 15 e 4% não conseguiram retomar o 
referente. Em anáforas indiretas cujo segmento crítico é o 6, 86% consegui-
ram retomar em até 5 segundos, 8% levaram de 6 a 10 e 6% não retomaram o 



referente. Em anáforas diretas com posição inicial, 98% retomaram em até 5 
segundos e 2% não retomaram o referente. Em anáforas diretas com posição 
final, 94% retomaram em até 5 segundos e 6% de 6 a 10.

5. RESULTADO GERAL DO EXPERIMENTO

O gráfico a seguir apresenta o resultado geral das quatro condições 
experimentais.

Gráfico 3: Resultado geral

Com base nos dados obtidos em nossa pesquisa, foi possível observar que, 
de maneira geral, a anáfora indireta obteve um maior tempo na retomada do 
referente em comparação a anáfora direta. Todavia, ao compararmos os segui-
mentos críticos da anáfora indireta, notamos que o custo cognitivo do proces-
samento e a reativação do referente no segmento crítico 4 foi menor que no 
segmento crítico 6 e obteve menos erros.

Esse resultado sugere que, em anáforas indiretas baseadas em relações 
semânticas inscritas nos sintagmas nominais definidos, a distância entre o re-
ferente e o referenciador é um fator relevante para a retomada referencial. 

No que diz respeito à anáfora direta, se compararmos os segmentos crí-
ticos analisados, perceberemos que não há diferença significativa nos resul-
tados. Desse modo, os resultados sugerem que o processamento de anáforas 
diretas, independente do segmento crítico, é menos custoso. 



Destarte, nosso resultado sugere que o custo cognitivo no processamento 
de anáforas diretas é, consideravelmente, menor em relação à anáfora indireta. 
Assim, podemos afirmar que o que parece ser algo de fácil compreensão para 
os adultos, ainda é algo custoso para os adolescentes. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Nesse trabalho, como hipótese segundaria, supomos que o custo cognitivo 
da reativação do referente seria de aproximadamente 5 segundos. No entanto, 
os dados sugerem que esse tipo de retomada ainda é algo custoso para parte 
dos adolescentes de 14 e 15 anos, uma vez que apenas 89% dos participantes 
da pesquisa alcançou o tempo de resposta de 1 a 5 segundos. 

Semelhantemente, com hipótese segundaria, acreditávamos que todos os 
alunos do 9º do ensino fundamental iriam acertar a reativação do antecedente. 
Todavia, 16% dos alunos não conseguiram realizar a retomada do referente.

Como hipótese básica, supomos que alunos entre 14 e 15 anos do 9º ano 
do ensino fundamental conseguiriam identificar uma anáfora indireta. Des-
tarte, a hipótese foi confirmada. Apesar de ser um tipo de anáfora que exige 
um maior tempo de processamento, 89% dos participantes obtiveram êxito no 
experimento. 

Acreditávamos que os alunos da zona rural iriam obter um tempo de custo 
maior na reativação do referente, por não estarem em contato com tecnologias e 
não terem grande influência do meio onde estão inseridos, o mais interessante é 
que os alunos da zona rural obtiveram um tempo de custo menor na reativação 
do referente e com menos erros. Provando que o meio digital não influência nes-
se processamento e provando que são capacidades comuns a todos.

Conclui-se, portanto, que, para adolescente de 14 e 15 anos, a anáfora in-
direta exige um custo cognitivo maior que a anáfora direta. Ademais, se pen-
sarmos nesses resultados em milésimos de segundos, chegaremos à conclusão 
de que o processamento anáforas é algo difícil para adolescentes dessa idade. 
Todavia, ratificamos que o trabalho está em andamento e os dados estão sendo 
analisados e cruzados cuidadosamente.
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AQUISIÇÃO DA ASPIRAÇÃO DAS 
CONSOANTES OCLUSIVAS SURDAS 

POR APRENDIZES DE INGLÊS 
COMO LÍNGUA ESTRANGEIRA

Marcelle de Sousa Pontes Alves78 
Rubens Marques de Lucena79

INTRODUÇÃO

Esta pesquisa propõe, a partir de uma análise variacionista na interlíngua 
de falantes paraibanos de inglês como língua estrangeira, investigar a aquisição 
da aspiração das consoantes oclusivas surdas em posição inicial de vocábulos, 
a exemplo disto, podemos citar pronúncias-alvo como tame [theim], tear [thea:] 
e two [thu:], em oposição às pronúncias não aspiradas [teim], [tea:] e [tu:], que 
seriam as possíveis produções de um aprendiz de nível iniciante. O objeto de 
estudo do decorrente trabalho tem caráter inovador, visto que os trabalhos re-
ferentes aos contatos linguísticos entre o PB e o inglês como língua estrangeira 
ainda são escassos (CARDOSO, 2005; PEREYRON, 2008; HAHN, 2010; LUCENA 
& ALVES, 2010; LIMA & LUCENA, 2015; GUTIERRES, 2016). Além disso, bus-
camos estabelecer uma ponte entre a Teoria da Variação Linguística (LABOV, 
1966; 1972) e a Aquisição Fonológica de L2 (PATER, 1997; BROSELOW et al., 
1998). Por fim, com base nos dados das produções dos falantes paraibanos 
aprendizes de inglês como L2, buscamos estabelecer um diálogo com trabalhos 
já realizados em outras regiões do país (CARDOSO, 2005; PEREYRON, 2008; 
HAHN, 2010; LUCENA & ALVES, 2010; GUTIERRES, 2016), a fim de observar 
se existem indícios de que o dialeto do aprendiz pode facilitar o processo de 
aquisição do inglês como L2. A metodologia que utilizamos segue os proce-
dimentos da Teoria da Variação Linguística (LABOV, 1966; 1972), envolvendo 
três etapas, a amostra, transcrição e codificação dos dados – através do software 
Goldvarb X (SANKOFF, TAGLIAMONTE & SMITH, 2005) – e por fim, delimita-
ção das variáveis. Esperamos alcançar com esta pesquisa resultados de cunho 
pedagógico, a exemplo de alunos de Licenciatura em Letras, que como futuros 

78 Graduanda, UFPB e orientanda do PIVIC. 
79 Prof. Dr. do PROLING, UFPB/DLEM e orientador da presente pesquisa.



professores, forçosamente precisarão trabalhar em sala de aula conteúdos fo-
nético-fonológicos tais quais os segmentos oclusivos. E por fim, a contribuição 
com a nossa comunidade científica, visto que esse trabalho se configura ainda 
como inovador.

1. ANÁLISE VARIACIONISTA, INTERLÍNGUA E AQUISIÇÃO DE 
SEGUNDA LÍNGUA (L2)

1.1 Análise variacionista e Teoria da Variação Linguística de Labov

A atual pesquisa possui viés descritivo e analítico, e propõe a partir de 
uma análise variacionista na interlíngua de falantes paraibanos de inglês como 
língua estrangeira, verificar a aquisição do fenômeno de aspiração das con-
soantes oclusivas da língua inglesa em posição inicial em vocábulos. A análise 
de cunho variacionista consiste precisamente em observar elementos que se 
encontram em variação, ou seja, nas formas linguísticas que representam alter-
nativas diferentes de se dizer “a mesma coisa” (BAGNO, 2017, p. 470). Levan-
do em consideração o estabelecimento da ideia de heterogeneidade linguísti-
ca que se deu a partir de estudos dialetológicos e etnolinguísticos, ideia esta 
que se opõe ao posicionamento de Chomsky (1965), deu-se inicio ao processo 
de assimilação dos aspectos sociais aos estudos linguísticos de maneira mais 
efetiva. Tendo isto em vista, a primeira proposta concreta que incorporasse 
os aspectos sociais para tratar de variação e mudança na língua veio através 
do trabalho seminal de Weinreich, Labov e Herzog (1968), que deu origem à 
Teoria de Variação Linguística. Esta propõe uma visão heterogênea e dinâmica 
da língua, e não mais um sistema homogêneo como era no modelo gerativo 
chomskyano.

1.2 Interlíngua e aquisição de segunda língua (L2)

Em se tratando de interlíngua, esta seria o tipo de língua produzido por 
um aprendiz de segunda língua ou língua estrangeira. O termo enfatiza o siste-
ma do aprendiz, instável, porém em constante desenvolvimento (BAGNO, 2017, 
p. 209). A partir desta ponte entre a análise variacionista e a interlíngua, que, 
para os propósitos deste trabalho, incorporam o Português Brasileiro (PB) e o 
inglês, e partindo da comparação entre os dois sistemas de línguas na qual am-
bos possuem os segmentos oclusivos surdos em posição inicial, levantou-se o 
questionamento de como se dá a aquisição de uma das variações dos segmen-
tos oclusivos surdos, a aspiração pertencente ao inglês, por aprendizes que tem 
como língua materna o PB.



No que diz respeito à aquisição da L2, é acordado entre pesquisadores da 
área (PATER, 1997; BROSELOW et al., 1998) o próprio sistema gramatical da L1 é 
que da base e é utilizado nos estágios iniciais do processo de aquisição da L2, ou 
seja, por este motivo as produções são sempre similares às existentes na língua 
materna; as produções da L2 vão se moldando e adaptando-se a partir da L1 para 
que o aprendiz possa adquirir sons de um sistema fonológico diferente do seu, 
bem como se valer de estratégias para lidar com possíveis problemas que venham 
a surgir no que diz respeito a produções fonético-fonológicas da língua alvo.

2. COMPARAÇÃO ENTRE OS SISTEMAS PB E INGLÊS

2.1 Sistema do Português Brasileiro (PB)

Primeiramente, faz-se necessário comparar os sistemas antes de analisar 
as variações e o processo de aquisição. Tanto o PB quanto o inglês possuem os 
segmentos oclusivos surdos /p, t, k/ podendo ser realizados em posição inicial 
na sílaba. Entretanto, no PB, a característica de aspiração não é produzida, a 
exemplo de palavras como também, café, partida. Um simples teste pode ser 
realizado para comprovar tal afirmação — ao pegar uma folha de papel e po-
sicioná-la bem à frente da boca e logo em seguida produzir as palavras citadas 
acima, será perceptível que a produção da consoante inicial não possui a explo-
são de ar intrínseca à aspiração, e o papel não irá se mover.

2.2 Sistema do Inglês

No que diz respeito ao sistema do inglês, este possui aspiração, sendo esta 
uma característica essencial, especialmente em se tratando da análise de vocá-
bulos, que é o objetivo da presente pesquisa. Fazendo o mesmo teste mencio-
nado acima utilizando uma folha de papel, ao pronunciar palavras como tame, 
Kate e time, é possível verificar a explosão de ar intrínseca à aspiração porque 
a folha de papel irá chacoalhar – caso as consoantes sejam produzidas com 
a aspiração. Como mencionado anteriormente e de acordo com a abordagem 
de cunho pedagógico de Jenkins (2000), a falta de aspiração nas consoantes 
surdas causam problemas de inteligibilidade caso não venham a ser realiza-
das. Partindo deste pressuposto, e tendo em mente que ambos o PB e inglês 
possuem as oclusivas surdas, faz-se necessário destacar que em posição inicial, 
estudantes brasileiros tendem a produzir os sons tal qual como produzidos no 
português, deixando de lado a aspiração necessária ao inglês (SOUZA, 2012). 
Diante disto, esta pesquisa se propõe a analisar o segmento em posição inicial 
de vocábulos, visto que, no discurso conectado, a falta de aspiração não inter-
feriria na inteligibilidade da mensagem, pois o contexto por si só resolveria a 
problemática de “qual palavra foi dita?”; entretanto, quando se trata de pala-



vras isoladas, a falta de aspiração pode gerar confusão na inteligibilidade visto 
que esta é uma característica inerente ao sistema do inglês.

2.3 Comparação entre os sistemas e inteligibilidade

Como já dito anteriormente, ambos os sistemas possuem os segmentos 
oclusivos surdos /p, t, k/ em posição inicial em vocábulos, entretanto a carac-
terística de aspiração aparece apenas no inglês. Na tabela 1, apresentamos al-
guns exemplos de palavras cuja falta de aspiração pode afetar a inteligibilidade 
na hora da fala. Reforçando que estamos tratando de palavras isoladas, ou seja, 
desconectadas de contexto. Essa problemática se apresenta porque os segmen-
tos em questão são pares mínimos dos segmentos /b, d, g/, ou seja, possuem o 
mesmo lugar de articulação, sendo diferenciados apenas pelo vozeamento – o 
que implica se existirá ou não aspiração da consoante. As figuras 1, 2 e 3 a seguir 
ilustram o posicionamento dos articuladores na produção de tais segmentos.

Figura 180 – Consoantes bilabiais /p, b/

 
Figura 273 – Consoantes alveolares /t, d/

Figura 373 – Consoantes velares /k, g/

80   Practical phonetics consonants: place and manner of articulation. where and how sounds are made.. Dis-
ponível em: <https://slideplayer.com/slide/10534353/>. Acesso em: 17 nov. 2018.



Tabela 1 — Relação entre aspiração e inteligibilidade em vocábulos81

Pronúncia aspirada Possível entendimento auditivo na ausência de aspiração

tie [ˈthaɪ] die [ˈdaɪ]

time [ˈthaɪm] dime [ˈdaɪm]

pie [ˈphaɪ] bye [ˈbaɪ]

Kate [ˈkheɪt] gate [ˈgeɪt]

3. OBJETIVOS

A decorrente pesquisa, e consequentemente o objeto de estudo, possuem 
caráter inovador, visto que trabalhos de contato linguístico entre PB e o inglês 
ainda são escassos (CARDOSO, 2005; PEREYRON, 2008; HAHN, 2010; LUCENA 
& ALVES, 2010; LIMA & LUCENA, 2015; GUTIERRES, 2016). O principal obje-
tivo da decorrente pesquisa é analisar e investigar a relação entre a variação 
existente na língua materna, no caso, as consoantes oclusivas surdas em posi-
ção inicial de vocábulo, que não são aspiradas no PB, e as consequências deste 
fator na aquisição da L2, que seria a característica de aspiração inerente ao 
sistema fonológico do inglês. 

Este objetivo geral se subdivide em quatro objetivos específicos, sendo es-
tes o de 1) descrever os dados relacionados à aquisição de oclusivas em posição 
inicial de vocábulo por falantes paraibanos de inglês como L2; 2) analisar os fa-
tores externos (sexo/gênero, instrução explícita, nível de proficiência) e internos 
(tipo de segmento, tipo de instrumento) que envolvem a aquisição variável das 
oclusivas na aquisição da língua estrangeira; 3) comparar possíveis diferenças 
nos padrões de aquisição da L2 em função de diferentes dialetos do PB (a partir 
de pesquisas já realizadas por outros pesquisadores); e 4) discutir, com base em 
estudos já realizados, as consequências da variação linguística da língua materna 
na aquisição de línguas estrangeiras (a partir do objetivo especifico anterior).

4. METODOLOGIA

Como já mencionado anteriormente, a metodologia que utilizaremos é ba-
seada na Teoria da Variação Linguística (LABOV, 1966; 1972) que envolvem 
três etapas, 1) a amostra, 2) transcrição, e por fim 3) codificação de dados – 
que serão rodados no software Goldvarb X (SANKOFF; TAGLIAMONTE; SMITH, 
2005). Também é de extrema importância reforçar que faremos uso do softwa-
re de análise acústica, o Praat (BOERSMA & WEENIK, 2007), a fim de ilustrar 

81  tie = gravata; die = morrer; time = tempo; dime = moeda americana; pie = torta; bye = xau/tchau; gate = portão



e embasar os resultados de maneira mais segura, visto que é possível verificar 
através do Praat de maneira muito clara as diferenças nas produções sonoras 
dos segmentos oclusivos surdos do PB e do inglês. 

A amostra será constituída por um corpus de 40 informantes (20 do sexo 
masculino e 20 do sexo feminino) que seguem as preenchem os seguintes re-
quisitos: 1) ser natural de João Pessoa e 2) possuir nível elementar ou inter-
mediário em língua inglesa. No que diz respeito a questões de sexo e gênero, e 
como a ciência busca sempre evoluir em vista da sociedade e como contemplá-
-la como um todo, estamos repensando maneiras de, no questionário, incorpo-
rar construtos da sociedade atual em que vivemos onde sexo feminino e mascu-
lino não contempla mais a pluralidade social.

Dentre estes 40 participantes, 20 deverão ter nível elementar, enquanto 
os outros deverão ter nível intermediário; para tanto, será realizado o Oxford 
Placement Test (ALLAN, 2004), que é um teste de proficiência em língua inglesa 
validado em mais de 30 países, a fim de comprovar o nível dos informantes. 

Na estratificação das células do corpus foi levada em consideração a ex-
posição dos informantes a conteúdos metalinguísticos a respeito da fonética 
e fonologia da língua inglesa. Inicialmente o que pensávamos como fator pa-
rar determinar consciência fonética fonológica seria o fato dos participantes 
terem ou não cursado a disciplina de Fonética e Fonologia da Língua Inglesa 
I na graduação em Letras, entretanto percebemos que talvez só o fato de ter 
cursado a disciplina não determina de fato uma consciência fonética fonológica 
da língua, o que nos fez repensar maneiras de determinar tal exposição e nível 
de consciência. Atualmente consideramos inserir no questionário perguntas 
metalinguísticas para determinar de fato se o informante possui determinados 
conhecimentos ou não. Teremos 8 células como mostra a Tabela 2.

Tabela 2 — Estratificação do corpus

Célula 1 Indivíduos do sexo masculino, com nível de proficiência básico, e sem 
conhecimento sobre fonética e fonologia. 5 informantes

Célula 2 Indivíduos do sexo masculino, com nível de proficiência básico, e com 
conhecimento sobre fonética e fonologia. 5 informantes

Célula 3 Indivíduos do sexo masculino, com nível de proficiência intermediário, e 
com conhecimento sobre fonética e fonologia. 5 informantes

Célula 4 Indivíduos do sexo masculino, com nível de proficiência intermediário, e 
sem conhecimento sobre fonética e fonologia. 5 informantes

Célula 5 Indivíduos do sexo feminino, com nível de proficiência básico, e sem co-
nhecimento sobre fonética e fonologia. 5 informantes

Célula 6 Indivíduos do sexo feminino, com nível de proficiência básico, e com co-
nhecimento sobre fonética e fonologia. 5 informantes



Célula 7 Indivíduos do sexo feminino, com nível de proficiência intermediário, e 
com conhecimento sobre fonética e fonologia. 5 informantes

Célula 8 Indivíduos do sexo feminino, com nível de proficiência intermediário, e 
sem conhecimento sobre fonética e fonologia. 5 Informantes

A coleta de dados fará uso de 3 instrumentos distintos: 1) a leitura de pa-
lavras em inglês inseridas em frases-veículos; 2) leituras de pequenos trechos 
de texto (em dois níveis distintos, levando em consideração a proficiência do 
falante); 3) entrevistas semiestruturadas (em dois níveis distintos, levando em 
consideração a proficiência do falante). 

Nos testes de leitura, as palavras que contém os segmentos oclusivos em 
posição inicial foram inseridas em uma frase-veículo “The word is” e será apre-
sentada através de slides no Powerpoint. As palavras utilizadas nas tarefas de 
leitura foram selecionadas com apoio do dicionário MacMillan English Dictio-
nary for Advanced Learners of English (2002). Palavras distratoras também fo-
ram utilizadas para evitar direcionamento dos participantes para o fenômeno 
em voga.

A segunda fase consiste na transcrição e codificação dos dados, que serão 
inseridos no software Goldvarb X (SANKOFF, TAGLIAMONTE & SMITH, 2005), 
específico para pesquisas de cunho laboviano. O programa realiza um algorit-
mo que gera informações estatísticas. Além disso, todos os dados serão subme-
tidos à analise acústica no Praat (BOERSMA; WEENIK, 2007).

Por fim, a delimitação das variáveis. O fenômeno alvo desta pesquisa pos-
sui uma variável dependente com duas variantes, a forma aspirada ou não as-
pirada. Estas variantes serão descritas e controladas a partir de variáveis inde-
pendentes, sendo estas 1) sexo/gênero: trabalharemos com a hipótese de que 
mulheres tendem a seguir uma produção mais ligada à língua padrão, ou seja, 
o mais próximo possível à fala nativa; 2) Tipo de instrumento: ecoando Labov 
(1966, 1972), trabalhamos com a hipótese de que o fato de o falante estar sen-
do monitorado durante as tarefas de produção sonora, isso levará à um maior 
índice de produção da aspiração; 3) Instrução explícita: esta hipótese é a de 
que os falantes que tiveram instrução explícita, ou seja, possuem consciência 
fonético fonológica, irão produzir o mais próximo possível à língua alvo; e por 
fim 4) Nível de proficiência: esta variável tem se mostrado bastante relevante 
nas pesquisas de cunho sociolinguístico variacionista e aquisição de L2 (PE-
REYRON, 2008; LUCENA & ALVES, 2009; FRAGOZO, 2010). Com base nos auto-
res citados, a hipótese é de que quanto maior o nível de proficiência, o output 
do falante será mais próximo ao output da produção-alvo.



5. CONSIDERAÇÕES FINAIS E RESULTADOS ESPERADOS

Esperamos alcançar com esta pesquisa resultados de cunho pedagógico, 
que auxiliarão alunos de Licenciatura em Letras que, como futuros professores, 
forçosamente precisarão trabalhar em sala de aula conteúdos fonético-fonoló-
gicos tais quais os segmentos oclusivos. Pensamos se seria viável e na possi-
bilidade de ao fim da pesquisa utilizá-la ou produzir algum material didático 
que oriente professores em questões que tocam o fenômeno analisado nesta 
pesquisa. 

E por fim, buscamos a contribuição com a nossa comunidade científica, 
visto que esse trabalho se configura ainda como inovador, e como dito ante-
riormente, os trabalhos na área de sociolinguística variacionista, variação dia-
letal e contato linguístico ainda são muito escassos, pretendemos dialogar com 
trabalhos já feitos por outros pesquisadores, e abrir caminho para que novas 
pesquisas sejam desenvolvidas às luzes do que pesquisamos e analisamos. 
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COMPLEMENTOS NOMINAIS EM LIBRAS
Joice Malta Santos82 

Adriana S. C. Lessa-de-Oliveira83

INTRODUÇÃO

A Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS) se constitui como língua natural e 
é falada pela comunidade surda brasileira. No entanto, não existe ainda muitos 
estudos acerca de sua gramática. Nesse sentido, faz-se necessário o desenvol-
vimento de pesquisas para formação de conhecimento sobre o funcionamento 
dessa língua. Foi com esse intuito que nos dispomos a investigar a categoria 
dos complementos nominais em Libras.

Dessa maneira, esse trabalho, em andamento, pretende investigar os com-
plementos nominais em Libras. Para tanto, procuramos fazer uma comparação 
dessas estruturas entre Libras e Português, objetivando identificar como ocor-
re essa categoria gramatical nessa língua de sinais, listando os tipos de comple-
mentos nominais e procurando características gramaticais gerais e específicas 
dessas estruturas em Libras. A fim de nortear nossa investigação, nos ancora-
mos nos estudos existentes sobre esse tema no âmbito da Gramática Gerativa.

É válido ressaltar que, no Português, os complementos nominais são ter-
mos selecionados pelos nomes, que contém estrutura fixa de N + preposição 
(de) + N e posição invariável posposta. A Libras é uma língua natural e, por 
essa razão, tende a atender a mecanismo que são universais, como é o caso da 
complementação nominal. Sendo assim procuramos, neste estudo, responder a 
pergunta sobre como se caracteriza essa categoria em Libras. Acreditamos que 
chegaremos a resultados que mostram características bem peculiares, uma vez 
que trata-se de uma língua gesto-visual e não oral.

1. FUNDAMENTOS TEÓRICOS

A categoria dos complementos nominais na Gramática Tradicional Portu-
guesa é identificada como “o termo complementar reclamado pela significação 
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incompleta de certos substantivos, adjetivos e advérbios. Vem sempre regido 
de preposição” (CEGALLA, 2005, p.271). No entanto, há entre pesquisadores 
uma grande discussão de como distinguir os complementos nominais dos ad-
juntos adnominais formados por locuções ou expressões adjetivas, visto que 
ambos possuem a estrutura: N + preposição (de) + N, ou seja, estão relacio-
nados a nomes e vêm acompanhados de preposição. A Gramática Tradicional 
argumenta, dizendo apenas que o complemento nominal é o termo integrante, 
enquanto o adjunto adnominal é termo acessório. 

Sendo assim, para melhor entender essa relação, tomamos como base a 
Teoria Gerativa que trabalha essa questão procurando explicar qual a natureza 
da relação sintática existente entre a nominalização e o termo preposicionado. 
Em conformidade com Chomsky (1981), as categorias sintáticas correspon-
dem a núcleos, que projetam, em sua estrutura, categorias sintagmáticas. Des-
sa maneira, o Sintagma Nominal (NP) é uma categoria sintática que correspon-
de à projeção de um nome. Sua estrutura lexical se forma através do fenômeno 
da predicação. 

Nesse sentido, segundo Brito (2003), o núcleo nominal relacionável com 
outras categorias é, quase sempre, um predicador semântico (relações temáti-
cas), e a natureza da complementação depende de sua natureza lexical. Sendo 
assim, a autora defende que há, em Português, três tipos de núcleos nominais: 
nomes derivados de nomes, nomes derivados de adjetivos e nomes derivados de 
verbos. Explica a autora que os nomes derivados de nomes têm complementos 
determinativos ou restritivos em de, como, por exemplo, Porteiro (de porta) de 
hotel. Os nomes derivados de adjetivos podem ser seguidos de um Sintagma Pre-
posicional (PP) com núcleo de (genitivo), como em A beleza (de belo) de Maria ou 
PP com núcleo entre, como em A diferença (de diferente) entre Miguel e Henrique. 
Por fim, continua explicando a autora que, nos nomes derivados de verbos, em 
geral, o significado e o número dos complementos decorrem da grade temática 
do verbo correspondente, por exemplo, A edificação (de edificar) da ponte pela 
empresa. Nesse último exemplo, o verbo seleciona dois complementos verbais: 
quem edificou (com papel temático de AGENTE) e o que (com papel temático de 
TEMA). Assim, o nome deverbal também selecionará dois argumentos que rece-
berão os mesmos papéis temáticos atribuídos pelo verbo que se derivou.

Quanto à natureza categorial dos complementos, Brito (2003) explica que 
os nomes não podem atribuir Caso, por isso não é possível a estrutura N+N. 
Sendo assim, o complemento de N tem que se ligar a N por meio de uma pre-
posição, que é uma categorial atribuidora de Caso. Essas preposições podem 
atribuir dois tipos de Caso: o caso genitivo, cuja marca é a preposição de; e o 
oblíquo, cuja marca pode ser as preposições de (locativo), para, sobre e por.

A Teoria ainda trata de complementação de NPs com nomes não relacio-
nais, que são aqueles que não derivam de outra categoria. Esses, segundo Brito 



(2003), são classificados em tipos, a saber: entidades concretas (livro), enti-
dades abstratas (paz), parentesco (pai), relacionais (perna), icônico (quadro) 
e os de conteúdo proposicional (fato). Os seus complementos podem ser de-
terminativos ou os que marcam relações semânticas mais frouxas. Os primei-
ros restringem o significado do nome, como em Livro de história. Já o segundo 
recebem papéis temáticos de possuidor ou outros, como em A fotografia da 
rapariga.

Em relação aos adjuntos adnominais, Cruz (2013, p. 25-26) expõe que:

[...] a noção de adjunção do nome diz respeito à capacidade de um constituinte se adjungir, isto é, 
se “juntar”, ao sintagma nominal sem por ele ser selecionado, [...] é um processo que consiste em 
agregar um elemento não argumental na projeção máxima de um constituinte, expandindo-o em 
mais uma camada de mesma natureza categorial. (CRUZ, 2013, p. 25-26) 

Nesse sentido, portanto, os adjuntos adnominais preposicionados, segun-
do Cruz (2013), são selecionados pela preposição que o acompanha e não pelo 
núcleo do sintagma nominal. Nesses casos, o atribuidor de Caso, de papel se-
mântico, não é o nome, mas sim a preposição.

Assim, estudos de base gerativista explicam aquilo que as Gramáticas Tra-
dicionais separam como complemento nominal – termo integrante – e adjunto 
adnominal – termo acessório, sem justificativa mais criteriosa. Em suma, essa 
classificação diz respeito, na verdade, à relação que há de Caso e distribuição 
de papéis temáticos, isto é, os complementos nominais recebem papéis temáti-
cos atribuídos pelo núcleo nominal que o seleciona como argumento, enquanto 
os adjuntos adnominais, apesar de estarem relacionados semanticamente ao 
sintagma nominal, é a preposição que o seleciona.

Como é possível perceber, existem vários estudos relacionados à estrutu-
ra gramatical das línguas orais. No entanto, no que diz respeito à Libras, que 
é uma língua visual-espacial, não há, ainda, ampla descrição e análise de sua 
estrutura, inclusive, no que se refere à complementação nominal. Sendo assim, 
partimos dos estudos já existentes acerca das línguas orais para desenvolver 
pesquisas sobre a estrutura da Libras. Isso é possível, pois essa é, assim como 
as outras, uma língua natural e, por essa razão, também dispõe de mecanismos 
próprios para satisfazer a propriedades universais, como atribuição de papeis 
temáticos e de Caso.

2. FUNDAMENTOS METODOLÓGICOS

A metodologia do presente trabalho de pesquisa consiste numa análise 
comparatória de estruturas de complementação nominal em Português e em 
Libras, a partir de dados coletados no banco de dados do Grupo de Pesqui-



sa das Estruturas Gramaticais e de Aquisição da Linguagem GPEGAL/CNPq/
UESB. Fizemos esse estudo visando obter uma maior e melhor compreensão 
acerca da complementação nominal na Libras. No entanto, é necessário salien-
tar que, como essa é uma pesquisa ainda em andamento, esse trabalho apre-
senta levantamentos parciais da primeira fase do projeto.

Nesse sentido, primeiramente, realizamos uma sondagem no banco de da-
dos referido, listando as ocorrências de complementos nominais. Em seguida, 
começamos a etapa de análise para caracterização dessa categoria na Libras. 
Durante esse processo, ao verificar as ocorrências do complemento nominal 
na Libras, fizemos a tradução dos dados para o Português e, ao finalizar o tra-
balho, transcrevemos os dados encontrados utilizando a escrita SEL, que é um 
sistema de escrita para línguas de sinais, desenvolvido por Lessa-de-Oliveira ( 
2012 – 2018). 

3. EXPOSIÇÃO E DISCUSSÃO DOS DADOS 

Resultados parciais deste estudo já trazem observações interessantes. 
Verificamos que a estrutura do componente complemento nominal em Libras 
apresenta características bastante distintas de línguas como o Português, a sa-
ber: a ausência de preposição e a possibilidade de ocorrência da complemen-
tação nominal tanto antes como depois do nome. 

No que diz respeito à primeiro característica, não se encontra, na Libras, 
sinal algum de preposição na estrutura dos complementos nominais, o que é 
obrigatório em Português. Nesse sentido, observamos que no dado (1) abaixo, 
realizado pelo informante 2, o sinal HOMEM recebe papel temático de possui-
dor. O item HOMEM ocupa a posição de complemento do nome PENSAMENTO, 
sem precisar de uma preposição que lhe sirva de regente, diferentemente do 
que ocorre na tradução em Português. 

Sendo assim, para que essa sentença, no Português, tenha sentido e seja 
aceita pelos falantes, é necessário que o complemento nominal seja regido de 
preposição. Essa característica se explica, como já foi discutido anteriormente, 
pela razão de os nomes não serem atribuidores de Caso, não sendo, por essa 
razão, possível a estrutura N+N. Logo, o complemento nominal se liga ao nome 
por meio de uma preposição em Português. Interessantemente, em Libras, a 
complementação nominal se dá por meio de mecanismo diferente do Portu-
guês, não havendo necessidade da presença de preposição para marcar o Caso 
do DP PENSAMENTO, complemento do N HOMEM. Certamente, está funcio-
nando uma outra forma de marcação de Caso para esse DP. 



(1) 

	
HOMEM PENS[amento] ENGRENAGEM (INF2)
‘O pensamento do homem é uma engrenagem.’
Agramaticalidade em Português: *O pensamento homem é um engrenagem.

O mesmo acontece com o dado (2), realizado pelo informando 6. Aqui, 
BRINQUEDOS, que recebe papel temático de tipo, é complemento do N LOJA 
sem precisar, na Libras, do intermédio de uma preposição. No entanto, no Por-
tuguês, caso essa sentença seja realizada Supermercado, loja brinquedos, sem a 
preposição de a frase é considerada agramatical.

(2) 

	
SUPERMERCADO LOJA VARIOS BRIN[quedo] VARIOS (INF6)
‘Supermercado, loja de brinquedos.’
Agramaticalidade em Português: *Supermercado, loja brinquedos.

Em relação à possibilidade de ocorrência da complementação nominal 
tanto antes como depois do nome, percebe-se a partir dos dados expostos abai-
xo, que os complementos nominais na Libras ocupam posições distintas, ora 
anteposta, ora posposta. No dado (3), realizado pelo informante 7, que recebe 
papel temático de tipo, CASAMENTO aparece antes do nome que o seleciona 
DIA, porém, no dado (4), realizado pelo informante 1, HOMEM, que recebe pa-
pel temático de tipo, aparece depois do nome GRUPO, que o seleciona.

Essa oscilação não é possível no Português, uma vez que, nessa língua, os 
complementos nominais tem lugar invariável, eles aparecem, em todos os ca-
sos, depois do nome que o seleciona. Assim, as sentenças *De casamento dia, 
se dá presente e *De homens grupo que roubou foi preso são agramaticais, em 
Português, isto é, há uma perca de sentido e, portanto, não são aceitas pela 
comunidade falante da língua. Se, ao invés disso, realizássemos No casamento 
do dia, se dá presente e Os homens de grupo que roubaram foram presos, as sen-
tenças estariam gramaticais, no entanto, ocorreria uma mudança de sentido 
e não remeteriam à oração anterior. Ocorreria essa mudança de sentido, pois 
a estrutura sintática é outra, sendo assim a relação temática também é outra. 
Nessa situação, na primeira, casamento é que atribuiu papel temático a dia e, 
na segunda, homens é que atribui papel temático a grupo.

(3) 

	
CAS[amento] DIA PRESENTE DAR (INF7)



‘No dia do casamento, se dá presente.’
Agramaticalidade em Português: *Do casamento dia, se dá presente.
Mudança de sentido: ‘No casamento do dia, se dá presente.’

(4) 

	
GRUPO HOMEM VÁRIOS ROUBAR IR PRESO (INF1) 
‘Um grupo de homens que roubou foi preso.’ Agramaticalidade em Português: *De homem grupo 
que roubou foi preso.
Mudança de sentido: ‘Os homens de grupo que roubaram foram presos.’

CONCLUSÃO

Embora parciais, os resultados deste estudo já trazem observações impor-
tantes a respeito de complementos nominais em Libras. Verificamos que, nessa 
língua, o complemento nominal, em comparação com o Português, não vem re-
gido por preposição e sua posição é sempre variável, podendo aparecer tanto 
anteposto quanto posposto ao nome. Certamente, a Libras, como língua natural, 
dispõem de diferentes mecanismos para atender a propriedades que são univer-
sais entre as gramáticas naturais, como é o caso da complementação nominal.
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UMA BREVE ANÁLISE ACERCA DA 
CONSTRUÇÃO DE REFERENTES 
EM COMENTÁRIOS DO JORNAL 

FAROL DE NOTÍCIAS
Bruno Huann da Silva Nogueira84  
Thaís Ludmila da Silva Ranieri85 

CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

Considerando que, hoje em dia, há vastos ambientes na internet propícios 
a comunicação, o homem enquanto um ser social faz usos desses espaços se 
manifestando em redes sociais ou sites de notícias, principalmente, através de 
comentários. Diante disso, a Linguística de Texto, atualmente, se volta para es-
ses espaços digitais para a fim de compreender os elementos de textualidade 
que compõem essas manifestações linguísticas. 

Com base nisso, este trabalho que se encontra em andamento buscou in-
vestigar como se dava a realização dos referentes nos comentários da notícia 
“Deus é LGBT sim, pois, o homem é a sua semelhança”. Esse texto jornalístico 
foi publicado no jornal digital Farol de Notícias, um dos jornais mais conheci-
dos na cidade de Serra Talhada, e em pouco tempo ganhou notoriedade pela 
temática. Em razão disso, vários comentários foram feitos contrapondo ou 
apoiando a notícia. 

Como suporte teórico, adotamos alguns preceitos da Linguística de Texto, 
em especial, da Referenciação. Para tal, utilizamos Cavalcante (2013); Caval-
cante, Custódio Filho e Brito (2014); Koch (2009); Mondada e Dubois (2003); 
Marcuschi (2007). Nossa justificativa para realização desse trabalho se dá face 
à necessidade de se estudar a mídia serratalhadense, bem como, são as cons-
truções referenciais e, consequentemente, os posicionamentos acerca do meio 
Lgbt nessa região.
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1. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

1.1. Conceitos de texto através da história 

O conceito de texto no panorama da linguística do século XX causou um 
rompimento com a vasta tradição de estudos estruturalistas. Essa ruptura foi 
fundamental para novos estudos, não só textuais, mas também, das demais 
áreas que tomam como base o funcionamento da língua. Embora essa ruptu-
ra tenha se dado, inicialmente, num nível próximo dos estudos frasais (KOCH, 
2009), é possível verificar que ela foi de extrema importância para Linguística 
de Texto (doravante LT), uma vez que, não havia espaço para os estudos tex-
tuais até a década de 1960.

Em vista disso, esse primeiro momento da LT (década de 1960) os estudos 
estavam voltados para os mecanismos interfrásticos (KOCH, 2009) e o texto 
era compreendido com “Frase Complexa”, conforme aponta a autora. Posterior-
mente, num segundo momento da trajetória da Linguística Textual os estudio-
sos investigaram as propriedades do texto, assim, conforme (KOCH, 2009) se 
deu o processo de construção de gramáticas textuais. Vale salientar que embo-
ra menos influenciada pela vertente estruturalista, a linguística de texto, nesse 
momento, adquire um pressuposto semelhante ao da teoria gerativa que esta-
va em ascensão. Posto assim, Marcuschi (2012) aponta que “o sujeito é dotado 
de uma competência linguística que lhe permite reconhecer e produzir textos 
coerentes”. O último momento da trajetória da LT é o presente momento, no 
qual segundo (MARCUSCHI, 2012) é caracterizado pela “preocupação com os 
fatores de produção, recepção e interpretação dos textos”. 

Tomando como pressuposto básico que “o texto é uma unidade linguística 
hierarquicamente superior à frase” (MARCUSCHI, 2012, p. 16), essa vertente 
da área da linguagem foi se desenvolvendo se opondo aos estudos estrutura-
listas. O caráter transdisciplinar da LT fez com que por vezes seu conceito fos-
se se modificando, o que implica dizer que o modo de tratamento que era dado 
ao texto também ia se modificando. Essa pluralidade de concepções acerca do 
texto, por vezes, nos coloca diante de uma problemática. É possível ter ape-
nas uma única definição de texto? Opondo-se a esse questionamento, Caval-
cante e Custódio Filho (2010, p.56) afirmam que “é praticamente impossível 
estabelecer uma única definição de texto que seja suficientemente comple-
ta”. No entanto, os autores apontam para algumas recorrências nas definições 
de texto como “interação”, “prática”, “propósito”, “coerência”, “conhecimento” 
e “contexto”. É preciso ressaltar que todas essas recorrências apontam para 
uma dimensão sociocognitivista de estudos da linguagem. Como nosso traba-
lho se apoia teoricamente nessa perspectiva, trazemos a seguinte proposta de 
definição de texto:



Texto é um evento comunicativo em que estão presentes os elementos linguísticos, visuais e sono-
ros, os fatores cognitivos. É também, um evento de interação entre locutor e interlocutor, os quais 
se encontram em um diálogo constante (CAVALCANTE, 2013, p. 20).

Ao trazermos essa proposta de definição admitimos os vários fatores que 
convergem para que realização do texto enquanto um produto, o qual não está fe-
chado em sim, mas que dialoga com vários outros textos. No próximo tópico, tra-
taremos de um dos mecanismos mais debatidos dentro da Linguística de Texto.

1.2. Referenciação

Um texto tem como princípio básico a presença de determinadas entida-
des, também denominadas de objetos de discurso (CAVALCANTE, 2013) que 
estão em relação, seja de modo explicito ou não. Esse vínculo entre os objetos 
de discurso diz respeito na verdade ao processo dinâmico da Referenciação. 

Embora, atualmente, se tenha uma visão mais ampla acerca desse proces-
so, nem sempre foi assim. Por um longo tempo, a questão de como a língua re-
feriu o mundo foi colocada em pauta nas discussões da filosofia e da linguagem. 
Nesse âmbito, “alguns teóricos argumentam que as palavras são como etique-
tas que se ajustam as coisas do mundo, preexistentes” (SOUSA, 2014, p. 41). 
Assim, podemos depreender que a língua era apenas um conjunto de palavras 
que nomeavam os objetos do mundo, por isso, essa visão é entendida como a 
metáfora do espelho (MONDADA e DUBOIS, 2003). Em consonância com essa 
perspectiva tradicional:

Esse ponto de vista pressupõe um mundo autônomo já discretizado em objetos ou “entidades” 
existente independentemente de qualquer sujeito que se refira a ele, e que as representações lin-
guísticas são instruções que devem se ajustar adequadamente a esse mundo. (MONDADA; DUBOIS, 
2003 p. 19)

Como é possível observar, dentro desse panorama de estudos não se le-
vava em consideração nada além da linguagem, ou seja, os objetos do mundo 
já estão dados e não permitem a interferência do homem. Em contrapartida 
dessa visão e devido aos avanços nos estudos da linguagem, sobretudo, pela 
influência da perspectiva sociocognitiva, esse cenário acerca da Referenciação 
mudou significativamente. Em vista disso, Marcuschi (2007) diz que os proces-
sos referenciais ocupam um lugar central na construção do mundo de nossas 
vivências. Ele admite que a referenciação seja uma atividade criativa e não um 
simples ato de designação. É preciso salientar ainda que a tendência sociocog-
nitiva considera a relação comunicativa entre as pessoas como um princípio 
básico da linguagem. Por essa razão, Mondada (2005) afirma que a referência 
diz respeito ao resultado de um processo dinâmico e, sobretudo, intersubjeti-
vo, que se estabelece no quadro das interações entre locutores. Nesse contexto, 
contemplamos nosso trabalho com a seguinte definição sobre referenciação: 



[...] conjunto de operações dinâmicas sociocognitivamente motivadas, efetuadas pelos sujeitos à 
medida que o discurso se desenvolve, com o intuito de elaborar as experiências vividas e percebi-
das, a partir da construção compartilhada dos objetos de discurso que garantirão a construção de 
sentido(s). (CAVALCANTE, 2013, p. 113).

Levando em consideração todos os aspectos dessa definição, a referencia-
ção apresenta três características básicas:

Referenciação como Elaboração da Realidade – esse pressuposto presume que o mundo ao nosso 
redor é construído de acordo com nossas especificidades em cada situação de interação (CAVAL-
CANTE; FILHO; BRITO, 2014). Em função disso, Cavalcante (2013) afirma que “o papel da linguagem 
não é, como se costuma pensar, representar objetivamente uma realidade.” Assim, a construção 
de objetos de discurso vai se realizar na medida em que vão surgindo determinadas necessidades 
comunicativas. 
Referenciação como Negociação entre Interlocutores – esse pressuposto se ancora na ideia de 
que a elaboração da realidade se dá quando os participantes de determinada interação entram em 
um consenso acerca dos objetos de discurso. Em conformidade com isso, (CAVALCANTE; FILHO; 
BRITO, 2014) propõe que “o trabalho de construção dos referentes é uma atividade partilhada, 
intersubjetiva.” 
Referenciação como Trabalho Sociocognitivo – esse pressuposto estabelece uma união entre os 
conhecimentos de mundo e experiências culturais, bem como, os fatores cognitivos que os sujeitos 
dispõem (CAVALCANTE; FILHO; BRITO, 2014). Por essa razão, Cavalcante (2013) propõe que “o pro-
cesso de construção de referentes é um fenômeno sociocognitivo.”

1.3 O Referente e os Pontos de Vista

Durante a elaboração do texto é preciso usar determinadas expressões lin-
guísticas e, por vezes, retomá-las na sequência do texto. Essas expressões são 
concebidas como referentes ou objetos de discurso (CAVALCANTE, 2013). Pelo 
fato do referente ser um elemento básico do processo dinâmico da referencia-
ção, ele é também o elemento, através, do qual podemos perceber as retoma-
das. Com relação ao processo da referenciação, Cavalcante (2013) afirma que 
“diz respeito à atividade de construção de referentes (ou objetos de discurso) 
depreendidos por meio de expressões linguísticas específicas para tal fim, cha-
madas de expressões referenciais”. Além disso, percebemos que a construção 
de referentes, além de está, diretamente, ligada ao processo de referenciação, 
está ligada também a progressão textual. Essas razões nos levam a pensar que 
no referente, enquanto um elemento essencial, dentro da esfera do processo 
de referenciação, assim como, de uma esfera ainda maior que seria a textual. 
Diante disso, ressaltamos o caráter subjetivo do referente, haja vista, que essa 
entidade é estabelecida no cotexto a partir das especificidades do locutor. Nes-
se sentido, 

[...] a construção de objetos do discurso homologa traços de um diálogo interior do sujeito enuncia-
dor consigo mesmo e com outros, desempenhando papel importante na orientação argumentativa 
do texto. Com base nisso, partimos do pressuposto de que os objetos de discurso são reveladores 



de pontos de vista, e seu modo de apresentação é um meio pelo qual se pode apreender a subjeti-
vidade. (CORTEZ E KOCH, 2014, p. 10)

Assim, corroboramos nossa investigação de que os objetos de discurso 
são, sobretudo, uma maneira pela qual conseguimos/podemos perceber os di-
ferentes posicionamentos acerca de uma determinada temática. Posto assim, 
podemos afirmar que mais do que selecionar léxicos para referenciação dos 
objetos de discurso, o sujeito ao fazer isso mostra também sua posição crítica 
diante de determinado temas ou assuntos. Por outro lado, Rabatel (2005 apud 
Cavalcante e Lima 2013) afirma que “a referenciação dos objetos de discurso 
articula-se como o locutor/enunciador se posiciona em seu discurso, Rabatel 
(2008 apud Cavalcante e Lima 2013) também afirma que as escolhas (dos obje-
tos de discurso) “são altamente reveladoras do ponto de vista do enunciador”. 
Dessa forma, além de ser estabelecido mediante uma negociação, o caráter 
subjetivo dos referentes é capaz de revelar diferentes posicionamentos acerca 
de alguma temática. 

2. METODOLOGIA

Esse trabalho é baseado em pesquisa bibliográfica, teorias e concepções 
da linguística de texto e, sobretudo, da referenciação, assim, podemos concebê-
-lo como qualitativo-interpretativo. Frente a essa postura adotada, contamos 
com Cavalcante (2013); Cavalcante, Custódio Filho e Brito (2014), Koch (2009) 
e Marcuschi (2007). Além disso, ressaltamos que essa pesquisa está vinculada 
ao projeto de pesquisa: Imagens da Capital do Xaxado: Representações Discur-
sivas da Cidade de Serra Talhada no Discurso Midiático.

O corpus utilizado neste trabalho foi constituído a partir dos comentários 
voltados para a notícia “Deus é LGBT sim, pois, o homem é a sua semelhança”. 
Ressaltamos ainda que por questões dimensionais, utilizamos apenas seis co-
mentários, os quais foram analisados à luz dos pressupostos da referenciação 
sob um viés sociocognitivista. Para tal, no tópico abaixo detalharemos a análise 
de dados, bem como os resultados encontrados na pesquisa.

3. ANÁLISE DOS COMENTÁRIOS E RESULTADOS 

Tomando como princípio norteador os objetos de discurso construídos 
com base na notícia “Deus é LGBT sim, pois, o homem é a sua semelhança”, 
pretendemos mostrar como esses referentes são produzidos, como também, as 
estratégias utilizadas para produzi-los. Por conseguinte, o corpus dessa pesqui-
sa é constituído de seis comentários publicados na notícia supracitada. Abaixo, 
trazemos os recortes dos comentários analisados.



Comentário 1:

Fonte: https://faroldenoticias.com.br/se-ele-fez-o-homem-a-sua-imagem-e-semelhanca-deus-e-lgbt-sim/

Comentário 2:

Fonte: https://faroldenoticias.com.br/se-ele-fez-o-homem-a-sua-imagem-e-semelhanca-deus-e-lgbt-sim/

Comentário 3:

Fonte: https://faroldenoticias.com.br/se-ele-fez-o-homem-a-sua-imagem-e-semelhanca-deus-e-lgbt-sim/

Comentário 4:

 Fonte: https://faroldenoticias.com.br/se-ele-fez-o-homem-a-sua-imagem-e-semelhanca-deus-e-lgbt-sim/

Comentário 5:

Fonte: https://faroldenoticias.com.br/se-ele-fez-o-homem-a-sua-imagem-e-semelhanca-deus-e-lgbt-sim/ 



Comentário 6:

 Fonte: https://faroldenoticias.com.br/se-ele-fez-o-homem-a-sua-imagem-e-semelhanca-deus-e-lgbt-sim/

A partir desses comentários e em conformidade com os pressupostos da 
referenciação que apontam para uma atividade colaborativa e negociada (CA-
VALCANTE, 2013) e (MONDADA E DUBOIS 2003), podemos perceber a cons-
trução de expressões linguísticas que retomam, especificamente, a notícia pro-
priamente dita, assim como, os objetos de discurso presentes na notícia. No 
geral percebemos que os referentes, em grande parte, se posicionam contra 
o que foi exposto na notícia, ainda assim, podemos estabelecer que os objetos 
de discurso presentes nos comentários seguem duas perspectivas distintas de 
acordo com o nosso corpus.

O primeiro viés contrapõe o texto jornalístico e, para tal, usa como recurso 
o discurso religioso, para mostrar que a notícia e em alguns momentos até a 
jornalista estão equivocados com relação ao que foi publicado, como é o caso 
do Comentário 2. Tendo em vista a grande teia formada a partir de referentes 
que compartilham o mesmo posicionamento e ao mesmo tempo reconfiguram 
essa expressão referencial, podemos afirmar que o Comentário 3 amplia o es-
pectro de possibilidades do referente “LGBT”. Isso ocorre, a priori, porque se 
opõe a notícia e também porque trata de um contexto que remonta uma po-
lêmica ocorrida no show do cantor Johnny Hooker na cidade de Garanhuns-
-Pernambuco. Há também comentários que utilizam objetos de discurso cujo 
uso faz alusão a uma realidade, como é o caso do Comentário 6. Nesse sentido, 
da expressão “heterofobia” é posto com a finalidade de mostrar que os as pes-
soas heterossexuais sofrem preconceitos devido a suas orientações, quando de 
fato isso não ocorre.

Por outro lado, o segundo viés trata dos comentários que apóiam ou cor-
roboram a notícia, no geral, esses comentários são menos recorrentes, como 
é caso do Comentário 1 o qual faz referencia a notícia como um todo. No ge-
ral percebemos que os comentários que se opõem levam em consideração o 
fato de que “Deus” enquanto uma entidade suprema não pode ser comparada a 
nenhum outro ser. Em contrapartida, os argumentos utilizados, na maior par-
te dos casos, utilizados pelos sujeitos para não comparação entre “Deus” e os 
“LGBTs” concerne no fato de que para essas pessoas as práticas da comunidade 
LGBT são um erro do ponto de vista da religião, em especial, a cristã. 



Ademais, para construção desses objetos de discurso os sujeitos utiliza-
ram expressões anafóricas e também recategorizações com o objetivo de se 
posicionar diante da notícia. Para tal, podemos observar que as expressões 
anafóricas diretas retomam, usualmente, o objeto de discurso “LGBT”, através 
de expressões ancoradas em certos estereótipos ou visões de mundo, como 
é o caso do referente “homossexualismo” que embora tente apresentar uma 
formalidade, na verdade agrega uma perspectiva discriminatória ao utilizar o 
sufixo “ismo”, o qual retoma um momento no passado em que as práticas da 
comunidade LGBT eram vistas como algum tipo de patologia. Além disso, no 
geral quase todos os comentários apresentam recategorizações86, uma vez que, 
na notícia o “LGBT” é apresentado como pessoas dignas de serem comparadas 
a “Deus” já que o homem seria a sua semelhança, não exatamente o homem 
heterossexual, mas sim, o ser humano. No entanto, nos comentários o referente 
“LGBT” é construído sob outra ótica, visto que, esse grupo de pessoas já não é 
mais possível se assemelhar a “Deus”. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este trabalho buscou discutir, ainda que parcialmente, como os objetos 
de discurso podem revelar uma visão acerca de uma determinada realidade. 
Nesse contexto, mais especificamente, investigamos a visão da população ser-
ratalhadense sobre a população Lgbt, a partir dos comentários feitos na notícia 
“Deus é LGBT sim, pois, o homem é a sua semelhança”. Para isso, usamos como 
suporte algumas propostas da Linguística de Texto e mais, especificamente, 
da referenciação (CAVALCANTE, 2013); (CAVALCANTE; FILHO; BRITO, 2014); 
(MONDADA; DUBOIS, 2003) (MARCUSCHI, 2007). 

Os resultados parciais de nossa pesquisa evidenciam retomadas através de 
objetos de discurso realizadas, por meio, de expressões anafóricas, bem como, 
recategorizações. Esses referentes apontam para duas perspectivas distintas, a 
primeira corresponde aos referentes/comentários que apóiam ou se identifi-
cam com a proposta da notícia, em contrapartida, a segunda perspectiva trata 
de referentes/comentários que se opõem a notícia. Por essa razão, acredita-
mos que essa pesquisa amplia os leques de possibilidades de estudos em Serra 
Talhada, principalmente, no que tange a mídia serratalhadense e a população 
LGBT. Assim sendo, esperamos contribuir, ainda que de maneira singela, com 
as discussões acerca da temática da referenciação.
 

86 Estratégia referencial que modifica um objeto de discurso já introduzido no cotexto. 
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A CONSTRUÇÃO DA REPRESENTAÇÃO 
FEMININA NAS MÍDIAS PERNAMBUCANAS: 

Análise crítica discursiva de notícias 
que retratam a cultura do estupro

Júlia Abreu de Lira (UPE)87 
Rebeca Lins Simões de Oliveira (UPE)88

INTRODUÇÃO

Os recursos linguísticos em que a sociedade se apropria e utiliza transfor-
ma o discurso em uma ‘arma’ capaz tanto de beneficiar quanto de prejudicar 
seus usuários, pois o discurso é o meio ideológico mais eficiente de manifesta-
ção de poder e produção de violência.

Este trabalho teve as Mídias Sociais, principalmente o Facebook, como fon-
te de pesquisa e as notícias selecionadas para esta análise partiu pelo “recorte” 
as mais compartilhadas no ano de 2017 que demostraram comportamentos 
comumente associados com a ‘cultura do estupro, que incluem “culpabilização” 
da vítima, “objetificação sexual”, “trivialização e negação de estupros”, recusa 
de reconhecer o dano causado por algumas formas de violência sexual, além da 
combinação entre esses comportamentos. Para análise da linguagem utiliza-
mos a Análise Crítica do Discurso, Teoria da Representação de Van Leeuwen e 
ainda a ‘Teoria dos Modos de Operação da Ideologia’ de J. Thompson, base para 
qualificar e categorizar as expressões que demostram o favorecimento aos ato-
res de maior prestígio social e os processos que fazem uma imagem negativa 
daqueles que representam a minoria social.

A metodologia empregada teve caráter qualitativo e exploratório, cujo 
objetivo foi proporcionar maior familiaridade com o problema, com vistas a 
torná-lo mais explícito e com a finalidade de construir futuras hipóteses. A 
pesquisa foi feita em 1689 noticias jornalísticas de Mídias Sociais, que tratadas 
numa perspectiva sincrônica e das relações entre língua, história, cultura e so-

87 Graduanda do curso de Letras Português/Inglês da Universidade de Pernambuco. Bolsista PIBIC/PFA 2017.
88 Docente da Universidade de Pernambuco — UPE. Pesquisa vinculada ao grupo de pesquisa CELLUPE.
89 As análises completas foram entregues em relatório à Universidade de Pernambuco.



ciedade, compreendendo o discurso, como um modo de representação social e 
uma ação sobre o mundo e sobre o outro.

1. A VIOLÊNCIA CONTRA MULHER

Desde os primórdios a humanidade valorizou a força física e o desenvolvi-
mento da sobrevivência dos mais fortes. Desde então, o homem passou a domi-
nar o cenário social por apresentar características biológicas que determinam 
seu poder sobre a mulher, no que diz respeito à força bruta física, determinan-
do o controle sobre o gênero feminino. Devido a esse fator físico de “superio-
ridade” masculina sobre a feminina, o homem deteve acesso, não somente às 
obrigações em que necessitava de força bruta, mas às atribuições ideológicas e 
críticas da sociedade, como afirma Meire e Pedrosa (2011, p. 8):

Devido à dominação masculina, o que é considerado “natural” ao sexo feminino foi por muito tem-
po restrito aos afazeres domésticos. A mulher era considerada feminina ao exercer seu papel de 
mãe, demonstrando zelo e afeto aos filhos, ou ainda, quando se preocupava em agradar seu cônju-
ge, seja na relação marital, seja aperfeiçoando seus dotes culinários.

Essa restrição às mulheres quanto a papeis políticos e críticos representa 
a ideologia patriarcal que detém o poder ao sexo masculino, transformando 
a mulher em minoria qualitativa, o que implica que todo o aparato social: as 
regras, as leis, os direitos e deveres, sejam favoráveis aos homens, que passam 
a representar a maioria qualitativa. O cenário que abriga hoje a violência con-
tra mulher é alarmante, pois todos os dias as delegacias são notificadas sobre 
agressões cometidas às mulheres e a maioria dos ataques é realizada no âm-
bito privado. O estupro, o assédio, a agressão física e psicológica são algumas 
das muitas formas diferentes e intensas de violência e a justificativa, ainda que 
banais, têm o mesmo denominador comum: opressão de gênero. Podendo se 
agravar se tais mulheres forem lésbicas ou transexuais, pois se cria uma ideia 
de que a elas não pertence o titulo de mulher. 

Meira e Pedrosa (2011, p. 22), deixam claro que:

[...] esta violência posta como uma força estruturadora das relações de gênero ‘fixa’ ou tem a ilusão 
de fixar, por um lado, a identidade da agredida e do agressor como se cada um deles tivesse uma 
‘essência’ definida; por outro, porque se impõe de maneira deletéria, e sobre a qual há escasso 
controle e pouca resistência social e institucional. 

A busca pela independência feminina desenvolveu o pensamento sub-
vertido de que essas mulheres estariam contra o ‘Masculino’ e ‘Família’, que 
comportamentos do tipo comprometeriam a moral da sociedade, entretanto 
o movimento conservador contrário aos avanços feministas não impediram 



manifestações de violência, como o Estupro, qualquer violação do corpo em 
contextos marcados pela desigualdade de gênero.

O crime de estupro tem caráter de destruição da dignidade do corpo, di-
ferente do feminicídio, onde há a morte – e não necessariamente acompanha a 
violência sexual para ser determinado como tal – o estupro consegue ser mais 
frequente, pois muitas vezes não é qualificado como tal. Esses dois tipos de 
violência são fundamentados na ideia de propriedade que os mesmos têm para 
com o corpo feminino quanto ao uso e prazer carnal, utilizando de violência 
contra mulher para dominá-lo e domesticá-lo (GROSZ, 2000, p. 67 apud BAN-
DEIRA 2017, p. 24).

Essa modalidade de violência sofrida pelas mulheres se relaciona com a 
necessidade de poder do homem e com a destruição da dignidade da mulher 
porquanto o corpo feminino representa objeto de posse, também denominado 
como “objetificação sexual” e a sua destruição pelo agressor o tornaria inútil 
ao desejo de outro homem, relacionando este fato com o ideal que o homem 
tem de que a inutilidade da mulher só não se faz presente através de seu corpo 
e a relação carnal que este poderia ter a seu dispor. Na relação conjugal, por 
sentir-se obrigada a acatar os momentos de desejo do homem, a esposa se vê 
na obrigação de satisfazê-lo, ainda que se oponha por vezes é forçada à relação 
sexual, configurando estupro, porém esta situação torna-se mais complicada 
para a denúncia e busca por poder de intervenção policial da mulher, pois o 
poder de polícia não se encontra preparada para lidar com esta situação e por 
vezes não a considera crime.

Quanto aos casos de estupro que vem a ter o feminicídio como desfecho, 
a maior incidência está em relacionados às brigas no relacionamento, quando 
a vítima opõe-se ao agressor e tem os principais motivos relacionados com: 
gravidez indesejada, término, traição e ciúmes; e quando conhecidos a maior 
causa é fundamentada na rejeição.

A ideologia presente no meio social que tanto facilita os crimes de estupro 
e assassinato às mulheres fundamenta-se nas ocorrências de impunidade e no 
pensamento hegemônico presente na sociedade que culpa a vítima. A “culpa” 
é algo estabelecido no meio social, como aparência, sexualidade, religião, pro-
fissão e comportamento que o agressor encontra como desculpa, que se apoia 
nos ideais tradicionais. Tais ideais foram impostos há anos, como alternativas 
de Poder sobre as mulheres, ditando o que elas devem vestir, quais profissões 
podem exercer, a sexualidade que devem ter e qual religião é aceitável. 

O fenômeno de culpabilização da vítima cada vez mais se apresenta como 
forma de inibidor de denúncia, no qual a vítima se torna passível de constran-
gimento, pois não só homens apresentam o pensamento e trazem a respon-
sabilidade do ato para a vítima, também mulheres cometem tal ato, segundo 



o Fórum Brasileiro de Segurança Pública em realizada pela DataPopular em 
2013, onde 32% das entrevistadas afirmam que “as vítimas provocam a agres-
são ao usarem roupas provocantes, como saias curtas e decotes avantajados”. 
Tentar fundamentar o crime de estupro com questões relacionadas às regras 
de conduta não previstas na lei e/ou pelo simples artifício de soberania mascu-
lina significa “trivializar” o estupro. Qualquer tentativa de justificar um crime é 
irrelevante perante a lei, com exceção de legítima defesa que ocasiona a morte 
do agressor, que ainda assim, no caso das mulheres, a sociedade recrimina.

2. IDEOLOGIA E ANÁLISE CRÍTICA DO DISCURSO (ACD)

O discurso é definido por Fairclough (1999) como uma “prática social 
através do qual o homem utiliza a linguagem para momentos de necessida-
de da mesma e/ou para representar a experiência de mundo”. Portanto, desde 
que o ser humano desenvolveu a habilidade de comunicação para a fala, seu 
discurso passou a ser grande ferramenta tanto para conquistas e quanto para 
conflitos sociais.

O discurso é inerente ao homem, em que este se apropria da sua língua 
para estabelecer relações no meio social, como podemos observar na figura 1. 
Tais relações, denominadas práticas sociais, apresentam um fenômeno mental 
e uma atividade material que produzem um discurso. Em uma sociedade capi-
talista, utilizam-se do discurso para delegar poder à classe dominante e manter 
o controle das massas ao regrar a seu favor a política, a economia e os direitos 
sociais utilizando-se de valores culturais, como exemplo a religião. 

Figura 1 – Articulação irredutível entre os momentos da prática social

Fonte: Ramalho e Resende (2011, p. 16).

A ACD é um método de estudo científico que tem como principal objeto 
a linguagem enquanto prática social e vê o discurso para além do texto, inse-
rido no meio social que tanto pode manipular quanto pode ser a chave para a 
liberdade (Cf. Ramalho e Resende 2011). Analisar a linguagem passa a ter o 



objetivo de desconstruir questões de dominação, opressão, manipulação, abu-
so de poder e outras questões de desigualdades sociais, expondo as ideologias 
das(os) produtoras(es) a partir de suas práticas discursivas a fim de promover 
a mudança social (Meurer 2008).

Partindo da ideia que utilizamos o discurso a todo o momento em nossa 
vida, é possível constatar, como mostra a figura 2, que a estrutura que utilizamos 
é o sistema linguístico, em que, no evento do texto (oral ou escrito), produzimos 
discurso como prática social. O discurso tanto é algo individual quanto coletivo 
– social –, assim, é possível tornar o pensamento de um indivíduo uma ideolo-
gia – ideais sociais. Portanto, não podemos nos abster aos estudos linguísticos 
quando tratamos de ACD, pois sem os estudos sociais não seria possível analisar 
o discurso enquanto agente no meio social, pois o grande propósito em analisar 
as práticas sociais é fundamentado nas relações de poder, no qual a ACD busca 
entender todos os aspectos nessa relação, incluindo atores, discursos, eventos e 
demais questões de cunho social. Segundo ARENDT (1994, p. 36):

O poder corresponde à habilidade humana não apenas para agir, mas para agir em concerto. O po-
der nunca é propriedade de um indivíduo; pertence a um grupo e permanece em existência apenas 
na medida em que o grupo conserva-se unido. Quando dizemos que alguém está ‘no poder’, na 
realidade nos referimos ao fato de que ele foi empossado por um certo número de pessoas para 
agir em seu nome.

Figura 2 – Relação entre estruturação social e discursiva

Fonte: Resende (2009ª, p. 33).

O discurso atua enquanto agente modificador das relações interpessoais. 
Isto quer dizer que, em uma comunidade, existe um pensamento que prevalece 
em aceitação, como se fosse uma verdade, dessa forma obtendo valor ideoló-
gico. Assim, Thompson (2011, p.14) afirma que: “Ideologia é o pensamento do 
outro, o pensamento de alguém diferente de nós”. [grifo do autor]

O conceito de ideologia em ACD parte do ponto de vista hegemônico con-
figurada pelos ideais do poder, isso implica afirmar que as relações de poder 
podem sofrer mudanças a qualquer momento. 



Para Gramsci, no contexto político de democracias ocidentais, o poder de uma classe em aliança 
com outras forças sociais (a exemplo dos ‘líderes que empobrecem as maiorias’...) sobre a socie-
dade como um todo (as ‘massas eleitoras’, por exemplo) nunca é tingido senão parcialmente e 
temporariamente. (RAMALHO; RESENDE, 2011, p.24).

Sabendo dessa condição que a ideologia enquanto hegemônica está pas-
sível, faz-se necessário para a classe dominadora sustentar essa liderança, 
estabelecendo sentidos ideológicos de forma que os ideais sejam mais sutis 
possíveis, mantendo a desigualdade social e reduzir as chances de ascensão 
daqueles em desvantagem. Essas estratégias para manutenção da ideologia en-
quanto hegemônica foram denominadas por Thompson (2002ª apud. RAMA-
LHO; RESENDE, 2011) como modos gerais de operação da ideologia, descritos 
nas imagens do quadro abaixo:

Quadro 1 – Modos gerais de operação da ideologia

MODOS GERAIS DE OPERAÇÃO  
DA IDEOLOGIA

ESTRATÉGIAS TÍPICAS DE CONSTRUÇÃO SIMBÓLICA

LEGITIMAÇÃO

Relações de dominação são 
representadas como legítimas.

RACIONALIZAÇÃO (uma cadeia de raciocínio procura justificar um con-
junto de relações)

UNIVERSALIZAÇÃO (interesses específicos são apresentados como in-
teresses gerais)

NARRATIVIZAÇÃO (exigências de legitimação inseridas em histórias do 
passado que legitimam o presente)

DISSIMULAÇÃO

Relações de dominação 
são ocultadas, negadas ou 
obscurecidas.

DESLOCAMENTO (deslocamento contextual de termos e expressões)

EUFEMIZAÇÃO (valoração positiva de instituições, ações ou relações)

TROPO (sinédoque, metonímia, metáfora)

UNIFICAÇÃO

Construção simbólica de 
identidade coletiva.

PADRONIZAÇÃO (um referencial padrão proposto como fundamento 
partilhado)

SIMBOLIZAÇÃO DA UNIDADE (construção de símbolos de unidade e 
identificação coletiva)

FRAGMENTAÇÃO

Segmentação de indivíduos e 
grupos que possam representar 
ameaça ao grupo dominante.

DIFERENCIAÇÃO (ênfase em características que desunem e impedem a 
constituição de desafio efetivo)

EXPURGO DO OUTRO (construção simbólica de um inimigo)

REIFICAÇÃO

Retratação de uma situação 
transitória como permanente e 
natural.

NATURALIZAÇÃO (criação social e histórica tratada como aconteci-
mento natural)

ETERNALIZAÇÃO (fenômenos sócio históricos apresentados como 
permanentes)

NOMINALIZAÇÃO/PASSIVAÇÃO (concentração da atenção em certos 
temas em prejuízo de outros, com apagamento de atores e ações)

Fonte: RAMALHO; RESENDE, 2011, p.27/28  



[Adaptado de Resende & Ramalho (2006, p. 52), com base em Thompson (2002ª, p.81)].

Ao observar o quadro das estratégias ideológicas para fim de controle dos 
detentores do poder na sociedade, nota-se como, de forma sutil, a linguagem é 
utilizada nas práticas sociais a favorecer o pensamento hegemônico. A Legitima-
ção é justificativa/explicação do ato, de forma a utilizar-se de eventos históricos 
e/ou culturais a fim de conseguir argumentos que façam sentido. A Dissimulação 
é como a escolha de palavras interfere, para não deixar claro, na real intenção do 
discurso, utilizando de artifícios linguísticos como figuras de linguagem e des-
locamento de expressões. A Unificação faz com que a ideologia imposta pareça 
única e universal para todos, utilizando palavras acerca da coletividade a fim de 
criar um sentido de igualdade. A Fragmentação diz respeito à ênfase que é dada 
as características que fogem ao idealizado a fim de causar vexame e humilhação 
com aqueles que não estiverem dentro do padrão. Por fim, a Reificação faz com 
que os ideais apresentem-se como naturais e permanentes, apagando eventos 
que possam prejudicar essa ideologia e dando ênfase aos semelhantes.

3. ANÁLISE DAS NOTÍCIAS

De modo geral as notícias coletadas demostraram comportamentos co-
mumente associados com a ‘cultura do estupro’, que incluem culpabilização da 
vítima, objetificação sexual, trivialização do estupro, negação de estupros, recusa 
de reconhecer o dano causado por algumas formas de violência sexual, ou al-
guma combinação entre esses comportamentos e a linguagem utilizada, veri-
ficam a teoria de ideologia de Thompson, tomada como base para qualificar e 
categorizar as expressões existentes no texto que demostram o favorecimento 
aos atores de maior prestígio social e os processos que fazem uma imagem ne-
gativa daqueles que representam a minoria.

Para a análise do texto escrito na notícia e do autor, utilizaremos repre-
sentações do discurso em cima da Teoria da Representação de Van Leeuwen 
(2008) e suas formas de recontextualização, visto que este termo conceitua a 
análise aqui apresentada. Van Leeuwen apresenta as formas de recontextuali-
zação divididas em: substituição e referenciação. A substituição é feita de atra-
vés da semiose, na qual elementos semióticos passam a substituir elementos 
da prática social real, que dependendo do contexto é definido a sua tipologia, 
presentes no quadro abaixo:

Quadro 2 – Substituição por Van Leeuwen

PROCESSO CARACTERÍSTICAS

Particularização Representada por nomeação, generalização ou agregação de participantes.

Reificação Reifica ações por nominalização.



Deleção Apagamento de elementos da prática social.

Rearranjos Reordenação de eventos na prática com finalidade de ofuscamento de partici-
pantes, estruturas, espaços, etc.

Adições Inclusão de propósitos, reações subjetivas, legitimações e avaliações.

Quanto à Referenciação, apresenta as seguintes características:

Quadro 3 – Referenciação por Van Leeuwen

PROCESSO CARACTERÍSTICAS

Passivização Estratégia de apagar os sujeitos e as ações ao colocar o verbo na voz passiva, 
como se as ações acontecessem por si só.

Nominalização Transformação das ações e participantes em nomes.

Topicalização Colocação de palavra ou expressão na posição inicial como estratégia discursiva.

Clivagem Deslocamento de constituinte para a posição inicial, diferente do anterior, esse 
constituinte permanece entre o verbo “ser” e o conectivo “que”.

Modalização Fenômeno no qual o sujeito expressa sua adesão ao texto.

Quanto a este último tipo de referenciação, a modalização, é possível per-
ceber a intenção do autor na defesa de seu discurso, se acredita no que diz ou 
se atenua ou impõe algo, no qual apresenta dois eixos: as modalidades epistê-
micas (relacionadas ao saber) e as modalidades deônticas (relacionadas à con-
duta). A modalização utiliza de recursos linguísticos como advérbios, verbos 
auxiliares, modos e tempos verbais, predicados cristalizados (é certo, é preciso 
etc.), performativos explícitos (eu proíbo, eu permito etc) e verbos que indicam 
atitude proposicional (eu creio, eu sei etc.).

A primeira notícia a ser apresentada tem o seguinte título: “Vítima de 
bullying, garota sofre estupro coletivo e se suicida”, retirada da versão online 
da revista Cláudia. Como primeira análise, destacaremos os fatores sociais que 
caracterizam os atores:

Vítima: garota de 15 anos de idade; australiana e branca; vítima de bullying negligen-
ciado por anos; pertencente à classe média; não apresenta envolvimento sexual; apre-
senta características relacionadas à imagem conservadora da figura feminina.
Agressores: sexo masculino; faixa etária semelhante a da vítima; pertencentes ao mesmo 
ambiente de convívio e classe social; motivação relacionada à humilhação e desfiguração 
do corpo feminino.
Testemunhas: garotas de mesma faixa etária a da vítima, participaram ativamente do 
crime; detentoras de pensamento hegemônico; culpabilizam a vítima; apresentam 
mesmo ambiente de convívio e pertencente à mesma classe social da vítima.



Mesmo o crime tendo acontecido em outro país, à notícia percorreu várias 
páginas sobre violência no Estado de Pernambuco, nas redes sociais e também 
nos jornais de comercialização da Região Metropolitana do Recife (RMR). Ao 
ler o título da notícia percebe-se que o autor evidencia o crime principal como 
bullying, descreditando o crime de estupro e ainda dá ênfase ao suicídio, utili-
zando da estratégia de construção simbólica defendida por Thompson deno-
minada nominalização/passivação. 

O texto, enquanto análise de Referenciação apresenta características do 
fenômeno topicalização em que o autor tenta ofuscar um crime com outro de 
menor intensidade. O fato ocorrido foi de uma adolescente que sofria bulliyng 
na escola como ‘brincadeira’ de outros alunos, que se imaginavam superiores 
diante da ideologia presente no âmbito escolar, em que resultou no estupro da 
vítima com coação de falsas amizades. Apesar do crime de estupro, que foi pra-
ticado por mais de um agressor, configurando estupro coletivo, a vítima ainda 
sofreu perseguições e foi culpabilizada pelos agressores, passando por cons-
trangimento e violência psicológica que a levou ao suicídio, como podemos ler 
em um trecho de sua carta:

“Meu nome é Cassidy Treva e eu fui estuprada. Se alguém algum dia tentar isso com você, 
vale a pena lutar. Lute! Se você lutar não vai se arrepender pelo resto de sua vida. Você 
pode fazer isso. Seja cuidadosa, esteja avisado, esteja seguro.”
Vítima da primeira notícia.

A segunda notícia tem o seguinte título: “Adolescente é torturada e agres-
sores filmam a ação no Recife” e foi retirada do site G1 da Rede Globo. Ao ler 
o título da notícia não fazemos nenhuma relação com a violência sexual, mas 
o vídeo, o qual acompanha a matéria, nos mostra indícios de violência sexual 
e desfiguração do corpo feminino, além da objetificação sexual da mulher. En-
quanto a análise dos envolvidos, concluímos:

Vítima: adolescente de 17 anos de idade; pernambucana; vítima de espancamento regis-
trado e divulgado nas redes sociais com iminentes vestígios de violência sexual; perten-
cente à classe pobre periférica; crime ocorrido em região de intenso tráfico de drogas e 
índice de criminalidade; apresenta roupas rasgadas a ponto de estar quase que totalmen-
te despida; negra.
Agressores: sexo masculino, negros; faixa etária semelhante a da vítima; pertencentes 
ao mesmo ambiente de convívio; pertencente à zona periférica e ao envolvimento com a 
criminalidade e marginalização; motivação pela possível traição de ideais da comunidade, 
briga de quadrilhas.

Quanto às ações, foram relatadas na notícia pelo autor com detalhes rela-
cionados ao que é possível assistir no vídeo e traz detalhes do estado de saúde 



da vítima. Quanto aos fenômenos de recontextualização, é possível identificar 
a substituição do termo vítima por jovem, mais de uma vez, configurando ca-
racterísticas pertencentes à tipologia de nominalização, assim como o autor 
utiliza de topicalização amenizando as agressões. Quanto ao ocorrido, não foi 
relatado pela polícia como tentativa de assassinato à mulher pela condição de 
gênero, para tanto o delegado tenta provar com a atitude dos agressores ao 
mandá-la correr. Também não foi inserido nenhuma relação ao fato da vítima 
apresentar evidências de estupro, pois suas roupas estavam rasgadas e havia 
evidências de sangue próximo às partes íntimas. No entanto, mais detalhes fo-
ram ocultados pelo delegado, durante a entrevista, no qual o mesmo afirmou 
que a vítima estava com medo, pois represálias nestes casos são frequentes 
neste tipo de crime. Mais uma vez é possível perceber que o medo faz com que 
a mulher vítima tenda a não denunciar o(s) agressor(es).

Ao relacionar as noticias é possível perceber que a violência contra a mu-
lher ainda é bastante negligenciada, independente da idade. Porém, fatores 
sociais que fogem ao ‘adequado’, no que diz respeito à vítima, configura rela-
ção de discriminação e aumenta a probabilidade de culpabilização. Quanto ao 
pensamento ideológico hegemônico defendido por Thompson, modos de ope-
ração como os da “legitimação” e o da “reificação” foram apresentados em uma 
mesma ideia, presentes no discurso indireto das entrelinhas do texto, onde foi 
possível a interpretação de que o favorecimento do agressor torna-se justo, 
dignos de apoio pelo caráter histórico presente na sociedade patriarcal; um 
outro modo de operação bastante comum nas análises foi o da “dissimulação”, 
onde a ideologia de uma superioridade do agressor pelo fato do seu gênero 
representar o poder foi exposta mas de forma oculta, desviadas da intenção 
principal, com qualquer outro argumento ou ação, como foi o caso da culpabili-
zação da vítima ao agir em legítima defesa e o texto voltar a atenção para o fato 
do agressor sair ferido.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

De fato, o meio virtual é, atualmente, o veículo de comunicação mais aces-
sível à sociedade, sua divulgação é fácil e eficaz. Portanto a massa populacional 
consegue ser atingida pelo discurso e sendo o discurso uma execução de ideo-
logias presentes no meio social, o compartilhamento se torna uma reprodução 
da hegemonia.

Assim, ao depararmos com os discursos presentes nas notícias foi possível 
compreender os fenômenos linguísticos que reproduzem a ideologia hegemô-
nica de uma sociedade patriarcal, tais como “nominalização”, “topicalização”, 
“passivação” e “modalização”, defendidos por Theo van Leeuwen (2008). Todos 
esses fenômenos presentes no discurso negativizam a imagem da vítima, dian-



te dos comentários feitos por leitores na própria página da notícia foi possí-
vel entender os efeitos alcançados tais como culpabilização da vítima, negação 
de crime ou amenização dos fatos ocorridos, objetificação sexual da mulher 
e tentativa de justificar o crime com a história. Além disso, foram contatados 
fenômenos sobre os modos de operação da ideologia presentes na teoria de 
Thompson que defende o conceito e o uso da ideologia para um fim social de 
controle das massas. 
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O FUNCIONAMENTO IDEOLÓGICO 
DO DISCURSO SOBRE A VELHICE 

NAS PROPAGANDAS SOBRE A 
REFORMA DA PREVIDÊNCIA

Rayssa da Silva Melo90 
Helson Flávio da Silva Sobrinho91

INTRODUÇÃO

Este artigo está fundamentado no referencial teórico-metodológico da 
Análise do Discurso (AD), inaugurada por Michel Pêcheux, na França, e desen-
volvida no Brasil por Eni Orlandi. Essa vertente teórica, lida com a relação ine-
rente entre língua, história, ideologia e inconsciente e se inscreve como uma 
disciplina de entremeio (ORLANDI, 1999) trabalhando na contradição da Lin-
guística, do Materialismo Histórico e da Psicanálise. 

Ao propor-se estudar o discurso, que segundo Pêcheux é o efeito de sen-
tidos entre locutores, a AD compreende a língua fazendo sentido nas relações 
sociais e históricas. Assim, é na relação entre língua e história que observamos 
os acontecimentos discursivos, nessa direção analisaremos as propagandas da 
proposta de reforma na Previdência Social do Governo de Michel Temer, que 
traz como argumento principal o aumento populacional de idosos (demográfi-
co). Nosso material de análise são as propagandas veiculadas através de diver-
sos meios de comunicação que visaram “comunicar/informar”92 à população 
sobre as mudanças que acontecerão com a reforma.

Diante da conjuntura atual, portanto, o objetivo deste trabalho foi com-
preender o funcionamento do discurso sobre a velhice e seus trajetos sociais 
de sentidos a partir da análise dos dizeres materializados nas propagandas go-
vernamentais sobre a Reforma da Previdência Social, buscando entender como 
as contradições ideológicas do sistema capitalista, inscritas nas relações de 

90 Graduanda em Letras pela Universidade Federal de Alagoas (UFAL). Bolsista PIBIC/UFAL/CNPq. Contato: rays-
samelo@outlook.com 
91 Orientador. Doutor em Letras e Linguística. Professor e pesquisador da FALE-UFAL. Pesquisador do CNPq. Con-
tato: helsonf@gmail.com
92 Para a Análise do Discurso a língua pode comunicar e não-comunicar (PÊCHEUX, 1997).



forças nas materialidades discursivas, realimentam ou reforçam determinados 
efeitos de sentidos sobre a velhice na sociedade brasileira. 

Para tanto, foram escolhidas materialidades discursivas obtidas a partir 
de buscas em sites na internet, sobre a temática da velhice e a reforma da Pre-
vidência. Foram selecionadas duas propagandas em vídeo, retiradas do site da 
Secretaria Especial de Comunicação Social (SECOM). A partir dessas propa-
gandas foram realizados recortes em sequências discursivas sobre os dizeres 
vinculados à velhice e à reforma previdenciária, com o intuito de analisar suas 
contradições sociais em seu caráter linguístico-histórico e ideológico. Podemos 
agora prosseguir e observar como o sujeito trabalhador-velho/idoso (SILVA 
SOBRINHO, 2007) é significado na sociedade capitalista, sobretudo, no contex-
to da reforma previdenciária.

1. A REFORMA DA PREVIDÊNCIA E O SUJEITO TRABALHADOR-
VELHO/IDOSO

O argumento do Governo Federal para reformar a Previdência Social pode 
ser consultado no texto que corresponde à Proposta de Emenda Constitucional 
(PEC) 287: 

Como é do conhecimento de Vossa Excelência, as mudanças demográficas impõem um grande 
desafio para o futuro da sociedade e, de modo particular, para a previdência social. Nosso país 
vem passando por um processo acelerado de envelhecimento populacional, em função da queda 
da taxa de fecundidade e do aumento da expectativa de sobrevida que ocorreu, principalmente, 
por conta das melhorias nas condições de vida da população. (PODER EXECUTIVO, 2016, p. 14). 
(Grifos nossos).

Podemos ver, pelo efeito de evidência na linguagem, que é em virtude das 
“mudanças demográficas e envelhecimento populacional” que os velhos, prin-
cipalmente os trabalhadores, passam a ser “alvo” de preocupação do Estado na 
sociedade capitalista (HADDAD, 2016, p.86), sobretudo no que diz respeito às 
questões relacionadas à Previdência Social. 

Entende-se, portanto, que a velhice passa a ser discursivizada como um 
assunto necessário, especialmente, porque segundo a proposta do Governo, há 
uma “melhora” tanto na qualidade de vida como no aumento da expectativa de 
sobrevida. Diante desses dizeres, há uma retomada do estereótipo do velho/
idoso aposentado que não mais produz, ignorando por completo as diversas 
vivências e representações de idosos na sociedade, bem como suas realidades 
concretas. Ou seja, nesse tipo de discurso “a questão da desigualdade social, em 
que a velhice não é vivida da mesma forma pelos que dominam e pelos domina-
dos, é ocultada”. (HADDAD, 1986, p.52).



A Previdência Social sofre mudanças significativas, pois apesar de ser um 
direito constitucional, pois desde 1988 foi aprovada a Seguridade social, ela não 
guarda a todos os cidadãos, mas especialmente os trabalhadores legais, assa-
lariados, que contribuem para manutenção do sistema previdenciário, excluin-
do, portanto, os trabalhadores que não são legalmente institucionalizados, fato 
que estrutura o funcionamento da ideologia dominante (da classe dominante). 
Podemos reforçar tal afirmação citando Silva (2017, p. 362) “o modelo atual de 
previdência social é excludente e legitima as desigualdades sociais”.

A partir de tais discussões nosso enfoque se volta sobre a reforma da Pre-
vidência, tendo em vista que o Governo Federal lança uma campanha para man-
ter a população “informada” a respeito da proposta, veiculando, em diversos 
meios de comunicação, propagandas em forma de cartazes, áudios e vídeos. 
Em nossas análises, é possível constatar que há pontos de tensão que afetam o 
discurso sobre a velhice do trabalhador.

2. CONDIÇÕES DE PRODUÇÃO, RELAÇÃO DE FORÇAS E 
CONTRADIÇÃO

Iniciemos pela noção de condições materiais de produção do discurso que 
pode ser concebida em dois sentidos: amplo e estrito, que segundo Orlandi 
(1999, p. 28) “[...] em sentido estrito temos as circunstâncias da enunciação: 
é o contexto imediato. E se a considerarmos em sentido amplo, as condições 
de produção incluem o contexto sócio-histórico, ideológico”. É a partir delas, 
portanto, que se “constituem os discursos” (ORLANDI, 1999, p. 37) e nelas há 
fatores que contribuem para o seu funcionamento, como a relação de sentidos 
que permite que um discurso se relacione e se sustente em outros discursos.

Na argumentação o sujeito antecipa o dizer (os sentidos) para chegar 
onde ele entende que o seu interlocutor deseja “ouvir”. A esse mecanismo que 
regula a argumentação chamamos “mecanismo de antecipação” (ORLANDI, 
1999, p.37). Antecipando-se, o sujeito tenta se colocar no lugar do outro. Nesse 
processo argumentativo temos as chamadas relações de forças, de acordo com 
o que postula Orlandi (1999, p.37), pois, “segundo essa noção, podemos dizer 
que o lugar a partir do qual fala o sujeito é constitutivo do que ele diz”, portan-
to, o sujeito fala de um lugar em que há essas relações de forças que sustentam 
nesse discurso a autoridade que cada lugar exerce. Assim sendo, tais relações 
se constituem nas relações hierarquizadas, seguindo o modelo da formação so-
cial, no caso em estudo, a sociedade capitalista.

É interessante ressaltar que o sujeito do discurso não é o sujeito empírico, 
mas uma posição (imagem) que é resultado de projeções feitas nas formações 
imaginárias, em que essa posição que significa no discurso é determinada a 



partir do contexto sócio-histórico e da memória discursiva. Assim sendo, são as 
relações imaginárias que resultam de projeções que permitem passar do lugar 
social para as posições dos sujeitos no discurso. É dessa relação necessária do 
sujeito com a língua e a história, para que haja sentido, que surge a ideologia 
(ORLANDI, 1999, p. 46). Ou seja, o indivíduo, interpelado pela ideologia torna-
-se sujeito para produzir o dizer a partir da constituição do sujeito no discurso. 
O papel da ideologia então é colocado em ação, visto que ela se materializa no 
discurso (FLORÊNCIO et al., 2009, p. 72).

Diante disso, faz-se necessário identificar em uma determinada formação 
social as contradições ideológicas que se movimentam a partir de mecanismo 
discursivos que incidem na produção de sentidos e camuflam os conflitos ins-
critos na sociedade capitalista, pautada nas relações de produção, como se nela 
não houvesse contradições e lutas entre classes. 

3. GESTO DE ANÁLISE 

Para a análise partimos do pressuposto de que toda mídia busca alcançar 
determinado público alvo para afetar subjetividades e produzir identificações. 
Ou ainda, a mídia pode oferecer ao expectador uma interação com os fatos 
ocorridos na sociedade, além de contribuir para que determinadas informa-
ções (e outras não) sejam veiculadas e assimiladas por quem as recebe.

Nas propagandas em análise, o público alvo é o trabalhador-velho/ido-
so e aposentado. Iniciaremos agora a análise dos recortes discursivos de uma 
propaganda (Minuto da Previdência), extraída do site www.secom.gov.br/atua-
cao/publicidade/textos/campanha-reforma-da-previdencia, publicada no dia 
27/12/2016.

Materialidade Discursiva 1:

Sequências Discursivas:
— Maria das Graças Dias (67 anos, aposentada)
(SD 1) “Como ficam os aposentados, como eu, com a reforma da Previdência?”
— Minuto da Previdência
(SD 2) “Veja: para quem já se aposentou, como você, ou já cumpriu os requisitos para se aposentar, 
a reforma da Previdência não muda nada.”



(SD 3) “A reforma é necessária, isso sim, para garantir que você continue a receber, no futuro, a sua 
aposentadoria, bem como os benefícios.”

Podemos observar nos recortes discursivos acima que a idosa-aposentada 
usa uma frase interrogativa (SD 1) para questionar sobre a situação do traba-
lhador-velho/idoso aposentado com a reforma. Logo em seguida, a “explica-
ção” não tarda em aparecer na fala da apresentadora (SD 2 e 3) apontando para 
uma explicação com frases afirmativas sobre o que ocorrerá com a Reforma e 
seu impacto na vida do aposentado. 

Temos já com esse primeiro gesto de análise a chamada relação de força 
no discurso, tendo em vista que a posição sujeito “aposentada” nos remete a 
uma formação imaginária que funciona para “dar peso” ao que está sendo dito 
e causar uma identificação com o discurso. Ou seja, o sujeito trabalhador-ve-
lho/idoso aposentado é interpelado nas filiações do discurso sobre a garantia 
da aposentadoria, pois a partir do lugar social que o sujeito fala, forma-se a 
imagem que a sociedade faz daquele lugar, e essa posição é materializada no 
discurso.

Nesse processo, o Estado toma seu lugar na argumentação através do di-
zeres veiculados na propaganda. Ele “antecipa-se assim a seu interlocutor [os 
aposentados] quanto ao sentido que suas palavras produzem [defesa da refor-
ma da Previdência]” (ORLANDI, 2015, p.37), dizendo aquilo que os já aposen-
tados supostamente gostariam de ouvir (SD 3): “para quem já se aposentou, 
como você, ou já cumpriu os requisitos para se aposentar, a reforma da Previ-
dência não muda nada”. 

Esse lugar no discurso tem sua força na relação de interlocução, sendo 
representado na posição sujeito do Estado através do seu aparelho ideológi-
co, a legislação, que na propaganda, materializa a ideologia da formação social 
capitalista. Podemos constatar tal fato segundo o que postula Pêcheux (2014, 
p. 131) “é pela instalação dos aparelhos ideológicos de Estado, nos quais essa 
ideologia [a ideologia da classe dominante] é realizada e se realiza”. Ao passo 
que determinados sentidos são privilegiados sobre a velhice e mostram o Esta-
do como “auxiliador” do idoso aposentado, mas não de todo velho/idoso.

Esse enunciado também nos remete a uma memória discursiva que é “um 
lugar de retorno a outros discursos, não como uma repetição, mas como ressigni-
ficação” (FLORÊNCIO et al., 2009, p.81) e, portanto, nos direciona para os recor-
tes de outras propagandas sobre a reforma, anteriores a essa, em que há enun-
ciados como: “Tudo continua igual” e “aposentados nada muda”. Desse modo, os 
dizeres ecoam e se repetem no imaginário social produzindo evidências.

Tais enunciados são materializados nas mesmas condições de produção, 
inscritas em um contexto de diversas reformas no Brasil, inclusive a proposta 



para reformar a Previdência Social. Os sentidos que perpassam os enunciados 
levam o idoso aposentado a uma posição de aparente “conforto” diante da rea-
lidade de reforma, tendo em vista que o seu “benefício” não será alterado, po-
dendo assim manter o gozo de sua velhice (com aposentadoria) sem precisar 
continuar contribuindo.

Reafirmando mais uma vez o caráter de urgência da reforma, temos tam-
bém a seguinte afirmativa: “A reforma é necessária, isso sim, para garantir que 
você continue a receber, no futuro, a sua aposentadoria, bem como os bene-
fícios”. Nesse enunciado, a fala do Governo produz sua eficácia para os traba-
lhadores já aposentados, tendo em vista que a proposta parece ser a de sal-
vaguardar o trabalhador-aposentado, como podemos constatar pelo discurso 
materializado na legislação da PEC: “é importante reforçar que a presente pro-
posta de Emenda tem como um dos seus alicerces a proteção dos direitos 
adquiridos (seja daqueles segurados que já se encontram em gozo de benefí-
cio, seja daqueles que já reuniram os requisitos para a eles fazer jus)” (PODER 
EXECUTIVO, 2016, p.15).

No entanto, a partir dos recortes apresentados, desvela-se um não-dito, 
algo que fica “silenciado” (FLORÊNCIO et al., 2009, p.88) sobre as mudanças 
que ocorrerão para os trabalhadores em exercício e, sobretudo, para os traba-
lhadores-velhos/idosos que não estiveram/estão inseridos no processo formal 
de trabalho assalariado que é “condição de acesso à proteção social” (SILVA, 
2012, p.74). Estes, portanto, ficam expostos e/ou excluídos com relação às re-
gras para gozo do benefício, mantendo dessa maneira o funcionamento do pa-
drão de acumulação do capital que se alimenta da força de trabalho que “gera 
valor e valoriza o capital” (SILVA, 2012, p.67), levando o trabalhador-velho/
idoso a se submeter ao processo exaustivo de trabalho mesmo após uma vida 
sistematizada na exploração.

Seguiremos com a análise da segunda propaganda, publicada no dia 
21/02/2017, no site www.secom.gov.br/atuacao/publicidade/textos/
campanha-reforma-da-previdencia-fase-2.

Materialidade Discursiva 2:

Sequências Discursivas:
— Celso Gomes dos Santos (Taxista aposentado)



(SD 1) “Sou a favor da reforma da Previdência, sim.”
(SD 2) “Porque está em jogo a aposentadoria dos que estão aposentados e dos que estão para se 
aposentar.”
(SD 3) “Do jeito que estão as contas da Previdência, a minha aposentadoria não está garantida.”

Iniciaremos nossa análise a partir de um gesto de interpretação da ima-
gem, visto que não são apenas os enunciados que produzem sentidos, mas pen-
samos as imagens também como materialidade do discurso (SILVA SOBRINHO, 
2015, p. 185). O vídeo apresenta um idoso, de pele negra, cabelos brancos e 
óculos de grau; ao fundo, duas crianças estão sentadas à mesa com alguns li-
vros, reafirmando a imagem que paira sobre o imaginário social do idoso apo-
sentado que após a concessão do “benefício” volta-se para o cuidado pessoal, 
com a saúde e a família. O vídeo cria, dessa maneira, a mesma relação de iden-
tificação com o expectador a qual a propaganda deseja atingir, tomando seu lu-
gar no discurso e validando tal posição através da posição sujeito aposentado.

Um fato que deve ser salientado é que o idoso que fala na propaganda é 
um taxista aposentado, cuja profissão só passou a ser regulamentada a partir 
de 2011, com o projeto de lei 12.468/11, antes desse feito, o trabalho dos ta-
xistas orientava-se na informalidade, portanto, não contribuindo diretamente 
para o sistema de Seguridade Social, o que caracteriza a impossibilidade de 
participar do regime previdenciário que está diretamente ligado ao trabalho 
regulamentado. O que nos leva a pensar que caso o trabalhador-velho/idoso 
não receba tais benefícios ele precisará continuar trabalhando para sobreviver, 
expondo assim a condição de sujeito explorado como postula Silva Sobrinho 
(2007, p.131) “a relação do homem com o trabalho se caracteriza como luta 
pela sobrevivência (trabalhar para viver embora se ‘trabalhe para morrer’)”. 

O idoso da propaganda, porém, ao contrário da aposentada que se colo-
ca em uma posição de questionamento/dúvida/desinformação, apresenta um 
discurso afirmativo, de identificação com a proposta da reforma: (SD 1) “Sou 
a favor da reforma da Previdência, sim”; e segue explicando seus motivos para 
filiar-se à proposta de reforma: (SD 2) “Porque está em jogo a aposentadoria 
dos que estão aposentados e dos que estão para se aposentar”. Tal sequência 
discursiva nos chama atenção pela contradição na legislação e consequen-
temente no discurso da propaganda, como foi observado anteriormente (SD 
2— Materialidade Discursiva 1). Esse processo discursivo inscrito na formação 
social capitalista brasileira caracteriza as condições de produção amplas do 
dizer, pois vemos materializadas as contradições do próprio sistema que retira 
direitos duramente conquistados pelos trabalhadores e diz que isso é necessá-
rio para o próprio trabalhador.

Prossigamos a análise com a (SD 3) “Do jeito que estão as contas da Previ-
dência, a minha aposentadoria não está garantida”, em um movimento de pa-



ráfrase e polissemia em que através da paráfrase há algo que se mantém no 
dizer, a memória (ORLANDI, 1999, p.34) podendo resgatá-la na materialidade 
anterior, o já-dito: “Veja: para quem já se aposentou, como você, ou já cumpriu 
os requisitos para se aposentar, a reforma da Previdência não muda nada”, e 
no processo polissêmico temos o “deslocamento, ruptura do processo de sig-
nificação” (ORLANDI, 1999, p.34). Dessa maneira, as materialidades quando 
confrontadas explicitam a deriva dos sentidos nos enunciados materializados 
nas propagandas, explicitando a formação discursiva na qual se inscreve o dis-
curso da (SD 3).

Entende-se por formação discursiva a materialização no discurso de uma 
formação ideológica, essa por sua vez depende da posição sujeito assumida no 
discurso, que nesse caso é a posição sujeito do Estado burguês que fala através 
da imagem do trabalhador idoso aposentado no processo de relação de forças. 
Essa posição é responsável por estabelecer os sentidos do dizer, se inscreven-
do na formação ideológica do capital, fazendo funcionar um discurso que de-
sestabiliza os sentidos da legislação e das propagandas anteriores, expondo 
as contradições ideológicas, “expressando a divisão, própria de uma complexi-
dade social” (FLORÊNCIO et al., 2009, p.78). Através da relação de forças e do 
modo contraditório da produção de sentidos na materialidade desse discurso 
do aposentado, podemos perceber as contradições do complexo social em que 
está inserida a luta de classes entra capital e trabalho.

No discurso das propagandas sobre a reforma da Previdência, fica silen-
ciado que o trabalhador-velho/idoso, ainda que esteja em pleno gozo do bene-
fício, não está livre da submissão à ordem do capital. É exigido que o trabalha-
dor, partir de sua força de trabalho, mantenha-se “ativo” mesmo depois de uma 
vida de exploração. O que nos leva a perceber, através de suas contradições, 
que a reforma não visa proteger o trabalhador-velho/idoso, mas lhe configu-
ra uma velhice que contribui de maneira direta para a exploração exaustiva, 
alimentando, assim, os interesses do capital e reforçando o trabalhador como 
produto, mercadoria.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Em nosso percurso de análise, pudemos compreender que determina-
dos sentidos sobre a velhice e o processo de aposentadoria, bem como sobre 
o sujeito trabalhador-velho/idoso são silenciados e “camuflados” para sus-
tentar as contradições de classe e as desigualdades sociais, assim como as 
relações de exploração inscritas na sociedade capitalista e vivenciadas pelos 
trabalhadores-velhos/idosos.



Desse modo, foi possível analisar como os trabalhadores-velhos/idosos 
são significados na sociedade, bem como compreender como esses discursos 
se inscrevem para estabilizar certos sentidos, pois constatamos que o Estado 
utiliza a imagem do idoso trabalhador (aposentado) para manter uma estabi-
lidade de sentidos, evidenciando o que é conveniente para manter as relações 
de exploração e contradição que se inscrevem em um contexto social, causando 
um efeito de transparência na linguagem para ocultar a opacidade que lhe é 
inerente.

Por fim, compreendemos a existência de contradições que desestabilizam 
e enfraquecem os direitos concedidos aos trabalhadores-velhos/idosos, tendo 
em vista que a proposta de reforma busca reforçar uma rede de sentidos para 
manter as relações de exploração, culpado o déficit da previdência “puramen-
te” pela questão demográfica/populacional. Essa tentativa de estabilizar os 
sentidos nos revelou a existência das contradições no real do discurso.
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A RELAÇÃO ENTRE HOLÓFRASES E O 
PROCESSO AQUISICIONAL DA LINGUAGEM: 

Revisão de literatura
Ádelly Kalyne da Silva Oliveira93 

Renata Fonseca Lima da Fonte94

INTRODUÇÃO

Constata-se que o processo de aquisição da linguagem é um processo uni-
versal e inerente a todo e qualquer ser humano. Os enunciados de uma palavra 
que expressam uma ideia complexa, as holófrases, são elementos integrantes 
desse processo e conforme Scarpa (2009, p. 188) “seriam os primeiros enun-
ciados da entrada na criança na sua língua materna”. O presente trabalho apre-
senta como objetivo geral analisar produções científicas, que discutam a rela-
ção entre holófrases e o processo aquisicional da linguagem. Especificamente, 
descreveremos a conceituação empregada sobre o termo holófrase e de que 
forma ele é relacionado à aquisição da linguagem, estabelecendo uma compa-
ração entre os autores, bem como identificaremos em qual perspectiva teórica 
o termo é empregado, verificando a incidência dessas perspectivas nos estudos 
sobre holófrases na área da aquisição da linguagem. Diante disso, dada a sig-
nificância da temática faz-se necessário um estudo para conceber o que já foi 
produzido acerca do assunto e para melhor compreender o desenvolvimento 
inicial da linguagem pela criança através de diferentes prismas teóricos. 

Este artigo encontra-se figurado da seguinte forma: A princípio, apresen-
tamos o método utilizado para seleção do material bibliográfico, em seguida, a 
discussão e análise da revisão de literatura e, por fim, as considerações finais. 

1. MÉTODO

Este estudo trata-se de uma revisão da literatura acerca da relação entre 
holófrases e o processo aquisicional da linguagem. Para elaboração do trabalho 

93 Graduanda do curso de licenciatura em Letras Português e Inglês da Universidade Católica de Pernambuco 
(UNICAP).
94 Doutora em Linguística (UFPB, 2011). Professora e pesquisadora do Programa de Pós-graduação em Ciências 
da Linguagem da Universidade Católica de Pernambuco (UNICAP).



científico foram realizadas as seguintes etapas: elaboração de perguntas que 
nortearam o estudo, busca na literatura de produções científicas que envolves-
sem a temática em análise, coleta de dados, análise crítica dos estudos selecio-
nados e discussão dos resultados. 

Algumas das perguntas que conduziram o presente estudo de cunho qua-
litativo foram: Qual a relação entre as holófrases e o processo aquisicional da 
linguagem? Qual o conceito do termo holófrase empregado pelos autores? Tais 
conceitos são análogos ou divergentes? Quais as perspectivas teóricas que en-
globam os estudos sobre as holófrases e o processo de aquisição da linguagem?

A revisão de literatura sobre o assunto em análise foi realizada na base de 
dados do Google Acadêmico e do Scielo no período de 1998 a 2018. Ademais, 
foram utilizados como descritores: aquisição da linguagem e holófrases.

Os critérios para a seleção do material bibliográfico foram: produções 
científicas que apresentassem a relação entre o processo aquisicional da lin-
guagem e as holófrases, publicações completas nacionais que evidenciassem 
nitidamente a conceituação do lexema holófrase, dentro da área de interesse 
da Linguística e que fossem publicadas dentro do período de 1998 a 2018. Os 
resultados obtidos nas bases de dados apresentadas foram de seis publicações 
nacionais, envolvendo cinco artigos e uma monografia. 

A coleta dos dados da revisão de literatura se estabeleceu em duas etapas 
de forma descritiva. Na primeira etapa, identificamos ano de publicação das 
produções científicas, a autoria, o conceito empregado do lexema holófrase, a 
perspectiva teórica incidente nos estudos, os objetivos do material bibliográ-
fico e as considerações dos autores no que diz respeito a relação que é estabe-
lecida entre as holófrases e o processo de aquisição da linguagem. Na segunda 
etapa, efetuamos uma análise e discussão sobre os segmentos constituintes 
das produções científicas e elaboramos uma comparação entre os autores, le-
vando em consideração os elementos presentes na primeira etapa da coleta 
dos dados. 

2. REVISÃO DE LITERATURA

A presente revisão de literatura é composta por seis publicações científi-
cas nacionais. Os estudos serão apresentados conforme a ordem cronológica 
de publicação. Na figura 1, estão apresentadas a autoria, ano de publicação, 
a conceituação sobre o lexema holófrase, os principais objetivos apontados 
pelos estudos selecionados e algumas considerações referentes à temática em 
análise.



Autoria/ ano  
de publicação

Conceituação sobre o 
termo holófrase

Perspectiva teórica Objetivo Principais considerações

DE LEMOS, C, 
2002.

“termo utilizado nessa 
literatura para dar um 
estatuto de sentença/
enunciado completo ao 
fragmento ou palavra 
isolada na fala inicial da 
criança, com base na 
intenção comunicativa 
da criança, inferida de 
seu suposto contexto de 
enunciação” (p.45).

Interacionista Discutir a relação do cará-
ter fragmentário da fala da 
criança e as holófrases.

Aponta o processo de 
aquisição da linguagem 
como um processo de 
subjetivação entendi-
do como trajetória da 
criança de interpretado 
à intérprete e as holó-
frases são elementos 
constituintes do desen-
volvimento inicial da 
linguagem pela criança, 
presentes no processo 
de especularidade.

SCARPA, E. M, 
2009.

“o uso, pela criança, 
de enunciados de uma 
palavra para expressar 
uma ideia complexa, es-
pecificamente uma ora-
ção ou uma proposição” 
(p. 187).

Interacionista Objetivo principal: Discutir 
questões recorrentes que 
estão relacionadas à pro-
dução da fala inicial pela 
criança, tendo em consi-
deração as holófrases e o 
processo de aquisição da 
linguagem. 

Objetivo específico: Re-
tratar os impasses entre 
a relação do período pré-
-verbal e o denominado 
período verbal ou linguís-
tico, a polêmica continui-
dade/descontinuidade na 
aquisição; a relação tensa 
entre percepção no pri-
meiro ano de vida e a pro-
dução a partir do segundo.

Ratifica que o estudo 
sobre as holófrases se 
constitui como uma 
questão em aberto uma 
vez que envolve ques-
tões centrais e muitas 
vezes polarizadas entre 
a área da aquisição da 
linguagem que perma-
nece a instigar muitos 
investigadores. Isto é, 
a reflexão sobre as ho-
lófrases está, estreita-
mente, articulada com 
as reflexões e questões 
fundantes aliadas ao 
processo aquisicional da 
linguagem.

Autoria/ ano 
de publicação

Conceituação sobre o 
termo holófrase

Perspectiva teórica Objetivo Principais considerações

SILVA, 2011.

Faz alusão ao conceito 
proposto por Scarpa 
(2009, p.1) “o termo 
holófrase designa os 
primeiros enunciados 
da entrada da criança na 
sua língua materna”.

Interacionista aco-
plada ao funciona-
mento multimodal 
da linguagem.

Discutir a relação entre 
gestos e holófrases infan-
tis nas interações diádicas 
mãe-bebê, no processo de 
aquisição da linguagem.

No processo de aquisi-
ção da linguagem, as ho-
lófrases coincidem com 
os usos gestuais emble-
máticos e com os gestos 
pantomímicos, apenas, 
posteriormente, é possí-
vel observar a presença 
da gesticulação. Dessa 
maneira, segundo a au-
tora pode-se observar o 
processo de intercepção 
de informações linguís-
ticas, evidenciando-se o 
processo multimodal.



CAVALCANTE, 
M. C. B, 2011.

Faz referência a formu-
lação conceitual estabe-
lecida por Scarpa (2009, 
p. 1) “o termo holófrase 
designa os primeiros 
enunciados da entrada 
da criança na sua língua 
materna”. 

Interacionista aco-
plada ao funciona-
mento multimodal 
da linguagem.

Visa compreender o fun-
cionamento da relação 
multimodal gesto e fala 
tendo como lócus as situa-
ções interativas mãe-bebê 
em que há a presença de 
holófrases, a partir da pro-
posta metodológica do en-
velope multimodal.

Constata a holáfrase 
como lócus privilegia-
do para compreender 
a relação gesto-fala, no 
processo de aquisição da 
linguagem. Indica o fenô-
meno como componen-
te do plano da produção 
vocal (conteúdo verbal) 
ao qual é constituinte 
do envelope multimodal 
em que coatuam quatro 
planos: olhar, prosódia, 
gesto e produção verbal.

DE LIMA, K. A.; 
OLIVEIRA, A. P. 
B, 2012.

Faz menção ao estudo 
de Scarpa (2009, p. 1), 
“o termo holófrases 
designa os primeiros 
enunciados da entrada 
da criança na sua língua 
materna”.

Interacionista aco-
plada ao funciona-
mento multimodal 
da linguagem.

Objetivo principal: Com-
preender a relação entre 
a emergência do gesto de 
apontar e as holófrases 
para o processo aquisicio-
nal da linguagem. 

Objetivo específico: Re-
lacionar a tipologia dos 
gestos de apontar com os 
fragmentos enunciativos 
do bebê.

A holófrase apresenta 
um lugar privilegiado 
para verificar a matriz 
gesto e fala, possibili-
tando a compreensão 
do cruzamento dos ele-
mentos linguísticos, que 
permitem visualizar o 
processo multimodal 
na aquisição da lingua-
gem. Nesse processo, 
as holófrases emergem 
junto com os gestos nas 
interações entre mãe e 
criança.

Autoria/ ano 
de publicação

Conceituação sobre o 
termo holófrase

Perspectiva teórica Objetivo Principais considerações

MASCARELLO, 
L. J, 2013.

 “caracterizado por pala-
vras que correspondem 
a uma oração e que tem 
um valor diferente para 
cada contexto de uso”, 
constituindo-se como 
um período no processo 
de aquisição (p. 173).

O autor não apre-
senta uma perspec-
tiva teórica uma vez 
que a pesquisa se 
trata de um levanta-
mento bibliográfico.

Verificar como o processo 
de aquisição da linguagem 
acontece, especificamen-
te, o desenvolvimento sin-
tático em crianças.

Salienta que o desen-
volvimento da criança 
na linguagem se inicia 
“com frases simples , 
inicialmente uma única 
palavra, ainda que com 
muitos significados ou 
vários referentes e aos 
poucos começa fazer ge-
neralizações e aplicações 
de algumas regras, [...]” 
(p.171).

Figura 1— Sinopse das pesquisas que relacionam as holófrases ao processo aquisicional  
da linguagem respaldada nos critérios estabelecidos.

De acordo com os dados evidenciados na figura 1, pode-se ratificar que 
das seis pesquisas apresentadas a conceituação sobre o lexema holófrase é sí-
mil entre os autores, destacando-se, portanto, a noção do termo proposto pela 
pesquisadora Scarpa (2009), uma vez que demais pesquisadores fazem alusão 
a sua concepção formulada. Ademais, três produções científicas estabeleceram 
como objetivos discutir e compreender a relação gestual e as holófrases infan-



tis em situações interativas no processo de aquisição da linguagem. Apenas um 
artigo, de autoria de De Lemos, estabelece como objetivo discutir a relação do 
caráter fragmentário da fala da criança e as holófrases no processo aquisicional. 

Além disso, a pesquisadora De Lemos (2002) do artigo citado acima des-
taca uma noção relevante correlatada às holófrases, a concepção de especulari-
dade, processo que é notável no processo de aquisição da linguagem e demons-
tra a incorporação de parte do enunciado da mãe pela criança, sinalizando a 
entrada do infante na língua em funcionamento do outro. 

Dessa maneira, a holófrase se constituiria como fragmento da fala do in-
terlocutor, mas, especificamente, da mãe, como é apontado na pesquisa, funda-
mentando-se enquanto uma unidade de significação íntegra. 

Dessa forma, articulando-se à reflexão e afluindo a proposta pelas pesqui-
sadoras De Lima e Oliveira (2012, p. 2), “É a partir desses esquemas interacio-
nais, que as crianças incorporam, durante a trajetória da aquisição da lingua-
gem alguns segmentos da fala dos adultos.”

Outrossim, um artefato científico que contribuiu para as pesquisas dos 
estudos aquisicionais relacionadas às holófrases foi o artigo do pesquisador 
Mascarello (2013), que se caracteriza como pesquisa bibliográfica e neste seg-
mento o autor amplia a conceituação das holófrases e estende a noção como 
um período no processo de aquisição da linguagem. 

O pesquisador dirige sua pesquisa em volta do desenvolvimento sintáti-
co em crianças. Mascarello (2013, p. 171) salienta que o desenvolvimento da 
criança na linguagem se inicia “com frases simples, inicialmente uma única pa-
lavra, ainda que com muitos significados ou vários referentes e aos poucos co-
meça fazer generalizações e aplicações de algumas regras, [...]”. O autor ratifica 
que há alguns linguistas que caracterizam as holófrases apenas como rótulos, 
entretanto há outros em maior percentual que consideram as primeiras produ-
ções verbais equivalentes aos enunciados.

Em sua pesquisa (2013), o teórico destaca as etapas de aquisição da sin-
taxe, apresentando como a primeira etapa do desenvolvimento da linguagem o 
choro, caracterizando-o como o primeiro e principal recurso de comunicação e 
sendo ele constituinte da chamada etapa pré-linguística da criança. 

Assim, prosseguindo sua produção científica, o autor focaliza o início da 
etapa linguística do processo de aquisição da linguagem do infante, que se ca-
racteriza pela emissão dos primeiros vocábulos. Apresenta, portanto, a partir 
de sua observação três fases desse desenvolvimento a) holófrase; b) fase das 
duas palavras ou primeiras frases; c) o início da organização de frases mais 
complexas. Dessa maneira, evidencia que “Essas fases de desenvolvimento va-



riam para cada criança, ainda que se manifestem na mesma ordem, não se dão 
exatamente na mesma idade” (MASCARELLO, 2013, p. 172). 

O pesquisador Mascarello (2013) com a intenção de confirmar o que os 
estudiosos vêm afirmando sobre o período holofrástico analisa uma amostra 
de dados com o objetivo de verificar a incidência do uso das classes gramaticais 
nas produções das holófrases. À vista disso, observou a partir dos dados que 
a maior frequência de uso das classes gramaticais foram os nomes (substanti-
vos), no segundo momento os verbos e por fim as interjeições, onomatopéias e 
outros sons não identificados. 

Além disso, o pesquisador Mascarello (2013), observando um infante em 
seus dados e tecendo considerações, evidencia que mesmo nas realizações ho-
lofrásticas a noção sintática não é anulada uma vez que afirma o seguinte:

No primeiro período tem-se poucas relações semânticas e algumas poucas regras de contexto lin-
guístico, bem como, poucas regras também na ordem das palavras, uma vez que as ideias são ex-
pressas por meio de uma única palavra, geralmente (MASCARELLO, 2013, p. 166).

De acordo com autor, após as produções holofrásticas e a produção dos 
enunciados de, geralmente, duas palavras, aos poucos vão ocorrendo modifica-
ções e as relações sintáticas se tornam cada vez mais complexas, iniciando, por 
conseguinte, o processo de relação entre sujeito, verbo e complemento.

Em contrapartida, De lemos (2002) afirma que o termo holófrase desafia 
e escapa até mesmo o campo da sintaxe, uma vez que o mesmo requer no miní-
mo dois constituintes para formular um estudo. 

Em vista disso, conforme alguns estudos, dados e perspectivas a pesqui-
sadora Scarpa (2009, p. 189) também alega que alguns pesquisadores foram 
levados a afirmar que “Os enunciados de uma palavra seriam pré-sintáticos ou 
pré-linguísticos por não serem uma unidade sintática mínima”. Dessa forma, as 
autoras De lemos (2002) e Scarpa (2009) expõem reflexões que vão de encon-
tro a perspectiva proposta por Mascarello (2013). 

Um artigo que estuda, notadamente, as holófrases e o processo de aqui-
sição da linguagem é o artigo da pesquisadora Scarpa (2009), tornando-se re-
ferência para estudos posteriores, como por exemplo, o artigo de Cavalcante 
(2011), De Lima e Oliveira (2012) e a monografia de Silva (2011).

A autora desenvolve um estudo sobre a temática, tendo em consideração 
os objetivos já apresentados anteriormente na figura 1, à título de exemplo, 
discutir questões recorrentes que estão relacionadas às holófrases e a produ-
ção da fala inicial pela criança articulada a questões fundantes referentes ao 
processo aquisicional da linguagem.



Além disso, Scarpa (2009) destaca que alguns problemas relacionados ao 
estudo sobre a holófrase como elemento constituinte do processo da aquisição 
da linguagem é o emprego do segmento como um conhecimento pré-verbal da 
linguagem em oposição ao desenvolvimento da linguagem após a produção das 
palavras iniciais; a relação entre a percepção pré-verbal e a produção linguísti-
ca, o que é inato e o que é adquirido na aquisição [...].

Scarpa focaliza O termo “holófrase” e remonta-se ao trabalho da filósofa Grace de Laguna (1927), 
na sua obra Speech, its function and development, para designar a “fala de uma palavra”, “enuncia-
do de uma palavra”, que seriam os primeiros enunciados da entrada na criança na sua língua mater-
na. A autora via em tais enunciados estruturas predicativas nas quais um dos termos era linguístico 
e outro deve ser buscado no “contexto situacional”, através de gestos corporais (olhar, apontar, por 
exemplo). (SCARPA, 2009, p. 188)

Destarte, baseando-se nessa concepção, as pesquisadoras Silva (2011), 
Cavalcante (2011) e De Lima e Oliveira (2012), desenvolveram suas pesqui-
sas, retratando o gestual e o vocal a partir do funcionamento multimodal da 
linguagem.

Desse modo, Scarpa (2009), ratifica que a holófrase é a encruzilhada entre 
o linguístico e o pré-linguístico, o encontro entre a produção e a percepção, 
caracterizando uma questão em aberto que ainda suscita reflexões e estudos, 
tal qual a área da aquisição da linguagem.

O gráfico abaixo pretende ilustrar quantitativamente as perspectivas teó-
ricas incidentes nas seis produções científicas selecionadas para a presente re-
visão de literatura.

Figura 2— Gráfico quantitativo com incidências teóricas nas produções científicas selecionadas.

Baseando-se na exposição gráfica pode-se observar que a figura 2 confi-
gura-se na representação quantitativa das perspectivas teóricas incidentes nos 
estudos científicos, que relacionam e discutem a relação entre as holófrases e 



o processo de aquisição da linguagem, selecionados para a presente pesquisa. 
Por conseguinte, através dos resultados evidenciados é possível verificar que 
os estudos destacam a perspectiva interacionista, o que de acordo com a in-
vestigadora Silva (2011, p. 13), “leva em conta fatores sociais, comunicativos e 
culturais para o processo aquisicional da linguagem”. 

Entretanto, destaca-se em maior incidência a perspectiva interacionista 
não de forma isolada, contudo acoplada ao funcionamento multimodal da lin-
guagem que agrupa o uso de vários elementos, tais quais a produção vocal, o 
olhar, a postura corporal, os gestos, entre outros segmentos para realização 
efetiva do princípio da comunicação e interação humana. 

Além disso, o maior percentual de textos produzidos vinculados à perspectiva 
interacionista acoplada ao viés multimodal da linguagem destaca a matriz gesto-
-fala, a qual fundamenta-se em um conjunto em que não há dissociação, forman-
do, portanto, um complexo dotado de significação e componentes linguísticos.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

As produções científicas encontradas ressaltam a articulação entre as pri-
meiras produções verbais com estatuto enunciativo, as holófrases, e o proces-
so de aquisição da linguagem. De acordo com os estudos analisados, podemos 
afirmar que apesar dos autores apontarem e evidenciarem propósitos inves-
tigativos distintos e enveredarem por divergentes caminhos teóricos, os mes-
mos sinalizam um objetivo em comum. O objetivo de contribuir para ampliação 
de pesquisas e fortalecimento da área dos estudos aquisicionais. 

De modo geral, foi possível compreender que os teóricos das produções 
científicas revelam conceitos análogos sobre o lexema holófrase, apontando o 
vocábulo como sendo um constituinte presente no início do processo aquisi-
cional, distoando, portanto, na perspectiva teórica de análise.

Ademais, através da pesquisa realizada percebemos a carência de estudos 
que relacionam, estritamente, as holófrases e o processo aquisicional da lin-
guagem. Dessa maneira, formulando-se como um campo fértil para extensão e 
elaboração de novos trabalhos.
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A CONSTRUÇÃO DE SENTIDO PELO 
PROCESSO DE RECATEGORIZAÇÃO 

SEM MENÇÃO DE EXPRESSÃO 
REFERENCIAL EM CHARGES POLÍTICAS

Héberton Mendes Cassiano95 

Marcos Helam Alves da Silva96

INTRODUÇÃO

Os estudos sobre o fenômeno da referenciação, segundo Cavalcante 
(2011), nos remontam a trabalhos realizados por Mondada e Dubois (1995), 
quando as autoras resolveram descrever os processos discursivos, desde a in-
trodução de um objeto do discurso aos ajustes sofrido por ele ao longo do tex-
to. Na sequência, Apothéloz e Reichler-Béguelin (1995) complementaram essa 
discussão acrescentando que os objetos do discurso devem ser considerados 
construções culturais que têm como base a interação social e o conhecimento 
de mundo, e que esses sejam representados na memória discursiva dos inter-
locutores pautados em uma atividade linguística.

No Brasil, esses estudos são difundidos por nomes como Koch (2002, 
2008, 2009, 2012), Cavalcante (2011, 2013), Marcuschi (1983, 2013), além de 
outros vários seguidores, que, como esses, têm desenvolvido pesquisas a fim 
de responder às indagações geradas pelo fenômeno da referenciação.

É difícil definir referenciação tomando como conceito apenas a definição 
dada por um determinado autor, pois cada um a define sua maneira, mas todos 
eles compartilham de uma mesma ideia. Tomemos Koch (2009, p. 123) com 
a sua definição para apresentar a ideia compartilhada de que “denomina-se 
referenciação as diversas formas de introdução, no texto, de novas entidades 
ou referentes”.

Nessa perspectiva, Apothelóz e Reichler-Béguelin (1995) estimularam no-
vas pesquisas em torno do referente quando propõem a recategorização como 
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uma estratégia de designação, no curso da atividade discursiva, pela qual os re-
ferentes podem ser remodulados atendendo aos propóstios dos interlocutores. 

Nesse contexto, a proposta deste trabalho é analisar o mecanismo de re-
categorização sem menção de expressão referencial (Custódio Frilho, 2011; 
Lima; Cavalcante, 2015) em charges políticas dos anos de 2016 e 2017, que 
tinham como foco a situação política brasileira no novo cenário presidencial. 

O intuito é mostrar, portanto, como os referentes são trabalhados nesse 
gênero e podem ser (re)construídos a partir de ativações cognitivo-discursivas 
compartilhadas por meio das experiências sociais entre os interlocutores. 

Para isso, utilizaremos o panorama dos estudos sobre recategorização 
elencados por Lima e Cavalcante (2015), que darão suporte para o entendi-
mento do fenômeno desde a sua primeira acepção, na perspectiva textual-dis-
cursiva, até a abordagem cognitivo-discursiva que tem sido trabalhada mais 
recentemente na LT. Para o entendimento do fenômeno da recategorização, é 
fundamental que esse panorama seja detalhado, pois os estudos que dele fa-
zem parte são complementares, além de, com o avanço das pesquisas, toma-
rem proporções que hoje permitem abarcar uma maior diversidade de textos, 
como é o caso dos multimodais, no qual se encaixa o gênero que será investi-
gado neste estudo. 

Além de buscar diferenciar as abordagens que tratam da recategorização, 
tomaremos, ainda, como fundamento para este trabalho, os resultados da pesqui-
sa desenvolvida por Lima (2009; 2013), que também Capistrano Júnior (2011) 
e Ramos (2007), os quais trabalharam com esse fenômeno na perspectiva dos 
textos verbo-visuais, assemelhando-se ao que desenvolveremos neste trabalho.

Este trabalho, além de permitir conhecer a trajetória dos estudos acerca 
do fenômeno da recategorização, baseada no trabalho de Lima e Cavalcante 
(2015), mostra o importante avanço na análise dos estudos de referenciação 
contemplando os textos verbo-imagéticos, como é o caso da charge, trazendo 
uma nova configuração para o processo de recategorização nos textos multi-
modais, sempre atrelando o texto ao discurso e à cognição. 

1. PERSPECTIVA TEXTUAL-DISCURSIVA DA RECATEGORIZAÇÃO

A relevância dos processos referenciais com ênfase na recategorização 
para esse trabalho incide numa perspectiva que vai muito além do que se iden-
tifica através do cotexto. Para Mondada e Dubois (1995), o processo de catego-
rização do mundo não se configura como um conjunto de rótulos que já estão 
estabelecidos e que não possam sofrer modificações, ou seja, os usuários da 
língua utilizam as expressões referenciais que mais convém para construir os 



sentidos dos seus enunciados podendo, elas, passarem por transformações ao 
longo do processo enunciativo. É esse processo que denominamos de recatego-
rização. Para Apothéloz-Reichler-Béguelin (1995), pioneiros no estudo desse 
fenômeno, a recategorização lexical, dentro de uma perspectiva de referência 
não extensional, está ancorada numa característica das línguas naturais que é 
a plasticidade dos significados do léxico, ou seja, a dinamicidade do processo 
ocorre no discurso e pelo discurso. Sendo assim, a recategorização dos referen-
tes acontece de acordo com os propósitos comunicativos dos interlocutores em 
trazer novas informações para o seu referente. O exemplo clássico dos autores 
apresenta essa característica:

(I) Um rapaz suspeito de ter desviado uma linha telefônica foi interrogado há alguns dias atrás pela 
polícia de Paris. Ele havia ‘utilizado’ a linha de seus vizinhos para fazer ligações para os Estados Uni-
dos em um montante de aproximadamente 50000 francos. O tagarela... (APOTHÉLOZ; REICHLER-
-BÉGUELIN, 1995: 262).

No exemplo (I), percebemos que o termo inicialmente apresentado “um 
rapaz suspeito” é retomado pela expressão referencial “o tagarela” que além de 
promover a continuidade do texto recategoriza o termo introdutório, trazendo 
novas informações sobre esse referente que, nesse caso, apresenta uma visão 
negativa em relação à atitude do rapaz e ao crime praticado por ele — que seria 
o do furto da linha telefônica dos vizinhos.

Apothéloz e Reichler-Béguelin (1995) afirmam que a recategorização, 
como um processo anafórico, não possui somente valor referencial, sendo, as-
sim, essa estratégia que não se limita apenas a recuperar um objeto no discurso, 
mas tal processo tem, ainda, a característica de transformar esse referente recu-
perado. Segundo Lima e Cavalcante (2015), tais autores trabalham com as bases 
do processo de recategorização dentro de uma perspectiva textual-discursiva, 
mas dão, também, muita importância para o caráter interativo, acrescentando 
que os aspectos cognitivos podem trazer aos discursos novas configurações.

Dentro da perspectiva textual-discursiva, o trabalho de Lima e Cavalcante 
(2015) traz, como exemplo, ainda, a pesquisa desenvolvida por Matos (2005), 
que, atrelada à proposta dessa primeira concepção do fenômeno da recategori-
zação. buscou investigar em oitenta textos de gêneros diversos como ocorriam 
as escolhas de transformação do referente por parte do enunciador. Para Matos 
(2005, 98), recategorização:

(...) enquanto estratégia textual-interativa, realiza-se por meio de marcas formais, materializadas 
regularmente nos textos. Por outro lado, coexistem marcas interacionais subjacentes a essa es-
tratégia, porque a recategorização sempre acontece impulsionada por uma intencionalidade do 
interlocutor, a qual determina o desenvolvimento argumentativo do texto.

Tendo em vista a apresentação da definição de recategorização defendida 
por Matos (2005), retomaremos no próximo item a segunda perspectiva desse 



fenômeno que é fundamental para a construção de sentido no gênero que ele-
gemos analisar.

2. A PERSPECTIVA COGNITIVO-DISCURSIVA DA RECATEGORIZAÇÃO

Com os estudos desenvolvidos por Lima (2003) sobre a recategorização 
metafórica na construção dos sentidos em piadas, evidenciou-se que tal fenô-
meno não corresponde, apenas, à estratégia de se utilizar um referente lexical 
efetivamente explícito no cotexto para poder transformá-lo ou reformulá-lo no 
decorrer da construção textual, mas que a recategorização pode acontecer, se-
gundo Lima e Cavalcante (2015, 300), “ em maior ou menor grau, sempre con-
dicionada pela ativação de elementos inferidos no plano contextual”. 

Baseado em Lima e Cavalcante (2015), temos uma nova concepção nos 
estudos sobre o fenômeno da recategorização através de uma relação estabele-
cida entre a Linguística Textual e a Linguística Cognitiva, proposta já em Lima 
(2009). Segundo essa concepção, 

i) A recategorização nem sempre pode ser reconstruída diretamente no nível textual discursivo, não 
se configurando apenas pela retomada de itens lexicais; ii) em se admitindo (i), a recategorização 
deve, em alguns casos ser (re)construída pela evocação de elementos radicados num nível cogniti-
vo, mas sempre sinalizados por pistas linguísticas, para evitar-se extrapolações interpretativas; iii) 
em decorrência de (ii), a recategorização pode ter diferentes graus de explicitude e implicar, neces-
sariamente, processos inferenciais (LIMA, 2009, p.57).

Complementar ao que foi proposto, Lima e Cavalcante (2015) também 
abordam os estudos desenvolvidos por Custódio Filho (2011) como importante 
contribuição para o avanço da descrição do fenômeno da recategorização. Ape-
sar de não trazer uma concepção nova em relação ao processo, Custódio Filho 
(2011) promove análises que ainda não haviam sido trabalhadas em torno da 
recategorização, principalmente envolvendo a multimodalidade. O autor afirma 
a existência de um tipo de recategorização que ele denominou de “recategoriza-
ção sem menção referencial”, a qual será base das análises do presente trabalho. 

Lima e Cavalcante (2015) afirmam que essa categoria proposta por Custó-
dio Filho (2011) poderia ser reformulada e tomada por “recategorização sem 
menção de expressão referencial”, pois seria uma classificação que daria conta 
de outros tantos processos semelhantes ou até mais complexos. Lima e Caval-
cante (2015) elencam os casos em que:

1) o referente recategorizado não é homologado na superfície textual, mas a sua recategorização é 
confirmada por uma expressão referencial; 2) quando o referente é homologado na superfície tex-
tual por uma expressão referencial, mas a sua recategorização somente é construída no plano das 
estruturas e do funcionamento cognitivo, porém evocada por outras pistas linguísticas; 3) quando 



nem o referente nem a sua recategorização são homologados por expressão referencial na super-
fície do texto, mas ambos elementos são inferidos a partir da ancoragem em modelos cognitivos 
evocados pelas pistas textuais (LIMA; CAVALCANTE, 2015, p. 308).

Com isso, Lima e Cavalcante (2015) consideram que o importante em 
toda essa evolução da recategorização, levando em consideração a perspectiva 
cognitivo-discursiva, mas que não exclui a perspectiva textual-discursiva, é o 
fato de que é necessário a exploração dos vários contextos onde se encontram 
presentes o fenômeno, dando os créditos ao que Lima (2009) propõe, tornando 
os estudos desenvolvidos por ela como importante para o desenrolar de um 
campo muito fértil, ou seja, o dos textos multimodais, conforme veremos no 
próximo tópico.

3. O PROCESSO DE RECATEGORIZAÇÃO NOS TEXTOS MULTIMODAIS

Vimos que, durante a trajetória dos estudos sobre o processo de reca-
tegorização, o fenômeno acabou se ampliando e trazendo consigo reflexões 
que tem se tentado contemplar, principalmente no que diz respeito aos textos 
multimodais, uma vez que, a partir da perspectiva sociocognitiva, o texto, por 
ser multifacetado, se estrutura tanto em componentes verbais, como em não-
-verbais. Cavalcante e Custódio Filho (2010, 10), sobre essa afirmação, expõem 
que “a consideração das múltiplas semioses faz estremecerem os alicerces de 
uma disciplina que quase sempre, mesmo em seus estágios mais avançados do 
ponto de vista da capacidade explicativa, centralizou-se na primazia do verbo”.

Com isso, tomamos por base para este estudo, a concepção cognitivo-dis-
cursiva da recategorização, bem como os estudos de Capistrano Júnior (2011) 
e Lima (2013), que analisaram gêneros multimodais no que tange ao fenôme-
no da recategorização. Tomaremos um desses gêneros para a análise do nosso 
trabalho, ou seja, a charge. Para tanto, faremos antes uma breve explanação 
sobre esse gênero, que será importante para a explanação sobre cada um dos 
exemplos que traremos a seguir.

4. BREVE ESTUDO SOBRE O GÊNERO CHARGE

Para compreender melhor gênero charge, Oliveira (2016, pp. 36-37) traz 
uma concepção que contribui para a reflexão sobre o processo de (re)constru-
ção do sentido afirmando que:

Na charge, há a possibilidade de compreender o sujeito como lugar de produção de sentido, acima 
do real, da razão e da linguagem verbal. O gênero discursivo chargístico produz sentido e verdade 
na imaginação, articulando seu discurso pelas fronteiras da razão.



Sobre as características desse gênero, Oliveira (2016, 37) diz que:

A charge não necessariamente é verbo-visual, mas pode constituir-se de texto apenas pictórico, de 
forma temporal e que exige interpretação por relações interdiscursivas. Nesse caso, o leitor precisa 
inteirar-se dos acontecimentos do mundo e fazer inferências para realizar a leitura com presteza, 
podendo ser complementada com a leitura de outros discursos.

Perceberemos, nas análises, que o contexto sociocultural interfere direta-
mente na construção e no entendimento da charge, por isso Oliveira (2016, p. 
38) afirma que no “contexto sociocultural há relações dialógicas e que o enten-
dimento disso é importante para que o leitor possa desenvolver a habilidade 
de leitura e análise/julgamento do gênero”. 

As charges são um gênero que pode ocorrer tanto na forma impressa, 
como na forma digital, ou virtual, como tem se encontrado em maior ocorrên-
cia atualmente. Sobre esse aspecto, Oliveira (2016, 46) completa:

Na esfera das charges impressas e midiatizadas, por exemplo, os discursos são, na maioria, cons-
titutivamente verbo-visuais. Essa marca identitária pode ser constatada na relevante presença de 
desenhos e escrita. A presença dessas duas linguagens implica em textos verbais com os quais a 
dimensão visual está intimamente articulada (...) O diálogo entre diferentes textos constrói sentidos 
por meio das especificidades da dimensão verbo-visual. (...)

É nesse sentido e partindo das características do gênero charge, associa-
do ao processo de recategorização numa perspectiva cognitivo-discursiva, que 
analisaremos quantas charges políticas veiculadas virtualmente nos anos de 
2016-2017 e avaliaremos como o processo de recategorização “sem menção de 
expressão referencial”, proposto por Cavalcante e Lima (2015), acontece e (re)
constrói os referentes nelas presentes. 

1. A RECATEGORIZAÇÃO SEM MENÇÃO DE EXPRESSÃO 
REFERENCIAL EM CHARGES POLÍTICAS: UM EXERCÍCIO DE 
ANÁLISE

Os conceitos e os estudos desenvolvidos em torno do fenômeno da reca-
tegorização abordados e elencados ao longo da fundamentação deste trabalho 
darão suporte às análises do corpus constituído para este estudo. A recatego-
rização sem menção de expressão referencial, explicada e definida por Lima e 
Cavalcante (2015), será o tipo que definirá a construção da análise em torno 
do processo. Vejamos na charge a seguir como o processo de recategorização é 
homologado homologado:



(A)

Fonte: http://fotografia.folha.uol.com.br/galerias/48447-charges-janeiro-de-2017#foto-666029.

Vemos, no exemplo (A), uma charge que se constrói tanto pela utilização 
da linguagem do verbal quanto do imagética. A recategorização e o sentido 
cômico-irônico que dela é decorrente se constroem a partir das expressões 
referenciais “Grande delação” e “A pátria agradecida”. Há, nessa charge, um 
exemplo muito claro de recategorização sem menção de expressão referen-
cial, pois o que a princípio seria apenas uma imagem que representaria uma 
cena de espetáculo, tem nos referentes presentes no texto verbal, uma evoca-
ção da atual situação política do Brasil, uma vez que diante de tantos escân-
dalos de corrupção, a entrega da prática desses atos ilícitos pelos envolvidos, 
que têm buscado se beneficiar juridicamente de alguma forma através das de-
lações premiadas, tem se tornado, para a população, e, principalmente, para 
imprensa, um espetáculo, onde a continuidade dessas delações faz com que 
se espere que, a qualquer momento, um maior e novo escândalo possa estar 
por vir. Essa construção de sentido só é possível ser estabelecida através das 
pistas textuais trazidas no texto. pois, tal qual um dos modelos de análise ci-
tados por Lima e Cavalcante (2015), o referente não é homologado, tampouco 
a recategorização dele. Observamos, ainda, que o exemplo acima trata-se de 
um caso em que há um encadeamento de recategorizações, pois ela poderá ser 
construída tanto pela imagem, quando pela porção verbal, uma vez que esse 
momento, onde escândalos de corrupção têm vindo à tona, é recategorizado 
como um grande espetáculo.

Vejamos, então, no exemplo (B) um outro caso em que é visto o mesmo 
fenômeno:



(B)

Fonte: https://www.humorpolitico.com.br/wp-content/uploads/2017/07/OLIVEIRA-030717-Face-580x373.jpg.

Neste exemplo (B), observamos que a charge vem composta de uma lin-
guagem verbal bem mais extensa do que a anterior e, assim como no exemplo 
(A), podemos perceber que, na porção verbal, as inferências serão responsá-
veis pela construção do humor e da ironia. Os trechos de texto “STF manda 
soltar Rocha Loures, ‘homem da mala’ e ex-assessor de Temer”, “ Ministro do 
STF autoriza Aécio a retomar mandato e nega pedido de prisão” e “ Gilmar 
Mendes vira relator de inquérito contra Aécio sobre doação de Odebretch” fun-
cionam como as pistas que permitirão homologar os referentes nesse exemplo 
e, consequentemente, estabelecer um processo de recategorização do símbolo 
da justiça como uma marionete, levando em consideração o contexto político 
brasileiro em 2017. 

Temos, nesse exemplo, mais um exemplo de recategorização sem menção 
de expressão referencial, pois o símbolo da justiça representa, na sua essência, 
a imparcialidade, através dos olhos vendados, e a força, através da espada, e 
nesse exemplo (B) observamos que ela está sendo recategorizada como uma 
marionete. A própria postura em que se encontra a estátua, associada às cordas 
e à mão que a sustenta e que dá os comandos, e ao levarmos em consideração 
as informações trazidas pelas informações textuais presentes, que sustentam a 
ideia de uma justiça que não estabelece o valor e os princípios que ela mesma 
prega, beneficiando políticos que através das inferências são caracterizados 



como corruptos, reconstrói a imagem de uma justiça imparcial e forte em uma 
justiça que é controlada por aqueles que detêm o poder. Toda essa recatego-
rização só é permitida se levarmos em consideração tanto o verbal, quanto o 
imagético, pois não há uma expressão referencial explícita que faça referência 
a todo esse contexto.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Tendo em vista que o processo de recategorização é um fenômeno de 
reconstrução de referentes em textos verbais e multimodais, esse trabalho 
buscou mostrar como acontece esse tipo de recategorização a partir de uma 
classificação proposta por Custódio Filho (2011) e renomeada por Lima e Ca-
valcante (2015) como “recategorização sem menção de expressão referencial”. 
A partir das análises feitas previamente por autores como Lima (2003, 2009 ), 
hoje, é possível minimizar a preocupação em torno do referenciação dos textos 
multimodais. As análises exploradas por Lima e Cavalcante (2015) e as traba-
lhadas nesse estudo apenas reafirmam a necessidade de estudos mais profun-
dos e que busquem uma classificação mais efetiva em torno do processo de 
recategorização.

Vimos que gêneros que comportam textos multimodais, ou verbo-visuais, 
como o caso das charges, podem, também, apresentar o processo de recatego-
rização, desde que o leitor partilhe de conhecimentos adquiridos previamente 
e construídos socialmente, pois só é possível fazer inferências e construir o hu-
mor e a ironia nesse tipo de charge (política) com o entendimento dos contex-
tos em que elas se inserem. As pistas, geralmente fornecidas pela parte verbal, 
ajudam a homologar os referentes, assim como o não verbal complementa a 
construção dos sentidos.
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ANÁLISE DO PROCESSO DE 
REFERENCIAÇÃO DE TEXTOS QUE 

ABORDAM A “IDEOLOGIA DE GÊNERO”97

Nailson Monteiro98

INTRODUÇÃO

A Semântica, concebida como área responsável pelo estudo do sentido/
significação da linguagem, em sua dimensão linguística, como afirma Ferrarezi 
e Basso (2013), ao longo da história dos estudos linguísticos sempre foi dei-
xada à margem. Isso se deu já que por muito tempo se acreditou que apenas 
análises gramaticais dariam conta do entendimento dos sentidos de um texto, 
pensamento que possuía como base o estruturalismo, cujo principal precur-
sor foi Saussure, e a ideia de língua como código, como defende Jackobson em 
sua Teoria da Comunicação, também sob influência estruturalista. Sabemos, 
porém, que só a Sintaxe não dá conta de investigar a significação, tampouco só 
a Semântica, mas um estudo que una ambas as áreas, como postula Marques 
(2001). Este campo comporta em si uma diversidade, tanto de perspectivas 
quanto de maneiras de enxergar seu objeto de estudo, o que evidencia sua he-
terogeneidade e complexidade, segundo Ilari e Geraldi (1995). Heterogenei-
dade essa que se dá exatamente porque é preciso entender que na verdade 
existem SemânticaS, no plural, já que cada uma se utiliza de suas bases teóricas 
e metodológicas para conceber o objeto de estudo que é comum a todas elas.

Apesar de sua vastidão, a Semântica ainda não pode ser vista como um 
campo preciso de análise científica, mas como um aglomerado de proposições 
que juntas dão vida à sua criação. Sendo assim, o único modo que se encontra 
para abarcar os aspectos semânticos é apresentando parte de sua heterogenei-
dade, como já foi citado anteriormente. Vale ressaltar que o maior e principal 
contratempo para as grandes produções semânticas é a insuficiência de dados 

97 Artigo elaborado com vistas à obtenção de crédito parcial na disciplina “Português 4: Semântica”, do curso de 
Letras Licenciatura em Português da UFPE, sob a orientação da Profa. Suzana Cortez, no primeiro semestre de 
2017.
98 Estudante do curso de Letras Licenciatura em Português — CAC — UFPE. 



pertinentes sobre o tema e a variedade de teorias que acabam por fracionar os 
estudos.

Segundo Guimarães (2006), exemplos de vertentes e suas concepções so-
bre o objeto de estudo do campo em foco são: Semântica formal/referencial 
(significado advindo das relações da linguagem com o mundo); Semântica es-
trutural/lexical (significado proveniente da estrutura da língua); Semântica 
enunciativa (significado resultante da colocação da língua em funcionamento 
pelo autor); Semântica do texto/discurso (significado oriundo do funcionamen-
to da língua considerando suas condições sócio-históricas). Essas vertentes, 
por possuírem bases teóricas e metodológicas próprias, que as levam a anali-
sar a significação por diferentes vieses, expõem o quão complexa e variada é a 
Semântica. 

Nosso artigo tem por objetivo a análise de dois textos, que abordam a 
“ideologia de gênero”, a fim de entender como a seleção lexical, o processo de 
referenciação e as relações estabelecidas no léxico, que influenciam o entendi-
mento do leitor, expõem a posição ideológica dos autores e constroem os obje-
tos do discurso/referentes. Adotaremos para o nosso estudo a abordagem da 
Semântica do texto-discurso, uma vez que ela leva em consideração o contexto 
de produção dos textos bem como o lugar de fala dos autores e outras questões 
relevantes para a construção dos significados. Além disso, consideramos lín-
gua como sendo fenômeno perpassado por fatores históricos, sociocognitivos, 
culturais, e que ganha vida nas interações entre interlocutores, com base em 
Marcuschi (2008).

1. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

O sujeito não é apenas enunciativo e sim também criativo e social nas suas ações cognitivas. As-
sim, na ação social situada, ele instaura e diz o mundo. Numa expressão um tanto quanto ousada, 
poderíamos dizer que o ato de referir é um ato criativo no contexto de ações linguísticas sócio-
-historicamente situadas. (MARCUSCHI, 2004, p. 275)

A partir do que afirma Marcuschi (2004) podemos perceber que o sujei-
to, no caso o autor de um texto, é criativo no ato de referir, pois ele, ao fazer 
uma referência, constrói uma verdadeira rede de relações que auxiliam na sua 
argumentação. É sabido que a neutralidade/imparcialidade no ato de falar, 
bandeira erguida pela mídia, nada mais é que uma utopia, uma vez que somos 
seres naturalmente ideológicos e não é possível se desvencilhar das ideologias 
e crenças na hora de produzir um texto já que são elas que norteiam nossas 
atuações no mundo. Logo, o léxico utilizado em um texto contribui para a argu-
mentação dele e não é, em instância alguma, neutro ou selecionado de maneira 
ingênua.



Ademais, é importante analisar o lugar de fala do autor responsável pela 
autoria de um texto, pois isso o torna social. Aquilo que ele profere, por não ser 
um dizer adâmico, é embasado no pensamento do outrem e está sob influência 
da história, da cultura e das motivações do locutor, como argumenta Antunes 
(2005). Em outras palavras, o léxico utilizado no texto e todas as relações esta-
belecidas no interior desse léxico sofrem influência dos fatores supracitados, 
uma vez que somos seres sociais que compartilham os discursos com grupos 
norteados por posicionamentos políticos e ideológicos.

1.1 Referenciação e suas definições

De maneira mais geral, podemos encontrar definições de conceitos ca-
ros à referenciação em Cavalcante (2012), Koch e Elias (2016) e Koch (2004). 
A primeira autora aponta o processo de referenciação como sendo a relação 
entre referentes/objetos de discurso (construídos no texto/discurso) e expres-
sões referenciais (responsáveis por fazer menção aos referentes e auxiliar na 
construção deles). Koch e Elias (2016) concebem a referenciação como sendo o 
processo no qual há a criação de um tema e as retomadas a ele. Já Koch (2004) 
assume que os objetos do discurso são dinâmicos, discorrendo acerca das al-
terações que eles podem sofrer, por parte dos modos pelos quais são retoma-
dos, podendo ser “transformados, recategorizados, desativados e reativados”. 
(KOCH, 2004, p. 244).

Em outras palavras, na elaboração de um texto, normalmente de início, 
insere-se uma temática, ou seja, algo que o texto produzido vai abordar, que 
podemos chamar de referente/objeto de discurso principal, e que no decorrer 
da produção vai recebendo características informativas que o constrói, produ-
zindo um processo de remissão. Podemos tomar como exemplo um texto que 
possui como tema a “ideologia de gênero”. É possível perceber que a “ideolo-
gia de gênero” será o referente/objeto de discurso principal desse texto, ou 
seja, o que está em foco, e todas as formas de retomá-lo são classificadas como 
expressões referenciais, que não apenas retomam como também constroem o 
próprio objeto, uma vez que norteiam a visão do leitor a respeito dele. Outros 
referentes/objetos de discurso aparecerão no texto seguidos de suas expres-
sões referenciais, eles, associados ao referente principal, integrarão uma rede 
argumentativa construída pelo autor. Entendidos os conceitos basilares da teo-
ria da referenciação é preciso agora problematizar como o processo de referir 
influi na produção de sentido que acontece no texto.

1.2 Referenciação e construção de sentido no texto

É sabido que a seleção das expressões referenciais compõe um elemento 
crucial para o construto do sentido do texto, pois é a partir dela que se podem 



construir relações tanto no campo lexical quanto na progressão referencial. 
As expressões referenciais do texto, em sua grande maioria, são representa-
das por intermédio de formas nominais, cuja retomada, segundo Koch (2004), 
pode se dar através de sinônimos ou quase sinônimos, por hiperonímia, nomes 
genéricos e descrições nominais. Além disso, pode ocorrer a recategorização/
rotulação do referente, fenômeno responsável por ressignificar o referente, ou 
seja, o referencia se afastando dos usos comuns ligados a ele. É válido clarifi-
car que há um cuidado quanto à escolha dos antecedentes de retomada, visto 
que essas seleções lexicais vão influenciar a compreensão do leitor, pois essa 
escolha será significativa para a construção do sentido do texto, como também 
desperta o interesse e prende a atenção do leitor.

Existem antecedentes de retomadas que possuem uma carga persuasiva, 
ou seja, em sua movimentação no texto, para construir o objeto de discurso, o 
interlocutor, em sua escolha de anafóricos, norteia o leitor para uma conclusão 
definida, isso ocorre muito nos metafóricos. Por fim, percebemos que por in-
termédio das formas nominais a referenciação acaba por ser, segundo Koch & 
Elias (2016), um dos patrimônios argumentativos significativos que a língua 
oferece, e ratificamos a ideia de que a seleção lexical, responsável pela coesão 
lexical, e as relações existentes no léxico de um texto são claramente elementos 
argumentativos utilizados para perspectivar os referentes.

2. ANÁLISE DE DADOS

Direcionamos o nosso olhar a textos midiáticos que tratam da temática 
“ideologia de gênero”, por ser um assunto atual e amplamente discutido nas 
mais diversas esferas da sociedade. Nosso corpus é constituído pelos textos 
“Você já ouviu falar sobre a “Ideologia de gênero”?” (que chamaremos de texto 
1), veiculado pelo site Observatório Interamericano de Biopolítica, publicado 
em 10 de março de 2015, e “Ideologia de gênero”, (que chamaremos de texto 2), 
extraído do blog O Globo, publicado em 07 de março de 2016.

Para melhor visualização de como se dá o processo de referenciação, está 
posto, a seguir, um levantamento dos referentes e expressões referenciais, res-
pectivamente dos textos 1 e 2. Utilizaremos para classificar as expressões re-
ferencias alguns termos que podem ser encontrados em Koch & Elias (2016), 
Koch (2004) e Cavalcante (2012).

Texto 1: referente principal (tema)/expressões referenciais.

IDEOLOGIA DE GÊNERO – ideologia; ideologia de gênero; introduzida em nosso país; loucura; novos 
recursos para nos sabotarem; o mais disfarçado e perigoso; planos.

Fonte: nossa autoria.

http://biopolitica.com.br/index.php/artigos/40-voce-ja-ouviu-falar-sobre-a-ideologia-de-genero


Texto 1: referentes secundários/expressões referenciais.

SEUS FILHOS – seus filhos; nossas crianças.

PESSOAS – eles; essas pessoas; organizações; atual governo. 

(Verbos/Formas verbais): estão; modificarem; inventaram; destruir.

NOSSAS ESCOLAS – escolas; ensino público e privado; laboratórios para a manipulação da personali-
dade dos seus filhos.

FAMÍLIA – nossa família; as famílias do Brasil; instituição antiquada.

MATERIAIS DIDÁTICOS – deformarem sua identidade.

Fonte: nossa autoria.

Neste texto, claramente contra a “ideologia de gênero”, o autor referencia 
o tema apenas com duas expressões no mesmo campo semântico do referente 
principal, sendo elas ideologia e ideologia de gênero, enquanto se utiliza de 
três anáforas rotuladoras avaliativas, fenômeno apresentado por Koch (2004), 
que também podem ser encontradas em outras partes do texto, como na reto-
mada dos referentes secundários nossas escolas e família. No caso de família, 
esse referente é retomado como instituição antiquada, que caracteriza rotula-
ção avaliativa depreciativa e indica que essa é a concepção adotada pelas pes-
soas que defendem a “ideologia de gênero”. A retomada também se dá com a 
expressão as famílias do Brasil, que caracteriza predicação99. Com o objetivo de 
construir significação sobre o referente principal, o autor retoma “ideologia de 
gênero” desde loucura até novos recursos para nos sabotarem.

“Como não estão conseguindo mudar a cabeça da população, inventaram 
novos recursos para nos sabotarem. O mais disfarçado e perigoso é a “Ideologia 
de Gênero”.”

É importante perceber o uso do verbo sabotar no trecho acima, pois a se-
leção dos verbos, no texto 1, também indica a posição do autor e a construção 
de sentidos existente em seu texto. Dentre os verbos encontram-se: confundir, 
modificar, transformar, destruir, sabotar e deformar. Todos eles utilizados para 
destacar o caráter “enganador” dessa “ideologia”, como aponta o autor. “Você 
sabia que existem pessoas que estão trabalhando para confundir a cabeça de 
seus filhos? Você sabia que estão investindo milhares de reais, tirados dos co-
fres públicos, para modificarem o comportamento sexual de nossas crian-
ças?” (grifos do autor)

Ainda, um aspecto chama atenção ao fim do texto, que possui um teor 
bastante autoritário, pois ele é assinado como “As famílias do Brasil lhe agra-
decem”. Numa estratégia persuasiva o verdadeiro autor evoca a instituição fa-

99 “Dizemos que houve predicação quando um operador toma um termo por seu escopo, transferindo-lhes pro-
priedades de que o escopo não dispunha antes.” (CASTILHO, 2010, p. 127).



mília como se ele fosse um representante dela em sua totalidade, tudo isso 
respaldado no uso contínuo da 3ª pessoa do plural, como pode ser observado 
nos trechos “nossas crianças” e “nossas famílias”. Este uso indica que todas as 
famílias do Brasil seguem o mesmo posicionamento ideológico daquele que 
produziu o texto a ponto de que elas mesmas assinam o texto e agradecem aos 
leitores que lutam contra a “ideologia de gênero”.

Texto 2: referente principal (tema)/expressões referenciais.

IDEOLOGIA DE GÊNERO – tema; conceito; ideologia de gênero; educação da subjetividade.

Fonte: nossa autoria.

Texto 2: referentes secundários/expressões referenciais100

HOMOSSEXUALIDADE – tendência natural; banida; “demoníaca”; práticas sexuais outrora encobertas 
pelo moralismo, o tabu e o preconceito.

SEUS JOVENS – meninas; meninos; adolescente; o jovem; a jovem; os jovens.

REVOLUÇÃO SEXUAL – meninas transam com meninas, meninos com meninos.
(Verbos/Formas verbais): ficar; selinho; banalizar.

EDUCAÇÃO SEXUAL – meras aulas de higiene corporal.

SEXO – projeto de vida a dois; esporte prazeroso sem o peso da culpa ou envolvimento emocional.

Fonte: nossa autoria.

No texto 2, o autor, para tratar do referente principal, se utiliza apenas de 
termos do mesmo campo semântico dele, e não faz uso de anáforas rotuladoras 
avaliativas com o intuito de atribuir caráter negativo ao tema. Muito pelo con-
trário, ele concebe-o como algo que ultrapassa tópicos relativos a sexo e gênero 
e que alcança a construção da subjetividade humana. O autor critica as aulas de 
educação sexual, evidenciando que elas precisam evoluir e deixar de ser apenas 
algo relativo à higiene do corpo. Toda a argumentação do texto 2 segue uma li-
nha de raciocínio contrária à do texto 1, uma vez que o Frei Beto, colunista do O 
Globo, se mostra muito mais flexível quanto ao tema e à necessidade de se estu-
dar gênero com a finalidade de nortear os mais novos para que eles encontrem 
seu lugar no mundo e abandonem a ideia de “descartabilidade” dos outros.

Em contrapartida, podemos encontrar no texto dois trechos que podem 
ser problematizados, sendo eles:

“Meninas transam com meninas, meninos com meninos, sem que isso ex-
presse necessariamente uma identidade sexual. “Ficar”, “selinho”, rotatividade 
de parceiros, tendem a banalizar o sexo, praticado como se fosse um esporte 
prazeroso, sem o peso da culpa [...]”.

100   O autor utiliza aspas na expressão demoníaca para indicar que este adjetivo é atribuído à homossexualidade 
por alguns evangélicos, ou seja, é a fala do outro.



“O jovem que se droga clama: “Não suporto essa realidade. Quero ser ama-
do!” A jovem que transa com diferentes parceiros grita: “Quero ser feliz!””.

O primeiro trecho referencia a “revolução sexual”, como sustenta o autor. 
Essa mesma revolução é promovida pela “espiritualidade desprovida da noção 
de pecado”, logo, os termos pecado e culpa estão também associados ao sexo 
homossexual, uma vez que todos esses termos estão ligados à “revolução se-
xual”. Já no segundo exemplo, o colunista do O Globo nos apresenta uma fala 
com indícios de machismo, uma vez que associa a imagem da mulher que tran-
sa com diferentes parceiros a algo de cunho negativo no qual só existe a busca 
pela felicidade, ou seja, a ausência de felicidade. Será que em outro contexto ele 
associaria a imagem da mulher às drogas e a do homem à “promiscuidade”? A 
primeira hipótese é possível, já a segunda é improvável uma vez que cultural-
mente só a liberdade sexual da mulher é tolhida e negada a ela. A posição com 
teor preconceituoso do autor nesses trechos é previsível até mesmo pelo seu 
lugar de fala, uma vez que ele é frei e sua posição ideológica no texto é norteada 
também por suas crenças.

Por conseguinte, percebe-se que as matrizes ideológicas que norteiam 
ambos os textos são diferentes, uma vez que numa análise geral percebemos 
que o texto 1 possui uma carga de ideias tradicionais/retrógradas e até mesmo 
agressivas. Isso acontece uma vez que o autor destaca expressões colocando-as 
em negrito, usa letra maiúscula para chamar atenção do leitor, rotula em tom 
avaliativo/depreciativo diversas vezes os referentes, como estratégia de con-
vencer aquele que lê, e apresenta um verdadeiro ataque à ideia da “ideologia de 
gênero”. Por sua vez o texto 2 segue uma ideia mais reflexiva e menos precon-
ceituosa que o primeiro texto, salvaguardando os trechos acima mencionados, 
que não desqualificam o discurso como um todo.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Ao longo de toda a nossa análise ratificamos a ideia do poder que existe na 
argumentação dos autores de textos, poder no sentido de que através da refe-
renciação o autor, ao perspectivar os objetos de discurso, acaba por concebê-
-los a sua vontade e baseado nos seus posicionamentos político-ideológicos. É 
possível perceber também que nenhum uso é ingênuo e a neutralidade na fala 
não existe porque somos todos seres sociais e essencialmente políticos. Exem-
plo disso é o próprio uso da expressão “ideologia de gênero”101 nos textos, pois 

101 Ao longo de nosso trabalho sempre nos referimos à expressão “ideologia de gênero” utilizando aspas, uma vez 
que discordamos dessa expressão, utilizada por pessoas que veem no estudo do gênero um caráter doutrinador. 
Parece-nos mais adequado estudo de gênero, conceito utilizado por aqueles que acreditam que o tema deve ser 
abordado nas escolas.



quem assim classifica o estudo do gênero acaba por revelar um posicionamen-
to político-ideológico. Além disso, notamos que a recorrente utilização de ro-
tulações/recategorizações depreciativas é um instrumento de argumentação 
cuja função é denegrir um tema, e quanto maior for o uso mais evidente isso se 
mostra, tal como se observa no texto 1.

Diante disso é possível concluir que o autor é influenciado pela matriz 
ideológica do meio no qual trabalha sem que isso o isente da responsabilidade 
pelas suas produções, uma vez que quem decide trabalhar para um meio x ou 
y precisa conhecer o que norteia esse meio e reproduzir seu pensamento. Cabe 
ao autor estabelecer relação entre o léxico por ele selecionado para compor 
sua produção a fim de que possa formar sua ideia a respeito do tema. Analisar 
esses textos nos fez aguçar de fato o olhar para os discursos por perceber o 
grau de argumentação que conduz o olhar do leitor, mas que muitas vezes pas-
sa despercebido graças ao “jogo argumentativo do produtor do texto”.

Por conseguinte, fica evidente a necessidade do estudo semântico de tex-
tos nas salas de aula. Muito se fala sobre educar os alunos, desde as séries ini-
ciais, para que sejam leitores proficientes e críticos, em contrapartida isso só 
será possível quando os docentes, em sua totalidade, adotarem a ideia de que 
estudar textos só considerando aspectos gramaticais não é producente. É pre-
ciso levar para as aulas de língua textos com diferentes pontos de vista e sobre 
os mais diversos temas a fim de trabalhá-los com os discentes incitando-os a 
desenvolver uma visão crítica e reflexiva sobre todo e qualquer texto que leiam.
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FACETAS DE UMA ATIVIDADE 
DE (RE)TEXTUALIZAÇÃO SOB 

UMA ÓTICA PROCESSUAL: 
Desnudando o nascimento de um resumo
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INTRODUÇÃO

Este trabalho é produto de uma pesquisa fomentada pelo Conselho Na-
cional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), através de bolsa 
de iniciação científica, que teve como escopo desnudar atividades de retextua-
lização de um texto escrito no gênero resumo, tendo por base dados de seu 
processo de construção. Tencionamos corroborar com a discussão sobre os 
procedimentos cognitivos, linguísticos, textuais e discursivos que ocorrem no 
decurso de um processo de retextualização, perscrutando, a partir de dados 
processuais, o “nascimento” de um resumo.

Segundo Marcuschi (2010), o termo retextualização pode ser definido 
como o ato de se engendrar um novo texto a partir de um texto-fonte, pro-
cesso que abarca complexas técnicas, as quais afetam código e sentido. Desse 
modo, questões linguísticas, textuais, discursivas e cognitivas são envolvidas 
nessa atividade. As cognitivas abrangem a compreensão textual. Afinal, para se 
transformar um texto é preciso, antes de tudo, entendê-lo. Marcuschi (2001) 
postula, também, que é importante que se conheça o gênero, produto da re-
textualização, para que ela seja efetuada de forma produtiva e adequada. Por-
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tanto, para a escrita de um texto no gênero resumo, é necessário conhecer as 
características do gênero e saber aplicá-las na escrita, o que é denominado por 
Matencio (2002) como saber fazer. A autora salienta que, em um resumo, é 
essencial que se efetue o gerenciamento de vozes, a fim de esclarecer que as 
ideias ali apresentadas advêm do texto-base da retextualização, e não de quem 
escreve o resumo.

É tendo o conceito de retextualização em mira que nasceu a presente pes-
quisa. Porém, é muito comum que o texto (oral ou escrito) seja estudado/ana-
lisado, nas pesquisas linguísticas, sob prismas que consideram o produto final, 
apenas. Levando esse fato em consideração, o que difere o presente trabalho 
das pesquisas supracitadas é o fato de seu corpus ser composto de dados pro-
cessuais. Assim sendo, nossos dados explicitam a relação que o escrevente fir-
ma com o texto e, por conseguinte, com o discurso que o cinge, descortinando 
o liame entre sujeito e linguagem. Com esse corpus objetivamos, então, des-
vendar as nuanças do gênero resumo, fruto de uma retextualização, tendo em 
vista sua gênese e o processo de engendramento textual. Analisaremos, espe-
cificamente, como a atividade de compreensão textual se efetiva no decurso da 
feitura do resumo escrito por uma dupla de discentes de um curso de bachare-
lado em Ciência da Computação, tendo como texto-base um ensaio escrito por 
Roberto Pompeu de Toledo. 

Dito isso, na seção seguinte do presente trabalho, trataremos da me-
todologia utilizada por nós para captar o “nascimento” do gênero resumo. 
Posteriormente, analisaremos os dados e, derradeiramente, faremos nossas 
considerações finais sobre o que, efetivamente, a pormenorização deles nos 
proporcionou averiguar a respeito do que objetivamos. 

1. METODOLOGIA

Explicitar o status nascendi do texto é uma tarefa melindrosa, a qual de-
manda o uso de diversos procedimentos. Dessa forma, objetivando capturar o 
processo de engendramento da produção textual em análise, algumas estraté-
gias metodológicas foram eleitas.

A priori, convidamos uma dupla de discentes de um curso de Ciência da 
Computação para escrever um resumo do ensaio intitulado Os pássaros, a can-
ção e a pressa (1994), de autoria de Roberto Pompeu de Toledo, o qual foi pro-
duzido em razão da morte do cantor e compositor Antonio Carlos Jobim. Opta-
mos pela escrita conjunta porque ela nos viabilizaria a apreensão da gênese do 
texto, já que todo o diálogo firmado entre os discentes no decurso da produção 
seria gravado em áudio. 



Uma semana após a elaboração textual, realizamos uma entrevista com os 
discentes, também gravada em áudio, a respeito da escrita do texto, tudo a fa-
vor de tornar o corpus o mais completo possível. A posteriori, transcrevemos as 
gravações supracitadas e digitalizamos a versão final e os rascunhos do resumo 
para contribuir com a análise dos dados. Para organizarmos o corpus, fizemos 
uso dos recursos teórico-metodológicos da Crítica Genética, área da literatura 
que confere ao texto o prisma processual.

2. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Um fator que perpassa a compreensão textual é o conhecimento linguísti-
co. De acordo com Koch e Travaglia (2003), apesar de não ser possível apreen-
der o(s) sentido(s) de um texto com base nas palavras que o formam e em 
sua estruturação sintática, somente, é axiomática a relevância dos elementos 
linguísticos do texto no que diz respeito ao estabelecimento da coerência, uma 
vez que esses elementos servem como uma espécie de pista para o aguçamen-
to dos conhecimentos arquivados na memória e constituem o pontapé inicial 
para a produção de inferências, além de viabilizarem a captação da orientação 
argumentativa dos enunciados que constituem o texto, dentre outras funções. 
No trecho abaixo, vemos a influência do conhecimento linguístico no processo 
de compreensão textual e, consequentemente, no engendramento do texto:

M: O que é efêmero? Porque ele fala assim, ó, e porque tinha outra percepção, e porque... Cadê? E 
porque tinha uma outra percepção do tempo conseguiu, mesmo num território do efêmero como 
o da música popular brasileira, deixar uma obra que o ultrapassa, em duração.
(Pausa)
M: Efêmero. Sim, efêmero é o que? Sucesso? Que fica tipo, porque tinha uma outra percepção do 
tempo conseguiu, mesmo num território do sucesso como o da música popular... Né não, hein?
(Pausa)
ML: E aí? O que que a gente coloca? Essa palavra é que vai definir tudo. Sério mesmo.
M: Não, eu sei.
ML: Quando sair ela aí, sai o texto e pronto. Acabou e pronto.

No excerto em questão, M e ML discutem sobre uma palavra que não co-
nhecem: “efêmero”. Esse desconhecimento suscita a produção de inferências, a 
partir do contexto em que a palavra se apresenta, acerca do significado dela, o 
que ratifica os postulados de Koch e Travaglia (1997), autores que chamam a 
atenção para a relação do nível linguístico com o nível conceitual-cognitivo (co-
nhecimento de mundo) e com o pragmático, o que testifica, substancialmente, a 
relevância das marcas linguísticas como sinais para a determinação do sentido 
e, desse modo, da coerência textual. Se faz necessário que a dupla compreenda 
o significado do termo em questão, uma vez que seu não entendimento pode 



prejudicar parte da produção textual pela desconsideração do trecho ou por 
sua depreensão equivocada, que pode gerar efeitos de sentido indesejados.

Para Fillmore (1981) – outro autor que reforça a discussão acerca da re-
lação entre conhecimento linguístico e conhecimento de mundo –, a chamada 
“pragmática das expressões” é fundamental para clarificar determinados fatos 
que se sucedem no emprego delas, uma vez que as conjunturas pragmáticas 
para a enunciação de uma frase viabilizam o conhecimento de suas possibi-
lidades de interpretação e, assim sendo, propiciam a percepção e o estabele-
cimento de sua coerência. De acordo com o autor, a principal incumbência da 
“gramática do discurso” é definir, a partir do material linguístico abarcado no 
discurso sob análise, o conjunto de mundos nos quais o discurso é capaz de 
representar um papel, advindo daí a relevância da contextualização que as for-
mas linguísticas possibilitam.

Como foi dito anteriormente, no trecho supracitado, M e ML tentam, sem 
sucesso, depreender o significado da palavra “efêmero” com base apenas nos 
outros vocábulos que a acompanham e seus respectivos sentidos. A falha nessa 
tarefa prejudica o andamento da escrita de todo o restante do resumo, como 
elas próprias salientam, fato que comprova a importância do conhecimento 
linguístico no processo de compreensão textual. O referido “problema” é dei-
xado de lado pelas discentes e sua resolução se dá somente na fase de revisão 
do texto, em que uma das escreventes consegue inferir o real significado do 
vocábulo em questão. Vejamos:

M: Mas, quando ele fala do efêmero, ele fala disso, que, tipo, é... O território efêmero da música... 
Ele fala... Efêmero é, justamente, isso, um topo de sucesso e acabou. É sério. Ele volta a falar isso 
no final do texto. Efêmero é uma coisa passageira. Então, ele volta a falar disso no final do texto.
ML: Tá bom, M. [...].
(Pausa)
M: (Lendo) Todas as descrições mencionadas por Roberto Pompeu de Toledo...
ML: Mas ficou até boazinha...
M: Tenta acrescentar aí enquanto eu passo a limpo.
[...]
ML: Você tá falando ironicamente.
M: Não. 
(Risos).
M: Pessoa de autoestima baixa é fogo viu! Quando eu reclamo... Mas, quando eu elogio, mesmo 
assim, ainda...[...]

No excerto destacado, M compartilha com ML suas deduções sobre o sen-
tido do termo “efêmero”, justificando seu pensamento com base no próprio tex-
to, atitude que faz com que, aparentemente, sua colega concorde com a expli-
cação dada por ela. M, então, diz à ML para que esta tente inserir a descoberta, 
que tanto as afligiu no início da escrita, na conclusão do texto, posicionamento 



que tem sua veracidade posta em cheque por ML, a qual, inclusive, afirma que 
o comentário feito por sua colega havia sido irônico, o que é invalidado pela 
negativa de M. Apesar dessa discussão, o que o texto final revela é a desconsi-
deração dessa parte específica do ensaio por parte das escreventes.

Observamos, também, que a dupla se atenta, a todo instante, ao texto-base 
para não fugir das ideias postuladas pelo autor e manter a fidedignidade na 
retextualização. Vejamos:

M: [...] Temos que nos prender ao que ele fala.
ML: Eu estou fazendo um resumo...
M: Então... Ele não falou...
ML: ...não tô escrevendo coisas do texto não.
M: ...de todo mundo, pra você colocar todo mundo no seu resumo.
ML: Se for assim, eu copio o texto dele e coloco aí.

M chama atenção para o fato de ter que se prender às ideias do autor; já 
ML, por seu turno, mostrando que tem ciência dessa particularidade do gênero 
fruto da retextualização, afirma que está elaborando um resumo, e não copian-
do trechos do texto. De acordo com Bakhtin (1979), existem duas grandes in-
clinações no que se refere à inserção do discurso já dito ou, em outras palavras, 
do outro: ou o enunciador opta por desmembrar o discurso citado, a fim de 
evidenciar sua autossuficiência, ou há a incorporação desse discurso em sua 
enunciação, o que viabiliza o emaranhamento da voz do autor com a do que é 
citado. Ao passo que as estudantes ratificam a importância de se prender ao 
que o autor postula, elas retomam as ideias dele e realizam um gerenciamento 
de vozes, uma vez que sempre recobram e reforçam que o conteúdo presente 
no resumo advém do autor do texto-base. 

Vale ressaltar que, mesmo que se deva ter o cuidado de não distorcer a 
ideia do autor do texto-base, o gênero resumo não é pautado em uma cópia 
aleatória de excertos do texto-base, tampouco se baseia somente na estratégia 
de seleção de informações e de apagamento, como assevera Therezzo (2001). 
Sendo assim, quando ML afirma que está fazendo um resumo e não plagiando 
trechos do texto, ela demonstra domínio no que se refere a esse processo, pois 
o papel do resumidor é o de compreender a ideia central do texto e produzir 
enunciados com suas próprias palavras, desde que estejam em consonância 
coma as ideais postuladas pelo autor do texto-base.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Percebemos, a partir da análise dos dados, que a falta de compreensão 
de parte(s) do texto-fonte influencia diretamente em seu processo de retex-
tualização, visto termos verificado que trechos não entendidos pela dupla de 



escreventes não apareceram no produto final elaborado por ela, apesar de dis-
cussões sobre eles figurarem na gravação do diálogo mantido entre as estu-
dantes ao longo da feitura do texto. Esse fato ratifica a premissa de Marcuschi 
(2004) de que só é possível retextualizar um texto caso haja total ou parcial 
compreensão dele.

Vimos, também, a partir da pormenorização da conversa mantida entre 
a dupla, que, ao longo do engendramento do texto, a dupla se prendeu, subs-
tancialmente, ao texto-base, o que ratifica o conhecimento do gênero por parte 
das discentes e a influência do estilo do gênero em uma produção textual, mais 
especificamente do gênero resumo, cerne de nossa pesquisa, que é pouco aco-
modatício a entradas individuais.
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O EMPREGO DA PREPOSIÇÃO EM 
COM VERBOS DE MOVIMENTO 

EM TEXTOS DA INTERNET
Igor da Silva Macêdo de Oliveira105 

Elisângela Gonçalves106

INTRODUÇÃO

Esta pesquisa, de modo bem preliminar, aborda o emprego da preposição 
em com verbos de movimento, como ir, vir, chegar, sair e levar em textos da 
internet (informativos, de reclamações sobre produtos e serviços, e de consul-
toria, humor e entretenimento). Esse uso se difere do que é preconizado pela 
gramática normativa do português, na qual verificamos a seguinte afirmação 
sobre o uso dessa preposição, bem como das preposições a/para:

O sistema preposicional do português, do ponto de vista semântico, está dividido em dois campos 
centrais: um que se caracteriza pelo traço ‘dinamicidade’ (física ou figurada) e outro em que os 
traços de noções ‘estáticas’ e ‘dinâmicas’ são indiferentemente marcados em ambos, tanto em 
referência ao espaço quanto ao tempo. Ao primeiro campo pertencem: a, contra, até, para, por, 
de e desde; ao segundo: ante, trás, sob, sobre, com, sem, em e entre. (BECHARA, 2009, p. 298-299, 
grifo nosso).

Todavia, no concernente à ideia de movimento, Bechara (2009) restringe 
o uso de em a lugar para onde se dirige um movimento, desabonando seu uso 
com verbos como vir e chegar, por exemplo:

Lugar para onde se dirige um movimento, sucessão, em sentido próprio ou figurado: Saltar em ter-
ra. Entrar em casa. De grão em grão. Observação: a língua padrão não agasalha este emprego com 
os verbos vir, chegar, preferindo a preposição a: Ir à cidade; chegar ao colégio (BECHARA, 2009, p. 
316, grifo nosso).

Vieira (2009) argumenta que essa breve descrição apresentada pelas gra-
máticas não é suficiente para explicar os fatores de seleção das preposições a/
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para e em com verbos de movimento, fazendo-se necessário levar em conta 
fatores semânticos (que vão além do critério semântico adotado por Bechara, 
2009), os quais julga essenciais na seleção destas — posicionamento com o 
qual concordamos e que adotamos no presente trabalho. 

O objetivo desta pesquisa é mostrar que o emprego da preposição em no 
português brasileiro não se coaduna com o que é apresentado por gramáticos 
normativistas, assim como explicar o que motiva esse emprego, levando em 
consideração o que postula Vieira (2009), segundo o qual, no que tange à varia-
ção do uso dessas proposições com verbos de movimento, há um afrouxamen-
to na relação entre os verbos e as preposições, bem como um estreitamento 
entre os argumentos dos verbos ou dos adjuntos.

Este trabalho se organiza da seguinte maneira: na seção que segue imedia-
tamente esta, abordamos os pressupostos teórico-metodológicos da Teoria da 
Variação e Mudança Linguística (LABOV, 1966-2006; 1972-2008) que norteiam 
o desenvolvimento desta pesquisa. Na segunda seção, apresentamos resultados 
de trabalhos que se voltam para o estudo do emprego das preposições em, a/
para com verbos de movimento. Na seção 3, discutimos a realização da prepo-
sição em com verbos de movimento em textos colhidos na internet (em sites in-
formativos, de reclamações sobre produtos e serviços, e de consultoria, humor 
e entretenimento) e, a seguir, apresentamos nossas considerações finais.

1. TEORIA DA VARIAÇÃO E MUDANÇA LINGUÍSTICA

A corrente de pesquisa desenvolvida por Labov (1966-2006; 1972-2008), 
conhecida como Sociolinguística Variacionista, também chamada Sociolinguís-
tica Laboviana ou Quantitativa, toma como objeto de estudo a variação, com-
preendendo-a como um princípio geral e universal das línguas, passível de ser 
descrita e analisada, e parte do ponto de vista de que toda variação é motivada 
(controlada por fatores), de modo que a heterogeneidade se torna sistemática 
e previsível, não havendo espaço para a aleatoriedade. Seu objetivo principal 
consiste em sistematizar variantes linguísticas (diversas maneiras de se dizer 
a mesma coisa em um mesmo contexto, e com o mesmo valor de verdade [TA-
RALLO, 1986, p. 8]) usadas por uma mesma comunidade de fala.

Existem variáveis internas e externas à língua. Entre aquelas, estão os fa-
tores fonológicos, morfossintáticos, semânticos, discursivos e lexicais, que se 
referem a características das línguas em diversas dimensões. Fazem parte das 
externas os fatores inerentes ao indivíduo (sexo, idade, etnia), os sociogeográ-
ficos (região, escolarização, nível de renda, profissão, classe social), os con-
textuais (grau de formalidade e tensão discursiva). Há outros fatores extralin-
guísticos que se têm mostrado importantes para alguns fenômenos variáveis: 



posição do falante no mercado de trabalho e sua interação com a mídia. Nos 
dados reais da fala, em princípio, é impossível medir diretamente a influência 
de determinada categoria, sem medir concomitantemente o efeito das demais, 
via de regra, também presentes.

As variantes podem seguir duas direções distintas: a) conservarem-se 
estáveis no sistema, b) encontrarem-se num estágio de mutação. No segundo 
caso, uma das variantes tende a desaparecer, sendo substituída por outra(s) 
ao longo do tempo, constituindo o que se chama em Sociolinguística mudança 
em progresso. Compete a esta, desse modo, investigar o grau de estabilidade 
ou de mutabilidade da variação, “diagnosticando as variáveis que contextua-
lizam as variantes e descrevendo seu comportamento preditivo”. (MOLLICA, 
1992, p. 14).

A predominância de uma variante entre os falantes mais jovens e seu pou-
co uso pelos mais idosos poderá estar indicando o que se chama mudança em 
progresso, ou seja, o abandono de uma das variantes em detrimento de outra. 
Desenvolve-se, dessa forma, um estudo histórico da variação, no denominado 
tempo aparente: a distribuição das variantes por diversos grupos etários. En-
tretanto, nem sempre os fatos da língua estão passando por mudança: quando 
duas ou mais variantes convivem “pacificamente” (sem uma estar tomando o 
lugar da outra), fala-se em variação estável. Comprovada a mudança com base 
em dados do tempo aparente, deve-se proceder a um encaixamento histórico 
da variável no tempo real através de (i) acesso ao mapa linguístico de uma co-
munidade; 2) consulta a textos escritos em prosa que potencialmente reflitam 
o vernáculo de certo período de tempo; (iii) consulta a cartas de cunho pessoal, 
diários e textos teatrais que tenham visado, em seu momento de criação, a um 
retrato da fala de diferentes camadas sociais da comunidade; (iv) consulta a 
gramáticas, que poderão fornecer dados substanciosos ao analista.

É a combinação de observações em tempo aparente e em tempo real que 
constitui o método fundamental de análise da mudança em curso.

A metodologia da Teoria da Variação consiste em um meio forte e seguro 
a ser empregado no estudo de qualquer fenômeno variável nos diversos níveis 
e manifestações linguísticos. Compete ao linguista, responsável por descobrir 
os fatores relevantes, levantar e codificar os dados empíricos de maneira corre-
ta, e, principalmente, interpretar os resultados numéricos segundo uma visão 
teórica da língua. “O progresso da ciência linguística não está nos números em 
si, mas no que a análise dos números pode trazer para nosso entendimento das 
línguas humanas” (NARO, 1992, p. 25).

No estudo desenvolvido neste trabalho, embora ainda não procedamos à 
análise quantitativa dos dados, arrolamos variáveis linguísticas que possam es-
tar condicionando o emprego da preposição em com verbos de movimento em 



dados colhidos na internet; daí fazermos referência à Sociolinguística Variacio-
nista nesta seção (a qual nos serve de base para a análise aqui apresentada).

2. ABORDAGEM DO USO DAS PREPOSIÇÕES EM E A/PARA COM 
VERBOS DE MOVIMENTO (VIEIRA, 2009; SOUSA; GONÇALVES, 
2017)

Vieira (2009) postula que a seleção das preposições é condicionada por 
quatro fatores semânticos (que não são encontrados nas descrições das gramá-
ticas normativas) presentes nos locativos, que ajudam a explicar a alternância 
entre as preposições em e a/para com verbos de movimento: [±-aberto], [± 
definido], [± determinante] e [±permanência]. Comentamos, a seguir, cada um 
desses traços, apresentando exemplos próprios.

O primeiro traço, [±aberto], é dividido em (a) [-aberto], que caracteriza 
um local fechado, com uma entrada definida e com uma cobertura, como no 
exemplo “Nós combinamos de ir jantar no novo restaurante no fim de semana”, 
em que o locativo remete a um espaço constituído de paredes e de um telhado, 
bem como de entrada e saída definidas; (b) [+aberto], que apresenta caracte-
rísticas opostas ao anterior, como no exemplo “Quando chegar em Olinda avi-
sarei a ela”, em que a cidade pernambucana Olinda não possui barreiras físicas 
(muros, cercas ) que delimitem seu espaço. 

O segundo e terceiro traços estão interligados e são classificados por Viei-
ra (2009) como grau de definitude e determinação do locativo, respectivamen-
te, os quais controlam dois tipos de informação: (i) o fato de os locativos serem 
determinados por artigos ou pronomes demonstrativos e possessivos e (ii) te-
rem referentes conhecidos pelo falante/ouvinte, sendo, assim, caracterizados 
pelos traços [±definido] [±determinante], como no exemplo “Preciso falar com 
a Joana, vou na casa dela e volto já”, em que o locativo na casa dela porta o traço 
[+definido] por ser determinado pelo artigo a, que está aglutinado à preposi-
ção em (em + a = na) e o traço [+ determinante], pois esse locativo remete à 
casa de Joana, um local conhecido pelo falante. 

O último traço, [±permanência], consiste na permanência ou não do sujei-
to no local de destino, como no exemplo “Ganhei ingressos para ir no cinema 
assistir Robin Hood”, em que está presente o traço [-permanência] por tratar-se 
de um deslocamento transitório do sujeito, ou seja, este se dirige até um local 
onde permanece por um curto período de tempo (após o término do filme, vai 
embora).

Em seus resultados, Vieira (2009) observou que, quando o locativo é co-
nhecido e de fácil identificação para o falante, sem o uso de determinante, há 



tendência ao uso das preposições a/para. Ao contrário, quando há um artigo 
definido e o locativo é conhecido pelo falante, há tendência à utilização de em, 
ou seja, quanto mais definido e mais conhecido for o referente, maior a possi-
bilidade de aparecimento da preposição em. A autora concluiu que o traço [+ 
aberto] favorece a escolha da preposição a/para enquanto o traço [— aberto], 
a da preposição em. Segundo a pesquisadora, a opção feita por essa preposição, 
quando o locativo é caracterizado pelo traço semântico [-aberto] indica, além 
do seu valor de movimento, o valor de posição interna com relação a um pe-
rímetro, como postula Mollica (1996). Notou, ainda, que, quando se transmite 
uma ideia de permanência, usa-se a preposição para; no caso contrário, o uso 
dessa preposição é menor.

Assim como Vieira (2009), Sousa e Gonçalves (2017) fomentam seu tra-
balho sobre as preposições em e a/para com o levantamento dos traços se-
mânticos: [±aberto]; [±definido]; [±determinante] e [±permanência], a fim de 
verificar a influência destes na escolha do uso dessas preposições com verbos 
de movimento pelos utentes do português brasileiro. 

Dessa forma, para realizar seu estudo, os autores usaram como fonte da-
dos colhidos no corpus de fala de Vitória da Conquista, Bahia, constituído no 
ano de 2005107, sendo analisadas as seguintes sentenças:

(1) a.  [...] aí ela às vezes chega na padaria e fica chorando, porque o pai não dá atenção a ela [...] 
(m2f108)

  b.  [...] deixar a filha dele também sair à noite, ir ni festas à noite com medo também dos [assal-
tantes] [...] (f1f)

 c.  [...] assim sair na rua [...] nunca se sabe se ali você correu o risco de, ao seu lado, tá sentado 
um cara armado pra assaltar o ônibus [...] (f1f)

Ao analisar esses dados, Sousa e Gonçalves (2017) focalizam em (1a) os 
traços [±definido] e [±determinante], constatando que o sintagma na padaria 
possui os traços [+definido] e [+determinado], devido, respectivamente, à pre-
sença do artigo definido e de o locativo ser conhecido pelo falante (pois, enten-
de-se que se trata do local onde o sujeito trabalha, o qual a pessoa de quem se 
está falando costuma frequentar); em (1b), levando em consideração o traço 
[±aberto], os autores interpretam o locativo festa como [-aberto], certamente 
pelo fato de as festas, de um modo geral, acontecerem em ambientes com pare-
des, telhado e com entrada e saída delimitadas, como salões de eventos, bares, 
restaurantes, entre outros. Em (1c), Sousa e Gonçalves (2017) argumentam 
que o traço [-permanência] se apresenta inserido no discurso, visto que se su-

107 O projeto de pesquisa, intitulado “O fenômeno do duplo sujeito em dados de fala da comunidade linguística de 
Vitória da Conquista – BA”, Termo Nº 4881/2006, contou com o financiamento interno da UESB.
108 Esses símbolos se referem a dados do informante, a saber: m(asculino), faixa etária 2 (de 26 a 49 anos), grau 
de escolaridade: f(undamental).



bentende no sintagma sair na rua que o deslocamento realizado pelo indivíduo 
é transitório.

Contudo, esses estudiosos apresentam a sentença “[...] uma universitária 
que ela tava vindo da faculdade à noite eh quando ela chegou numa certa estra-
da [...] foi abordada[…]” como demonstração de que os fatores [ -aberto], [+de-
finido] e [+determinado] não são preponderantes para a seleção da preposição 
em, mas sim o traço [-permanência], uma vez que, nessa sentença, “embora o 
nome estrada seja [+aberto] e [-definido/-determinado], o que levaria ao uso 
de para, emprega-se em, pois existe uma ideia de não permanência das [sic] 
estudante nesse lugar por um longo período de tempo” (SOUSA; GONÇALVES, 
2017, p. 96, grifo dos autores).

3. EMPREGO DA PREPOSIÇÃO EM COM VERBOS DE MOVIMENTO 
EM TEXTOS DA INTERNET

Para este estudo, coletamos sentenças na internet (em sites informativos, 
de reclamações sobre produtos e serviços, e de consultoria, humor e entreteni-
mento), nas quais foi possível constatar que os utentes do português brasileiro 
têm empregado, em sua escrita, a preposição em no lugar de a/para com ver-
bos de movimento, ao contrário do que recomenda a gramática normativa da 
língua portuguesa, como é demonstrado nos exemplos em (2)109.

(2) a.  Mas se está cansado de ir sempre nos mesmos locais, se liga nessa lista que preparamos com 
lugares baratos para sair e impressionar quem estiver com você. (MUNHOZ, 2015)

 b.  Olá, comprei duas portas e um vitro em um estabelecimento comercial, o produto foi rece-
bido pelo responsável da minha obra e no dia seguinte instalado quando cheguei na obra o 
responsável da obra me questionou qual a medida do batente que eu havia comprado eu 
disse que foi de 10 cm e ele me disse que o entregue e instalado foi de 9 cm, também o vitro 
veio quebrado mas esse não foi instalado. (PIO, 2013)

 c. Moro sozinha e ele só vem na minha casa pra comer, dormir e vazar!(COSTA, 2015). 

Para demonstrarmos que a “escolha” pelo emprego da preposição em no 
lugar de a/para não é aleatória, recorremos aos pressupostos da Sociolinguís-
tica Variacionista, estabelecendo fatores linguísticos que possam estar condi-
cionando o uso da preposição em com verbos de movimento. Dessa forma, ob-
servamos os fatores semânticos estabelecidos por Vieira (2009) e seguidos por 
Sousa e Gonçalves (2017): [±aberto]; [±definido] e [±determinante]; [±perma-

109 Nos sites de que essas sentenças foram retiradas, verificamos o emprego de uma escrita informal (em que se 
observa uso diminuto de sinais de pontuação e falta de acentuação gráfica, algumas vezes), como podemos notar 
nos exemplos apresentados em (2).



nência]. O que difere nosso estudo dos desses autores é o fato de os deles trata-
rem de textos orais e de o nosso ter por foco textos escritos110.

Aplicando a análise desses fatores linguísticos ao exemplo apresentado 
em (2a) acima, verificamos que o sintagma nos mesmo lugares é constituído 
pelos traços [+definido] e [+determinante], visto que é precedido do artigo de-
finido os e faz referência a um local já conhecido pelo falante e por seu interlo-
cutor. Consiste em um espaço [-aberto], pois entende-se, pelo contexto, que se 
trata de um lugar pago, logo que possui um perímetro delimitado (com muros, 
cercas ou paredes), com entrada e saída definidas. Ainda, está presente o traço 
semântico [-permanência], por serem locais em que o sujeito permanece por 
um certo período de tempo, retornando para suas residências em seguida, tais 
como bares, boates, espaços para shows, entre outros. 

No exemplo exposto em (2b), o locativo na obra apresenta os traços [+de-
finido], devido à presença do artigo a (em+a= na), e [+determinante], pelo fato 
de a obra, mencionada anteriormente, estar sendo realizada em uma posse do 
falante (“[ ] responsável pela minha obra [ ]”. Esse sintagma porta também o 
traço [-aberto] — fica claro que, quando o falante menciona a medida do baten-
te, está se referindo a portas, levando o ouvinte/leitor a inferir que é um am-
biente fechado que contará com um espaço delimitado com paredes, telhado 
etc. e que possuirá uma entrada/saída específica. Por fim, infere-se do contexto 
a presença do traço [-permanência], consistindo em um deslocamento tran-
sitório tanto dos funcionários que trabalham na obra quanto do contratante 
de seus serviços, que vai à mesma vistoriar o que está sendo feito, bem como 
tomar as providências necessárias; no fim do dia, todos os trabalhadores retor-
nam para suas residências. 

Em (2c), por sua vez, o argumento interno do verbo vir, na minha casa, 
apresenta o traço [+definido], pela presença do artigo a (em+a= na); o traço 
[+determinante], pois se trata de um local conhecido pela falante, isto é, sua 
própria casa; logo, que apresenta o traço [-aberto] por ser constituída por pa-
redes que delimitam seu espaço, um telhado e entrada e saída específicas; o 
traço [-permanência], devido ao deslocamento transitório do namorado da in-
ternauta, segundo a qual “[ ] só vem em casa pelo sexo fácil.”. Infere-se que o 
desejo da mesma é de que este permaneça em sua casa por um tempo mais 
prolongado.

110 Em trabalhos sociolinguísticos, argumenta-se que, se uma variante começa a ser empregada na escrita dos 
utentes, está-se diante de um indício de que esta se encontra em um processo de mudança mais avançado — 
hipótese a ser testada em pesquisas futuras, em que se analisem dados estatísticos e se estabeleça um estudo 
comparativo.



Dessa forma, a partir da análise dessas sentenças, concluímos que o em-
prego da preposição em com verbos de movimento é motivada pelos traços 
semânticos: [+definido], [+determinante], [-aberto], [-permanência].

Todavia, nos chama a atenção o fato de o traço [-permanência] parecer 
ser o mais preponderante entre os traços semânticos analisados (cf. SOUSA; 
GONÇALVES, 2017), o que pode ser notado no exemplo em (3) a seguir, no qual, 
apesar de o argumento do verbo ir possuir os traços [-definido], devido ao em-
prego do artigo indefinido um, [-determinante], já que não se especifica qual 
é a trilha a ser feita, [+aberto], visto que faz parte do conhecimento de mundo 
das pessoas que trilhas são feitas em espaços sem paredes, telhado e sem espe-
cificação de entrada e saída (podendo haver vários pontos de entradas e saídas 
conhecidos pelos trilheiros), o que levaria ao emprego das preposições a/para, 
é a preposição em que é utilizada. O único traço que está favorecendo seu uso, 
de acordo com a análise que apresentamos acima, é [-permanência]: 

(3) Somos trilheiras, somos o grupo gisanat. iremos em uma trilha e eu acho que o essencial é levar 
uma lanterna pois podemos passar de baixo de uma cova! Boa trilha a vocês meus amigos. (PINTO, 
2017).

Ao compararmos nossa análise (com base em dados escritos) às de Vieira 
(2009) e de Sousa e Gonçalves (2017), pautadas em dados orais, verificamos 
que todos coadunam, na medida em que são os traços [+definido] [+determi-
nante] [-aberto] [-permanência] que levam à realização da preposição em com 
verbos de movimento, com destaque para o último neste trabalho e no de Sou-
sa e Gonçalves (2017)111.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Ao analisar os dados retirados de sites (informativos, de reclamações so-
bre produtos e serviços, e de consultoria, humor e entretenimento), observa-
mos que a preferência de uso da preposição em com verbos de movimento é 
motivada pelos traços [-aberto]; [+definido] e [+determinante]; [-permanên-
cia], dentre os quais se sobressaiu o traço [-permanência] presente no argu-
mento interno selecionado pelo verbo. Isso demonstra que a escolha por essa 
preposição em vez das preposições a/para não é aleatória, mas motivada por 
fatores internos à língua, como preconiza a Sociolinguística Variacionista.

111 Vale ressaltarmos que a linguista se dedica, ainda, a uma análise de resultados somente do verbo ir, em que 
constata que o fator [+permanência] constitui fator determinante na ocorrência da preposição a/para.
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PRODUTIVIDADE DE USO(S) 
DE VÍRGULA(S) EM TEXTOS DE 

JORNAIS PUBLICADOS EM SITES
Fabrício de Farias Melo112 

Elias André da Silva113

INTRODUÇÃO

Este artigo tem como foco a produtividade de uso(s) de vírgula(s) em tex-
tos de jornais publicados em sites. Parte da hipótese de que a maioria de ocor-
rências de vírgula(s) se dá para o isolamento de Expressões Adverbiais (EA) 
fora da ordem canônica. O levantamento de dados foi feito em cinco textos: um 
de circulação estadual (Alagoas), dois de circulação regional (Nordeste) e dois 
de circulação nacional (Brasil).

Este artigo se estrutura em dois tópicos, antecedidos pela introdução e seguidos pelas conside-
rações finais. O primeiro tópico trata da objetividade de uso e de não uso da vírgula para estruturação 
de textos. O segundo traz o levantamento de dados que serviu de base para a consolidação parcial da 
hipótese central.

Ainda no primeiro tópico, serão analisados dois dados que não entraram 
para a contagem geral, mas que contribuem para a percepção de que a quebra 
de ordem canônica e o isolamento do Adjunto Adverbial se tornam indispen-
sáveis às propostas discursivas dos textos, haja vista que o isolamento advém 
da quebra de ordem, mas esta se dá em função do efeito de sentido específico, 
uma vez que essas EA se deslocam na frase não por acaso, mas para a garantia 
da objetividade da escrita. Um dos dados foi retirado de uma notícia disponível 
on-line; o outro é um dado intuitivo, gerado para corroborar com a discussão. 

Os procedimentos basilares para a realização deste estudo se configuram, 
inicialmente, em quatro ações: (1) Realização de leituras de textos publicados 
em sites, feitas no segundo semestre de 2018 e que foram escolhidas mera-
mente pela curiosidade provocada pelos títulos; (2) Observação das ocorrên-
cias de usos de vírgulas nos textos escolhidos; (3) Levantamento dos dados; (4) 
Análise qualitativa dos dados.

112 Graduando em Letras (Português) – UFAL, Campus Arapiraca.
113 Dr. em Letras (UFPE – PPGL) e Mestre em Letras (UFAL – PPGLL), Docente do Curso de Letras da UFAL, Campus 
de Arapiraca.



1. A IMPORTÂNCIA DO USO E DO NÃO USO DA VÍRGULA

O uso da vírgula, em alguns casos, se torna indispensável/necessário, mas 
o não uso, outras vezes, pode ser dispensado/desnecessário, ainda mais se esse 
uso se sustentar apenas na estética ou prosódia do texto. Na verdade, o fator 
mais importante é o sentido que se quer empregar ao texto. Além disso, sabe-
-se que, em muitas vezes, grande parte dos escritores usa o recurso da vírgula 
como se esta servisse para quebrar blocos muito alongados de um período, 
como se a motivação fosse uma parada para descanso. E sabe-se que não é essa 
a finalidade da vírgula ou de qualquer outro sinal de pontuação.

Nos subtópicos a seguir, para o início da discussão, serão apresentados e 
discutidos os dados (1) e (3), que serviram para a testagem da hipótese, além 
da abordagem dos dados (2), (4) e (5). Eles serviram para a discussão qualita-
tiva no que se refere aos usos da vírgula com relação às Expressões Adverbiais 
(EA) deslocadas para a ordem não direta do Português do Brasil (PB).

1.1 A ordem canônica e a (não) utilização da vírgula 

Sobre a disposição dos termos em uma sentença e o uso da vírgula, Pia-
centini (2012, p. 13) diz que “As palavras em sua posição lógica e natural não 
precisam de vírgula [...]”. A fala da autora indica que não há necessidade de iso-
lamento por vírgulas se as palavras estiverem obedecendo à ordem canônica 
adotada aqui e defendida por Bechara (2015) e Azeredo (2008) – SVO+Adj –, 
mesmo que se sejam termos oracionais. Porém, observa-se outra possibilidade 
no dado (1) a seguir:

Dado (1): votação que resultou em um duelo entre Jair Bolsonaro e Fer-
nando Haddad no segundo turno da corrida eleitoral (sic), gerou discussões 
nas redes sociais114.

Neste dado, pode-se perceber que o uso da vírgula ocasionou o isolamen-
to/separação do sujeito oracional (votação que resultou em um duelo entre Jair 
Bolsonaro e Fernando Haddad no segundo turno da corrida eleitoral) e o verbo 
principal da oração (gerou). Assim sendo, tem-se uma inadequação de uso da 
vírgula, pois ainda segundo Piacentini (2012, p. 13), “não se coloca vírgula en-
tre sujeito e verbo, [...]”, já que esses termos mantêm uma relação íntima entre 
si, sabendo-se da exceção a isso para as intercalações. 

Para corroborar com a indicação dessa inadequação de uso da vírgula, so-
bretudo com o uso para separar o sujeito do verbo, têm-se, em (2), um período 

114 Dado retirado do texto: Nordeste é alvo de preconceito e agradecimentos após apuração: votação que resultou 
em um duelo entre Jair Bolsonaro e Fernando Haddad no segundo turno da corrida eleitoral, gerou discussões nas 
redes sociais. Diário de Pernambuco. Disponível em: <http://www.diariodepernambuco.com.br/app/noticia/po-
litica/2018/10/08/interna_politica,764906/nordeste-e-alvo-de-preconceito-e-agradecimentos-apos-apuracao.
shtml>. Acesso em: 08 out. 2018.



no qual há um sujeito oracional, com termos dispostos em ordem canônica e 
não ocorre o isolamento por vírgula; vejamos:

Dado (2): A falta de definição sobre quem pagará pela aquisição do medi-
camento Levitiracetam está atrasando o fornecimento do remédio, [...] 115.

Como pode ser observado, neste dado, temos um sujeito oracional (A falta 
de definição sobre quem pagará pela aquisição do medicamento Levitiracetam), 
logo em seguida, o verbo (ou) locução verbal (está atrasando), além do objeto 
direto (o fornecimento do remédio), obedecendo à ordem canônica (SVO+Adj) 
abraçada aqui. 

Tendo como base esta análise, pode-se perceber que se trata de um sujeito 
oracional (extenso) e mesmo assim não ocorre a separação por vírgula, diferen-
temente do que acontece em (1). Agora é importante frisar que, em textos como 
esse, que exige certa “pressa” para que seja publicado o mais rapidamente pos-
sível, a possibilidade de inadequação na escrita se torna maior, por isso, talvez, 
os “equívocos” ocorrem mais frequentemente, uma vez que o jornalista pode 
escrever com esse afoito e, consequentemente, publicar textos com prejuízos no 
que se refere à exigência padrão da escrita do Português do Brasil (PB).

Outra possibilidade que pode ter motivado a utilização da vírgula no dado 
(1) é a famigerada pausa mencionada no início deste tópico, como se este uso 
servisse para que o leitor tome um pouco de fôlego antes de dar prosseguimen-
to à leitura, como se a função da vírgula, ainda no dado em discussão, servisse 
para uma melhor administração do ritmo da leitura, da prosódia. Porém, de 
acordo com Dahlet (2006, p. 142), “[...], é contraditório o fato de referir ao con-
ceito de pausa, cujo domínio de aplicação é o registro falado, quando trata-se 
da pontuação, cujo domínio é por natureza o da escrita”. A fala da autora faz 
referência ao fato de que a pausa se dá na fala, quando se “oraliza” aquilo que 
está escrito. Portanto, segundo a autora, é contraditório assumir a pausa como 
uma objetividade possível do uso da vírgula.

1.1.1 A ordem não canônica e a (não) utilização da vírgula

Além do acolhimento da fala de Piacentini (2012) sobre a ordem natural 
das palavras116, que diz que, quando assim dispostas numa dada sentença, não 
necessitam do isolamento por vírgulas – exceto se houver intercalação entre os 
termos – abraça-se aqui, também, a ideia de Dahlet (2006, p. 147), que afirma 
“No seu princípio de inversão, a /,/ é, [...], singular, por sua capacidade de des-

115 Dado retirado do texto: Indefinição sobre compra atrasa fornecimento de anticonvulsivantes: droga foi incor-
porada ao sus em 2017 para melhorar a vida dos pacientes. Agência Brasil | Portal Gazetaweb.com. Disponível 
em: <https://gazetaweb.globo.com/portal/noticia/2018/10/indefinicao-sobre-compra-atrasa-fornecimento-
de-anticonvulsivantes_62431.php>. Acesso em: 06 out. 2018.
116 Entende-se e assume-se aqui que a ordem natural das palavras corresponde ao que defende Bechara (2015) e 
Azeredo (2008) – (SVO + Adj.).



locar segmentos na cadeia frasal”. Essa abordagem prevê que a vírgula é capaz 
de “permitir” que ocorra a quebra de ordem canônica dos termos. E a autora 
ainda reforça: “a vírgula assinala ‘qualquer deslocamento de segmentos frasais 
em relação à ordem canônica’” (Idem, 2006, p. 146).

Com isso, a ideia de que o isolamento está para a quebra de ordem se con-
firma; porém, é importante lembrar que essa quebra se dá para o sentido, prin-
cipalmente em se tratando de Expressões Adverbiais, que, quando dispostas 
em ordem canônica, pode causar ambiguidades em alguns casos, como será 
mostrado mais adiante. Partindo dessas ideias, entende-se que promover a 
quebra de ordem canônica dessas expressões e não fazer uso da vírgula para 
marcar a inversão é uma inadequação na escrita117, sobretudo se se tratar de 
uma Expressão Adverbial extensa, como se vê em (3):

Dado (3): Nos últimos meses esse tipo de atração tem sido uma das prin-
cipais metas do RioMar, [...]118.

Neste dado, percebe-se que a Expressão Adverbial (Temporal) Nos últimos 
meses foi deslocada para o início da sentença, mas não ocorreu o isolamento 
por vírgula. Com isso, esse dado não entrou para a contagem dos usos de vír-
gulas, mesmo sendo um caso em que a utilização da pontuação em questão 
se faz necessário para marcar a quebra de ordem canônica, como vem sendo 
defendido ao longo deste trabalho. Diferentemente do que acontece no dado 
(4), em que ocorre a quebra e, conseguintemente, o isolamento da Expressão 
Adverbial (Locativa):

Dado (4): Nas ruas, as pessoas eram convidadas para trabalhar119.

É de suma importância destacar que os Adjuntos Adverbiais gozam da pro-
priedade de se deslocar dentro da frase – a depender do seu escopo, o deslo-
camento deve acontecer – e isso depende da proposta discursiva da escrita120. 
Neste dado, acontece justamente isso, pois, se a Expressão Adverbial estivesse 
disposta em ordem canônica, o sentido seria prejudicado, ou seja, a sentença 
permitiria leituras. Brito (2003, p. 417) faz indicação dessa propriedade:

O advérbio é uma classe ou categoria de palavras bastante heterogénia e complexa, cuja designa-
ção repousa na ideia, ilusória, de que modifica apenas verbos e de que geralmente junto deles; na 
verdade, os advérbios modificam vários tipos de constituintes e podem ocupar posições distintas. 
(BRITO, 2003, p. 417)

117 Não serve para a quebra de todo e qualquer termo.
118 Dado retirado do texto: Insetos gigantes e natureza são explorados em exposição interativa: Mostra Natureza 
Gigante entra em cartaz neste sábado no Shopping Rio Mar. Diário de Pernambuco. Disponível em <http://www.
diariodepernambuco.com.br/app/noticia/viver/2018/10/06/internas_viver,764715/insetos-gigantes-e-na-
tureza-sao-explorados-em-exposicao-interativa.shtml>. Acesso em 07 out. 2018.
119 Dado retirado do texto: Brasil tem 13 milhões de analfabetos: o número representa 8,7% da população acima de 15 
anos. Os analfabetos funcionais, que conhecem letras e números, somam 27%. G1. Disponível em: <http://g1.globo.
com/profissao-reporter/noticia/2015/07/brasil-tem-13-milhoes-de-analfabetos.html>. Acesso em 06 out. 2017.
120 Para uma verificação mais aprofundada sobre essa temática, cf. MELO F. F.; SILVA, E. A. (2017).



Como se observa em (4), a posição ocupada pela Expressão Adverbial (EA) 
é o início da sentença, tomando toda a oração como escopo, modificando-a por 
inteiro e não apenas a um constituinte seu. Isso confirma o que defende a au-
tora citada. É muito diferente do que acontece em (5), no qual a EA se dispõe 
em ordem canônica e, com isso, toma apenas o verbo “trabalhar” como escopo:

Dado (5): As pessoas eram convidadas para trabalhar nas ruas121.

Como se vê, com essa disposição da Expressão Adverbial na sentença, o 
sentido se tornaria não objetivo ao leitor, permitindo a compreensão de “lei-
turas”, permitindo a ambiguidade. E esse não é propósito da escrita, uma vez 
que é do autor a responsabilidade de atingir aquilo que se deseja, pensando 
sempre em seus leitores, deixando suas idéias o mais claro possível através da 
concordância, da disposição das palavras, da pontuação, etc. Principalmente, 
em se tratando do corpus dessa pesquisa, porque se trata de um texto jorna-
lístico, que tem como um de seus fundamentos apresentar clareza para o(s) 
leitor(es), no sentido de construir uma linha lógica de raciocínio que leve a 
uma conclusão convergente, afastando-se de operar no nível da divergência de 
entendimento do conteúdo e propósitos textuais.

1.1.1.1. Hipótese reforçada 

O fato de ter ocorrido desnecessariamente o isolamento do sujeito com 
o verbo principal da oração em (1) e de não ter ocorrido o isolamento entre a 
Expressão Adverbial e os demais termos da sentença em (3) serve para indicar 
um reforço da hipótese inicial, tendo em vista que, posteriormente, esta se con-
solida, mesmo com a inadequação de uso de vírgula no dado (1), que entrou 
para a contagem dos dados como uma ocorrência de uso, e mesmo com a ina-
dequação pelo não uso no dado (3), que não entrou para a mesma contagem, 
pois não houve a utilização da pontuação em evidência neste trabalho. A amos-
tragem das ocorrências de usos de vírgulas nos textos escolhidos encontra-se 
no tópico 2, na próxima sessão.

2. PRODUTIVIDADE DE USOS DE VÍRGULAS EM TEXTOS 
NOTÍCIAS PUBLICADAS EM SITES

A amostragem a seguir apresenta o levantamento de dados que foi feito com 
intuito de contemplar/não contemplar a hipótese inicial, que se tornou algo não 
somente especulativo, mas também concreto, mesmo que essa comprovação se 
sustente em apenas cinco textos, que serviram de base para o alcance parcial 
da observação. Vejamos a demonstração desse levantamento de dados abaixo:

121 Dado de intuição.



Quadro 1: dados do texto 1 – Indefinição sobre compra atrasa fornecimento de anticonvulsivantes: 
droga foi incorporada ao sus em 2017 para melhorar a vida dos pacientes.

MOTIVAÇÃO OCORRÊNCIAS

Indicação de termo explicativo 01

Indicação de quebra de ordem canônica de Expressões Adverbiais 06

Indicação de aposto 01

Indicação de termos adicionais 01

Levando em consideração a amostragem desse primeiro texto, a hipótese 
se confirma, já que a maioria de ocorrências de usos de vírgulas se deu para o 
isolamento de Expressões Adverbiais (EA) – 06 ocorrências; as demais somam 
ao todo 03 ocorrências. Vejamos o que vai indicar o segundo texto analisado:

Quadro 2: Dados do texto 2 — Insetos gigantes e natureza são explorados em exposição interativa: 
Mostra Natureza Gigante entra em cartaz neste sábado no Shopping Rio Mar.

MOTIVAÇÃO OCORRÊNCIAS

Indicação de termos adicionais 08

Indicação de termos explicativos 06

Indicação de sequência entre termos (adjuntos adverbiais) que exercem uma mes-
ma função sintática

02

Indicação de quebra de ordem canônica de Expressões Adverbiais 08

Isolamento entre um adjunto adnominal e o termo expandido 01

Indicação de aposto 03

Nesse caso, os dados também trazem a confirmação da hipótese, uma vez 
que a quantidade de ocorrências para o isolamento de Expressões Adverbiais 
se deu em maior número ou igual aos demais fenômenos de usos de vírgulas. 
É importante destacar que, nesse texto, houve uma ocorrência de isolamento 
entre um Adjunto Adnominal (do RioMar Recife) e o termo adjetivado (gerente 
de marketing), como se vê em (6):

Dado (6): De acordo com a gerente de marketing, do RioMar Recife, De-
nielly Halinski [...]122. A aposta aqui é que, na verdade, não deveria ter ocorrido 
esse uso de vírgula, haja vista que, como indicado anteriormente, trata-se de 
um Adjunto Adnominal (restritivo) e não de uma explicação, pois a gerente 

122 Dado retirado do texto: Insetos gigantes e natureza são explorados em exposição interativa: Mostra Na-
tureza Gigante entra em cartaz neste sábado no Shopping Rio Mar. Diário de Pernambuco. Disponível em 
<http://www.diariodepernambuco.com.br/app/noticia/viver/2018/10/06/internas_viver,764715/insetos-
gigantes-e-natureza-sao-explorados-em-exposicao-interativa.shtml>. Acesso em 07 out. 2018.

http://www.diariodepernambuco.com.br/app/noticia/viver/2018/10/06/internas_viver,764715/insetos-gigantes-e-natureza-sao-explorados-em-exposicao-interativa.shtml
http://www.diariodepernambuco.com.br/app/noticia/viver/2018/10/06/internas_viver,764715/insetos-gigantes-e-natureza-sao-explorados-em-exposicao-interativa.shtml


pertence ao Shopping RioMar Recife e não a outro. Talvez, a ideia do autor te-
nha sido, de fato, explicar, mas geralmente não se usa a vírgula para o isola-
mento de Adjunto Adnominal (simples), pois pode ser caracterizado como uma 
inadequação na escrita. A não ser que a motivação para isso tenha sido a ênfa-
se, para marcar, para evidenciar que tal gerente pertence ao shopping RioMar 
Recife; apesar de que a construção mais adequada se contemplaria com a in-
clusão do pronome relativo “que” e com a inclusão de um verbo (De acordo com 
a gerente de marketing, que trabalha(é) n(d)o RioMar Recife, Denielly Halinski 
[...]), tornando assim, o termo simples em um termo oracional. Situações como 
essas só reforçam ainda mais a hipótese inicial, uma vez que foi feito o uso da 
vírgula de forma inadequada, a exemplo dos casos discutidos em (1) e (3), no 
primeiro tópico deste artigo.

Quadro 3: Dados do texto 3 — Novo relatório climático do IPCC diz que ‘mudanças sem precedentes’ 
são necessárias para limitar aquecimento a 1,5ºC: Relatório foi aprovado pela comunidade internacional 

apesar de forte oposição saudita

MOTIVAÇÃO OCORRÊNCIAS

Indicação de termos adicionais 02

Indicação de termos explicativos 08

Indicação de quebra de ordem canônica de Expressões Adverbiais 12

Como se vê na contagem dos dados acima, mais uma vez o levantamento 
comprova a hipótese, e ainda de maneira mais expressiva que no levantamento 
anterior, o que mostra a firmeza da experiência que aqui está sendo verificada. 
Vejamos o quarto texto:

Quadro 4: Dados do texto 4 — Nordeste é alvo de preconceito e agradecimentos após apuração: 
votação que resultou em um duelo entre Jair Bolsonaro e Fernando Haddad no segundo turno da 

corrida eleitoral (sic), gerou discussões nas redes sociais

MOTIVAÇÃO OCORRÊNCIAS

Isolamento entre o sujeito e o verbo 01

Indicação de quebra de ordem canônica de Expressões Adverbiais 11

Indicação de termos adicionais 04

Este texto apresenta o dado que foi discutido em (1), que serve para a in-
dicação de que algumas ocorrências são desnecessárias, mas que precisam se 
encaixar na contagem, já que a utilização da vírgula se presente no texto ana-
lisado. Mas, apesar disso, a produtividade de usos de vírgulas em maior quan-
tidade se deu para o isolamento de Expressões Adverbiais. Por fim, vejamos o 
quinto texto analisado:



Quadro 5: Dados do texto 5 — Sucesso na proteção da Amazônia encobre destruição silenciosa do 
Cerrado: Pesquisadores alertam que, no mesmo período em que a floresta tropical registrou redução no 
desmatamento, o avanço da agricultura e da pecuária provocou 6,6 vezes mais destruição de paisagens 

naturais no Tocantins

MOTIVAÇÃO OCORRÊNCIAS

Indicação de quebra de ordem canônica de Expressões Adverbiais 12

Indicação de termos adicionais 01

Indicação de termos explicativos 04

Indicação de aposto 02

Mais uma vez, como se pode observar acima e nos quadros anteriores, os 
dados indicam maior produtividade de usos da vírgula para o isolamento de 
Expressões Adverbiais (EA) deslocadas da ordem canônica do Português do 
Brasil (PB), confirmando-se, assim, exaustivamente, a hipótese adotada para 
esta pesquisa.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Antes de qualquer fato conclusivo, é importante destacar que o isolamento 
não ocorre tão somente pela quebra de ordem canônica, já que, como indicado 
ao longo do texto, o sentido importa, e importa muito; pois a vírgula não opera 
apenas como fator sintático/estrutural, mas também como fator semântico e 
como fator argumentativo (SILVA, 2018). Mas a ideia inicial para este artigo 
foi de trazer a produtividade de usos, mesmo em se tratando dessa pontuação 
específica, que é a vírgula. 

Com relação ao levantamento de dados, pode-se dizer que se confirmou 
a hipótese inicial e empírica de que a produtividade de usos de vírgulas em 
textos de jornais publicados em sites se dá mais expressivamente para o isola-
mento de Expressões Adverbiais (EA) fora da ordem canônica. Importa que o 
trabalho ainda se encontre em fase inicial para esta comprovação em definiti-
vo, haja vista o pequeno alcance indicado pelo número de textos que serviram 
de alicerce para a consolidação parcial, mesmo em indicação qualitativa. En-
tretanto, se faz de suma importância frisar que o uso ou o não uso da vírgula 
se torna importantíssimo quando se trata da objetividade no âmbito da escrita, 
haja vista as discussões tecidas e registradas aqui.
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EDIÇÃO SEMIDIPLOMÁTICA E ESTUDO DO 
VOCABULÁRIO DE UM PROCESSO CRIME 
DE HOMICÍDIO DO INÍCIO DO SÉCULO XX

Izaías Araújo das Neves Paschoal (PIBIC/CNPq/UEFS)123 
Rita de Cássia Ribeiro de Queiroz (UEFS)124

INTRODUÇÃO

Este trabalho tem como objetivo a edição fac-similar e semidiplomática, 
de acordo com os critérios adotados por Queiroz (2007) e utilizados nas edi-
ções filológicas feitas no âmbito do Grupo de Edição de Textos (GET) da Univer-
sidade Estadual de Feira de Santana, do processo crime de homicídio de Mar-
cellino Manoel dos Santos e, posteriormente, o estudo das lexias constantes no 
documento, adotando a teoria dos campos léxicos de Coseriu (1991[1977]). É 
importante ressaltar que esta pesquisa se encontra em andamento e os resul-
tados apresentados são preliminares. A Filologia, enquanto ciência autônoma 
e independente, tem como objetivo principal a edição de textos, isto é, a re-
constituição da forma genuína dos documentos e, dessa maneira, auxilia na 
compreensão dos movimentos de variação e mudança das línguas naturais. 
Além da relevância para os estudos em Linguística Histórica, a edição de textos 
contribui para a preservação da história, da cultura e da memória de um povo. 
Sobre a Filologia, Queiroz (2012) considera que:

Nos últimos anos, a Filologia, através da sua atividade mais autêntica, a edição de textos, tem ga-
nhado o seu espaço. Como falar em edição de texto sem falar de tradição e memória, lembrança 
e esquecimento? Os estudos filológicos podem ser compreendidos, em sua amplitude, como um 
modo de preservação da memória de um povo através do texto. Todos os estudos acerca dos do-
cumentos manuscritos, por mais atuais que sejam, sempre evocam a memória coletiva, com o 
objetivo de resgatar as obras — legado cultural e artístico — que dão testemunho das atividades 
intelectivas de um dado povo. A Filologia sempre assumiu essa missão: a de trazer para o presente 
a memória de uma sociedade até então esquecida (QUEIROZ, 2012, p. 16).

123 Graduando em Letras Vernáculas pela Universidade Estadual de Feira de Santana e bolsista de Iniciação Cientí-
fica do CNPq.
124 Professora Plena da Universidade Estadual de Feira de Santana, doutora em Filologia e Língua Portuguesa pela 
Universidade de São Paulo (USP), com pós-doutorado em Estudo de Linguagens pela Universidade do Estado da 
Bahia (UNEB).



Assim, guiado pelo estudo filológico, este trabalho justifica-se pela possi-
bilidade de ajudar no resguardo da memória, história, cultura e língua da cida-
de de Feira de Santana, na Bahia, local em que o processo crime foi lavrado. Por 
outro lado, o estudo lexical corrobora na perspectiva linguística, ao entender-
-se que estudar o léxico de uma língua é, nas palavras de Abbade, “[...] abrir 
possibilidades de conhecer a história social do povo que a utiliza” (ABBADE, 
2011, p. 1332). 

1. FILOLOGIA EM FOCO: A EDIÇÃO DO PROCESSO CRIME

O processo crime de homicídio da vítima Marcellino Manoel dos Santos foi 
lavrado entre os anos de 1902 e 1909 e encontra-se sob a guarda do Centro de 
Documentação e Pesquisa (CEDOC), órgão vinculado à Universidade Estadual 
de Feira de Santana (UEFS), com a seguinte classificação: estante 04, caixa 96, 
documento 2015.

Figura 1: Ficha de Classificação do Documento

Fonte: Processo-crime de homicídio (1902-1909)/Acervo CEDOC. 
Fotografia: Izaías Araújo das Neves Paschoal.

O documento, escrito em papel almaço, encontra-se em razoável estado 
de conservação. Devido ao tempo, os fólios apresentam um desgaste, porém a 
leitura não foi prejudicada. O processo crime possui 26 fólios, escritos à mão, 
no recto e no verso – apenas os fólios 1, 3, 4 e 7 são escritos apenas no recto. 
Destaca-se que o fólio 1r apresenta manchas de giz de cera vermelha feitas 
após a escrita do documento. 



Em seu conteúdo, o processo crime traz a investigação do homicídio de 
Marcellino Manoel dos Santos, cometido pelo réu Manoel Mendes dos Santos 
em 15 de julho de 1902, na fazenda do senhor Sabino Bispo, para quem ambos 
haviam trabalhado durante todo o dia junto a terceiros. As cinco testemunhas, 
ouvidas no auto de inquérito, concordam que os dois, junto ao grupo de traba-
lhadores, estavam voltando da roça do senhor Sabino Bispo ao fim de um dia de 
trabalho e, ao chegarem em um determinado ponto, pararam para descansar. 
Neste momento, o réu deu uma “rasteira” em Galdino, descrito no documento 
como “pobre velho”, e o levou ao chão. Marcellino não conseguiu conservar-se 
calado diante do “incorrecto acto” e pediu ao Manoel Mendes de Aragão que 
não repetisse o comportamento e, em resposta, foi esfaqueado pelo réu, que fu-
giu em seguida e nunca foi encontrado pela justiça. O ferimento levou a vítima 
a falecer no dia seguinte, 16 de julho de 1902.

A edição do processo crime narrado é feita com base em critérios adota-
dos por Queiroz (2007), descritos a seguir: 

Para a descrição do documento, observa-se:

— Número de colunas;
— Número de linhas da mancha escrita;
— Existência de ornamentos;
— Maiúsculas mais interessantes;
— Existência de sinais especiais;
— Número de abreviaturas;
— Tipo de escrita;
— Tipo de papel.

Para a transcrição:

— Respeitar fielmente o texto: grafias, linhas, fólios, etc.;
— Fazer remissão ao número do fólio no ângulo superior direito;
— Numerar o texto linha por linha, constando a numeração de cinco em cinco;
— Separar as palavras unidas e unir as separadas;
— Desdobrar as abreviaturas usando itálico.

Com base em Cambraia (2005), os tipos de edição escolhidos foram a se-
midiplomática e a fac-similar. Sobre a primeira, Cambraia (2005) afirma que 
permite uma menor intervenção do filólogo, que tem liberdade apenas para 
desdobrar abreviaturas, unir palavras separadas ou separar palavras unidas, 
mantendo o estado original da escrita do documento. Já a edição fac-similar, de 
acordo com o autor, constitui-se como uma reprodução imagética do documen-
to, em que há “grau zero” de intervenção do filólogo. No entanto, o “grau zero” 
é questionável porque em uma fotografia, por exemplo, a luminosidade pode 
modificar o estado do documento. Porém ambos os tipos de edição permitem 



um olhar mais próximo do texto original, com poucas intervenções e facilitando 
a disponibilização para pesquisas acadêmicas ou consulta do público em geral.

Para uma melhor visualização do documento, seguem as edições fac-simi-
lar e semidiplomática do fólio 1r:

Figura 2: Fac-símile do fólio 1r.

Fotografia: Izaías Araújo das Neves Paschoal



1902
Juizo de Direito

5
Feira de Sant’Anna
F1

10 Denuncia
A justiça por seu Promotor Acusa

15 Manoel Mendes de Aragão Reu 

Escrivão Pereira Borges

20
Anno de mil
novecentos e dois, nesta cida
de da Feira de Sant’Anna, aos

25 vinte cinco de julho, em meu
cartorio, faço autuação da
denuncia despachada, que 
se segue, do qual faço este 
termo. Eu Anibal Jose Pereira

30 Borges, escrivão, escrevi

2. O LÉXICO NO PROCESSO CRIME DO INÍCIO DO SÉCULO XX

Estudar o léxico de uma língua significa se enveredar pelos seus costumes, 
cultura e história porque é impossível dissociar a língua da sociedade em que 
está inserida. O léxico é a parte mais viva da língua, é dinâmico e está em cons-
tante movimento de variação e mudança, revelando os hábitos do povo que o 
utiliza. Biderman (1981) considera que:

O acervo verbal de um idioma é o resultado de um processo de categorização secular e até milenar, 
através do conhecimento das semelhanças e das diferenças entre os elementos da experiência hu-
mana, tanto a experiência resultante da interação com ambiente físico como com o meio cultural 
(BIDERMAN, 1981, p. 134).

Após a análise e edição do processo crime de homicídio, as lexias foram 
catalogadas e divididas em campos léxico-semânticos, organizadas em micro-
campos e inseridas em macrocampos. Para este trabalho, o campo léxico-se-
mântico escolhido foi o jurídico. Para a organização, os critérios de Queiroz 
(2012) foram utilizados: “[...] as lexias foram dispostas em ordem alfabética, 
destacadas em negrito e com letras maiúsculas, seguidas da natureza gramati-
cal, da definição e do contexto (constando algumas ocorrências, o número do 
fólio e linhas).” (QUEIROZ, 2012, p. 20).



2.1 Campo léxico semântico: jurídico

MACROCAMPO DAS LEIS E SANÇÕES

Microcampo: Documentos

MANDADO – s. m. ‘ordem enviada por autoridade judicial informando à 
parte interessada da propositura de ação judicial e concedendo-lhe prazo para 
de definir a respeito dessa ação’. 

“mandado de prisão preventiva”. (f. 2v, l. 4).

Microcampo: Punições

PRISÃO PREVENTIVA – loc. adj. ‘ato ou efeito de prender; captura, apri-
sionamento, detenção’. → ‘medida cautelar com objetivo de evitar que novos 
crimes sejam cometidos pelo acusado’. 

“mandado de prisão preventiva”. (f. 2v, l. 4).

Microcampo: Representantes da Justiça

CARTORIO – s. m. ‘repartição onde funcionam os tabelionatos, os ofícios 
de notas, os registros públicos, as escrivanias de justiça, e se mantêm os res-
pectivos arquivos’.

“[...] em meu / cartorio, faço autuação da / denuncia despachada [...]”. (f. 
1r, l. 26-28).

ESCRIVÃO – s. m. ‘auxiliar do juízo de primeiro grau, titular de cartório 
ou ofício, que escreve ou subscreve autos, termos de processo, atas e outros 
documentos de fé pública’. 

“Certifico eu escrivão abaixo assigna— / do”. (f. 4r, l. 23-24).

PERITOS – s. m. ‘técnico nomeado pelo juiz ou pelas partes para que opine 
sobre questões que lhe são submetidas em determinado processo.’

“[...] defferio aos peritos o juramen— / to na forma da lei [...].” (f. 5r, l. 
22-23).

PROMOTOR PÚBLICO – s. m. ‘membro do Ministério Público que repre-
senta a sociedade e atua como acusador contra os suspeitos de terem cometido 
alguma ação criminal e como fiscal da aplicação das leis nos feitos civis.’

“De accordo com o que / requer o Doutor Promotor Público, expeça-se 
[...].” (f. 2r, l. 8-9). 

TESTEMUNHAS – s. f. ‘pessoa chamada ou indicada para depor numa cau-
sa ou investigação.’ 



“[...] que vai por mim / escripto, rubricado e assignado pelo Subcomi— / 
missario de Policia, peritos e testemunhas [...].” (f. 5v, l. 24-26).

Microcampo: Procedimentos Jurídicos

AUTUAÇÃO DA DENUNCIA – loc. adj. ‘ato através do qual o escrivão inicia 
a formação dos autos de um processo, encapando, qualificando e registrando o 
mesmo no tombo geral’. 

“[...] em meu / cartorio, faço autuação da / denuncia despachada [...]”. (f. 
1r, l. 26-28).

CORPO DE DELICTO – loc. adj. ‘exame realizado por perito, que visa à 
constatação da materialidade do fato criminoso, ou seja, a existência do crime’. 

“Auto de corpo de delicto no feri— / mento de Marcellino Mano— / el 
dos Santoz”. (f. 5r, l. 1-3).

DENUNCIA – s. f. ‘ato verbal ou escrito pelo qual alguém leva ao conheci-
mento da autoridade competente um fato contrário à lei, à ordem pública ou a 
algum regulamento e suscetível de punição’. 

“Aceito a denuncia para iniciar-se a instrução [...]”. (f. 2r, l. 4)

INSTRUÇÃO DA CULPA – loc. adj. ‘a soma de autos e diligências esclarece-
dores e elucidadores que, na forma das regras legais estabelecidas, devem ou 
podem ser praticados, no curso de um processo, para determinar a procedên-
cia ou improcedência dos fatos imputados a alguém’.

“Aceito a denuncia para iniciar-se a instrução / da culpa, marcando o es-
crivão [...]”. (f. 2r, l. 4-5).

INQUISIÇÃO DAS TESTEMUNHAS – loc. adj. ‘averiguação metódica e ri-
gorosa’. → ‘fazer perguntas, interrogar, perguntar, indagar’.

“[...] dia para a / inquisição das testemunhas, que deveram [...]”. (f. 2r, l. 
5-6).

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O léxico de uma língua é a sua parte mais rica e revela hábitos da socie-
dade que a utiliza e permite uma incursão em sua cultura, história e memória. 
O vocabulário contido no processo crime de homicídio, em especial as lexias 
jurídicas, retratam o desenvolvimento da sociedade feirense ao longo da his-
tória e permitem um olhar mais amplo sobre as relações sociais existentes à 
época em que o documento foi lavrado. Através da edição e estudo lexical deste 
documento, espera-se compreender o percurso de transformação linguística e 
social de Feira de Santana, bem como analisar o uso da língua portuguesa pelos 



falantes, em âmbito oficial, há mais de cem anos; ressaltando que, até mesmo 
em um documento de caráter jurídico, é possível notar a interferência da orali-
dade na escrita porque os autos eram narrados aos escrivães, que muitas vezes 
manifestavam o seu uso linguístico na escrita do documento.
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NARRATIVA ENCLAUSURADA: 
aspectos metaficcionais e 

desconstruções da voz narratorial
Flaviana Luzia da Silva125 

Cícera Antoniele Cajazeiras da Silva126

Deus disse: que seja feita a dor. E depois se fez poesia. 
(MCEWAN, 2016, p. 53)

A GÊNESE DO PERCURSO 

Enclausurado, do escritor britânico Ian McEwan, publicado em 2016, re-
vela aspectos da metaficção na construção da sua narrativa e se constitui como 
sendo uma obra ficcional já que tem como narrador um bebê que ainda não 
nasceu. 

A história se desenvolve em torno de um triângulo amoroso entre um ca-
sal às vésperas de se separar e o irmão-cunhado, que planeja juntamente com 
Trudy a apropriação indevida dos bens de John, poeta em situação financei-
ra precária. Com os planos e grande interesse no imóvel valioso do poeta, os 
amantes planejam o assassinato do marido traído. No meio dessa trama mor-
tal, está um embrião, resguardado no útero de Trudy, que acompanha atenta-
mente os planos de sua mãe e seu tio, tentando inclusive, impedir as armações 
deles. O embrião narra toda a história do seu pequeno castelo uterino.

O romance tem em sua tessitura uma desconstrução da voz narratorial, é 
perceptível que esse aspecto é metaficcional porque está intrinsecamente re-
lacionado com a criação literária. O fenômeno da metaficção revela um mundo 
para além da ficção e apresenta de maneira explicita ou implícita os processos 
de elaboração da própria obra para o leitor.

Esse trabalho tem como objetivo analisar a obra tendo como base as par-
ticularidades do texto, para essa análise estabelecemos a focalização no bebê 

125 Graduanda em Letras-Português (UFERSA). Membro do Grupo de Estudos sobre o Romance e do projeto de 
pesquisa Lótus: narrativa, romance e metaficção.
126 Professora de Teoria da Literatura e Literaturas Africanas de Língua Portuguesa (UFERSA). Vice-líder do Grupo 
de Estudos sobre o Romance e coordenadora do projeto de pesquisa Lótus: narrativa, romance, metaficção.



narrador, que, apesar de estar confinado no útero de sua mãe, tem a respon-
sabilidade de ampliar o mundo ficcional aos olhos atentos do leitor. Para en-
tender o âmago dessas questões fundamentamos nossa análise em algumas 
perspectivas importantes. 

1. FLUTUANDO EM UMA BOLHA DE PENSAMENTOS 

A concepção de metaficção é ampla e para destacar a nossa perspectiva de 
estudo, adotamos a visão de Hutcheon (1984, p. 1) que a define como “ficção 
sobre ficção – isto é, ficção que inclui em si mesma um comentário sobre sua 
própria identidade narrativa e/ou linguística.” Ou seja, a metaficção emerge 
quando a literatura fala sobre as suas singularidades e esclarece os processos 
de produção dentro da ficção. A autora citada caracteriza a metaficção como 
sendo uma narrativa narcisista, que envolve a renovação e o reinventar lite-
rário. Quando discute sobre a função metalinguística, Jakobson (2003, p. 126) 
apresenta como a função da linguagem que “focaliza o código”, inerente a esse 
pensamento sobre o fenômeno metaficcional Gustavo Bernardo (2010, p. 9) 
afirma que a metaficção “trata-se de um fenômeno estético autorreferente do 
qual a ficção duplica-se por dentro, falando de si mesma ou contendo a si mes-
ma” ou seja, “a irmã mais nova da metalinguagem”. Nos estudos sobre a obra 
ficcional adotamos a concepção de Patricia Waugh (1994), que reitera o enca-
deamento entre a ficção e a realidade reafirmando uma visão significativa em 
que exprime a relação direta da crítica com o processo de elaboração do texto 
literário:

Metaficção é o termo dado a escrita ficcional que, de forma autoconsciente e sistemática, chama 
atenção para seu status de artefato a fim de propor questionamentos sobre a relação entre ficção e 
realidade. Promovendo uma crítica de seus próprios métodos de construção, esses textos não exa-
minam apenas as estruturas fundamentais da narrativa ficcional, eles também exploram a possível 
ficcionalidade do mundo exterior ao texto literário (p. 2., tradução nossa).

Na linha tênue entre realidade e ficção, torna-se perceptível a descons-
trução de categorias já cristalizadas nos estudos da literários; é importante 
esclarecer que esse processo não ocorre como uma anulação das concepções 
estabelecidas, não se trata de uma reversão, entretanto destina ao leitor da 
obra literária uma responsabilidade maior: agora ele exerce um papel ainda 
mais importante. Sobre essas ponderações, Waugh afirma que

A metaficção não abandona o “mundo real” em nome dos prazeres narcisistas da imaginação. O 
que ela faz é reexaminar as convenções do realismo, a fim de descobrir – através da sua própria 
autorreflexão – uma forma ficcional que seja culturalmente relevante e compreensível para os lei-
tores contemporâneos. Mostrando-nos como a ficção literária cria seus mundos imaginários, a me-



taficção nos auxilia a compreender como a realidade cotidiana é igualmente construída, igualmente 
“escrita” (WAUGH, 1984, p. 18., tradução nossa). 

Ao considerar as características especificas do fenômeno da metaficção e 
as realizações no texto literário, Linda Hutcheon propõe um estudo que apre-
senta mecanismos de autoconsciência metaficcional, patenteando uma dife-
rença entre os textos autorreferentes e os autorreflexivos: 

Há textos que são [...] diegeticamente autoconscientes, isto é, conscientes de seus próprios pro-
cessos narrativos. Outros que são linguisticamente autorreflexivos, demonstrando sua consciência 
sobre os limites e as potencialidades de sua própria linguagem. No primeiro caso, o texto apresenta 
a si mesmo como diegese, como narrativa; no segundo, ele se revela como texto, linguagem (HU-
TCHEON, 1991, p. 23)

Os estudos sobre os procedimentos metaficcionais tornam a análise ainda 
mais ampla, essas questões teóricas são significativas para elaborarmos uma 
visão ampliada sobre o Enclausurado de Ian McEwan. Para essa análise esco-
lhemos mergulhar na categoria do narrador, tendo em vista a grande impor-
tância para a constituição da obra.

2. NO OCEANO PARTICULAR DO NARRADOR 

A presente análise explora as palavras do narrador personagem que já re-
conheceu a pura certeza da existência, a ideia de ser foi a explosão do real que 
inaugurou sua vida, ele é o bebê enclausurado. Não contemplou o rosto da sua 
progenitora, mas é sabedor das ocorrências diárias que norteiam a trama que 
envolve sua família, ele narra com desenvoltura intelectual seus sentimentos e 
anseios e permite ao leitor de visão sensível viajar em seu oceano particular. De 
maneira objetiva, cabe definir o narrador como sendo aquele que tem a autori-
dade dada pelo autor para contar a história. Segundo Walter Benjamin (1985), 
“o narrador assimila a sua substância mais íntima aquilo que sabe por ouvir di-
zer. Seu dom é poder contar sua vida; sua dignidade é contá-la inteira” (p. 221). 
Por sua vez, Benjamin reafirma a importância da “marca do narrador, como a 
mão do oleiro na argila do vaso” (p. 205), ou seja, essa metáfora sustenta que o 
narrador é um elemento que dá forma à narrativa. 

Atentando para o narrador embrionário com o objetivo de classificá-lo é 
visível que ele se caracteriza como homodiegético, tipo postulado por Genette 
e que, segundo Reis (1998), se compreende como “a entidade que veicula in-
formações advindas da sua experiência diegética; quer isto dizer que, tendo 
vivido a história como personagem, o narrador retirou daí as informações de 
que carece para construir o seu relato” (p. 257).



Essa definição é pertinente para compreendermos a voz do narrador em 
Enclausurado, que é apresentada em primeira pessoa. Ele conta sua própria 
experiência uterina, apesar de ainda não ter nascido. O narrador não tem co-
nhecimento sobre a sua identidade, mas já tem opiniões sobre a sua existên-
cia. Partindo dessa consideração, na passagem, temos a reiteração do bebê que 
narra da barriga de sua mãe:

Considero-me um inocente, descomprometido com lealdades e obrigações, um espírito livre, ape-
sar do pouco espaço de que disponho. Ninguém para me contradizer ou repreender, sem nome 
nem endereço anterior, sem religião, sem dívidas, sem inimigos. Minha agenda, se existisse, regis-
traria apenas meu futuro dia de nascimento (MCEWAN, 2016, p. 10).

O bebê que narra também tem traços do narrador autodiegético definido 
por Reis (1998) como “a entidade responsável por uma situação ou atitude 
narrativa específica: aquela em que o narrador da história relata as suas pró-
prias experiências como personagem central da história” (p. 251). Apesar de 
não conseguir intervir no enredo durante quase toda a história, ao final conse-
gue ter uma atitude diante da situação da trama.

Em termos gerais, esse narrador contradiz o esperado pela noção realis-
ta, mas isso é o que mantém o texto como sendo ficcional, a metaficção bebe 
na fonte da realidade mas não mantém um compromisso a rigor com o real. 
Conforme a visão de Bernado (2010, p. 52), “a metaficção desconfia da realida-
de, logo desconfia do realismo. A metaficção desconfia do autor, logo descon-
fia também do leitor. A metaficção desconfia de si mesma, logo desconfia de 
qualquer presunção de identidade” essa afirmação traduz o teor ficcional do 
narrador embrionário que tem autonomia para narrar.

4. ENTRE A DESCONSTRUÇÃO E A RENOVAÇÃO

O narrador é o deflagrador dos aspectos metaficcionais nessa obra, por 
ser um “mero” embrião. Ao contrário do narrador onisciente, não tem um pon-
to de vista amplo. Embora tenha esses obstáculos, narra toda a história, sendo 
irônico com questões familiares e políticas, a todo tempo exprime sentimentos 
de repúdio pelo padrasto, além de comentar os sabores dos vinhos experimen-
tados pela sua mãe. O próprio leitor adquire uma visão a partir das descrições 
e a desconstrução está relacionada com o novo, com o reinventar. “como é que 
eu, nem mesmo jovem, nem mesmo nascido ontem, posso saber tanto ou saber 
o suficiente para estar errado sobre tantas coisas? Tenho minhas fontes, eu 
escuto” (MCEWAN, 2016, p. 12).

Através dos diálogos entre a sua mãe, Trudy, com o padrasto ou com o 
seu pai, o poeta John, o narrador relata sobre a percepção do imaginário. Ao 



descrever uma situação da sua mãe na biblioteca da casa, produz a impressão 
de que ele não está alojado em seu castelo placentário e que acompanha toda 
a cena.

Eu a visualizo do outro lado da biblioteca pelos olhos daquele que a adora. Ela está sentada numa 
poltrona enorme de couro que data dos tempos de Freud em Viena. A maior parte de suas pernas 
delgadas e sem meias está lindamente dobrada sob o corpo. Um cotovelo se firma no braço da pol-
trona a fim de apoiar a cabeça inclinada, os dedos da mão livre tamborilam de leve no tornozelo. 
(MCEWAN, 2016, p. 22)

É importante destacar que apesar de ter uma autoridade para a descri-
ção, o narrador reconhece a sua condição de impotência no interior da história 
“tenho pulmões mas não ar para emitir um alerta ou chorar de vergonha pela 
minha impotência” (MCEWAN, 2016, p.105). Indignado por querer impedir o 
assassinato do seu pai, mas ainda não ter encontrado a forma de agir, o nar-
rador reclama da sua posição. Isso mostra nitidamente a literatura refletindo 
sobre suas particularidades. 

5. A CHEGADA DO MARINHEIRO 

Segundo Antônio Cândido (1976, p. 55), “Podemos dizer, portanto, que o 
romance se baseia, antes de mais nada, num certo tipo de relação entre o ser 
vivo e o ser fictício, manifestada através da personagem, que é a concretização 
deste”, ou seja, a efetivação do romance só é possível com a relação da persona-
gem com o enredo. Desse modo, é importante destacar que o narrador embrio-
nário nasce ao final do romance, mais uma vez demonstrando essa desconstru-
ção refletida na obra. Cândido (1976) afirma que “o romancista nos leva para 
dentro da personagem” (p. 66). Na leitura desse romance, somos transporta-
dos para o universo uterino do narrador.

Desde o início da narrativa o bebê sabe dos planos da sua mãe e do pa-
drasto mas não consegue intervir, depois de várias tentativas de suicídio com o 
cordão umbilical e dos diversos planos, ele cumpre o seu papel como narrador 
autodiegético. No último capítulo ele nasce; e essa ação impede sua mãe Trudy 
de fugir da cidade:

Um momento deslizante de urgência pegajosa, com sons ásperos, e aqui estou eu, trazido nu ao 
reino. Como o corajoso cortés (lembro de um poema que meu pai recitou), estou pasmo. Olhando 
para baixo, maravilhado, para o que presumo ser a superfície de toalha azul. Sumo ser a superfície 
felpuda de uma tolha de banho azul (...) Meu fiel cordão, que me mantinha vivo e não conseguiu 
me matar, de repente morre como planejado. Estou respirando, que delícia. Meu conselho para os 
recém nascidos: não chorem, olhem ao redor, sintam o sabor do ar (MCEWAN, 2016, p. 197).



O nascimento do narrador é simbólico, a obra não termina com o fim, o 
último acontecimento representa um recomeço de uma nova história, o ato de 
nascer e de agir sobre a situação é uma alegoria da própria construção textual, 
depois de navegar em seu oceano particular durante todo o enredo agora era a 
chegada do marinheiro. “Mas estou exausto, um marinheiro náufrago que che-
gou a uma praia bem-afortunada. Estou caindo, mesmo enquanto o mar lambe 
meus tornozelos” (MCEWAN, 2016, p. 198). Portanto, é necessário considerar 
que o romance Enclausurado é o restrito oceano de um narrador que sonha em 
ser livre. 
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O CENÁRIO RECIFENSE NA LITERATURA 
AUTOBIOGRÁFICA DE ELISA LISPECTOR

Jammylly Ferreira Ribeiro da Silva127 

Lucas dos Santos Fernandes128

INTRODUÇÃO

A talentosa romancista e contista Elisa Lispector (1911-1989), imigrou 
para o Brasil com sua família (mãe, pai e duas irmãs mais novas) de judeus-
-ucranianos em 1920 após a eclosão da Revolução Russa, época em que a per-
seguição antissemita foi intensa. Após cinco anos na casa de parentes em Ma-
ceió, Os Lispector partiram para Recife em busca de melhores condições de 
vida. Foram dez anos na capital pernambucana (1925 — 1935). Esse período 
foi marcado, principalmente, pela pobreza, pela doença e pela morte da mãe de 
Elisa, Marieta Lispector em 1930.

Elisa chegou a Recife com quatorze anos de idade, entre suas responsa-
bilidades estava cuidar da mãe doente, das duas irmãs mais novas (Tania e 
Clarice) e da casa, enquanto seu pai, Pedro, trabalhava como mascate. Apesar 
desses encargos, ela concluiu o curso Comercial Avançado na Escola Normal e 
tornou-se Professora Primária. Além disso, estudou piano no Conservatório de 
Música. Já adulta, Elisa chegou a ficar noiva de um comerciante judeu que tam-
bém imigrou para o Brasil, mas desistiu de se casar com ele posteriormente 
(MOSER, 2017).

Os Lispector mudaram-se para o Rio de Janeiro em 1935. Assim que che-
gou à Capital Federal, Elisa foi aprovada em primeiro lugar em um concurso 
para o Ministério do Trabalho, onde exerceu funções de destaque até se apo-
sentar em 1968. No tempo livre ela se dedicava à literatura e ao movimento 
Sionista. Seu livro de estreia, Além da Fronteira, foi publicado em 1945. A ele se 
seguiram: No Exílio (1948), Ronda Solitária (1954), O Muro de Pedras (1963), O 
Dia Mais longo de Thereza (1965), Sangue no Sol (1970), A Última Porta (1975), 
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Inventário (1977), Corpo a Corpo (1983), O Tigre de Bengala (1985) e Retratos 
Antigos, publicado postumamente em 2012.

O auge da carreira de Elisa foi ocorreu na década de 60 após vencer o Prê-
mio José Lins do Rêgo concedido pela Editora José Olympio em 1963 com o 
romance O Muro de Pedras (1963). No ano seguinte, o mesmo livro recebeu o 
prêmio Coelho Neto da Academia Brasileira de Letras. A coletânea de contos O 
Tigre de Bengala (1985) recebeu o prêmio Luiza Cláudio de Souza concedido 
pelo Pen Clube do Rio de Janeiro em 1985. Apesar da qualidade reconhecida 
pela crítica literária da época (PÓLVORA, 1971; HILL, 1989), os livros de Elisa 
nunca foram sucesso de vendas. Seu público leitor era composto principalmen-
te por pessoas eruditas.

Elisa faleceu em 6 de janeiro de 1989 em decorrência de um câncer. Nunca 
se casou nem teve filhos. No entanto, ela deixou sementes, seus livros, que há 
tempos merecem maior atenção e apreciação.

1. OBJETIVOS

— Identificar o cenário recifense na obra autobiográfica de Elisa Lispector;
— Resgatar a literatura de Elisa Lispector do esquecimento progressivo.

2. METODOLOGIA

Este estudo baseou-se em algumas características do método qualitativo 
de pesquisa, tendo em vista que os dados foram tratados de forma descriti-
va e interpretativa (LÜDKE; ANDRÉ, 2014). A primeira etapa desta pesquisa 
consistiu na leitura das obras autobiográficas de Elisa Lispector: os livros No 
Exílio (2005) e Retratos Antigos (2012) e o conto autobiográfico Exorcizando 
Lembranças, que consta na coletânea O Tigre de Bengala (1985).

Na segunda etapa foi realizada uma segunda leitura do corpus buscando 
identificar termos relacionados ao cenário recifense. Após a identificação des-
ses termos, as unidades de significado (fragmentos de texto onde os termos 
buscados emergiram) foram transcritas e codificadas à medida que surgiram 
consecutivamente nas obras (US1, US2, US3, etc.). 

Na terceira etapa, as unidades de significado foram analisadas através da 
comparação com dados biográficos da escritora.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

As unidades de significados foram analisadas de acordo com a obra em 
que emergiram.



3.1 Exorcizando Lembranças

Na coletânea de contos O Tigre de Bengala, publicada em 1985, Elisa in-
cluiu um conto autobiográfico inédito, intitulado Exorcizando Lembranças. 
Nele, a escritora relembrou os primeiros anos no Brasil da família de imigran-
tes judeus-ucranianos. Após três amargos anos vividos na casa de parentes, 
também imigrantes, em Maceió, Pedro Lispector decidiu trazer a família para 
Recife em 1925, buscando melhores oportunidades de trabalho em uma cidade 
mais desenvolvida (FERREIRA, 1999). Na capital pernambucana, o primeiro 
endereço dos Lispector foi o segundo andar de um velho sobrado situado na 
Praça Maciel Pinheiro, número 387, bairro da Boa Vista, no qual viveram até o 
final da década de 1920. A primeira unidade de significado refere-se à memó-
ria de Elisa da praça situada em frente a sua casa:

US1: Quando menina, chegava à varanda do velho sobrado, olhava a pequena praça em triângulo 
(então ainda não tinha conhecido praças maiores, e a achava tão grande. Os arbustos, ela os tomava 
por árvores, como se o fossem) e o que mais desejava – sonhava com isso – era poder sentar-se 
num daqueles bancos do jardim e ficar quieta, sem que ninguém a chamasse, sem que lhe impuses-
sem tarefa alguma. Já vivia então na chamada cidade grande, mas a tanto resumia-se a sua pobre 
concepção de liberdade. Escusado dizer que jamais o conseguiu. (LISPECTOR, 1985, p. 59-60).

Além dos arbustos e bancos descritos no conto, a Praça Maciel Pinheiro 
ostenta atualmente uma escultura em tamanho real da irmã mais nova de Elisa, 
a também escritora, Clarice Lispector. O antigo sobrado dos Lispector, ao lado 
da praça, foi tombado e abrigará um museu em homenagem à Clarice.

3.2 Retratos Antigos

Retratos Antigos (2012) surgiu da necessidade de registrar para sempre a 
memória dos antepassados da família Lispector. Os personagens vão surgindo 
à medida que um velho álbum de fotografias da família é folheado pela escri-
tora. É o único livro publicado após a morte da escritora. A edição conta com 
a reprodução das fotografias do álbum original, o texto de Elisa e um prefácio 
da organizadora da obra. A única unidade de significado identificada em nesse 
livro descreve o momento da morte de Marieta:

US2: Um dia, já no Brasil, passados uns poucos anos, jovem ainda – contava só 42 anos – confor-
mada e temente a Deus, a mãe pedira ao pai que lhe comprasse um novo Sidur (livro de orações), e 
orou durante uma semana inteira, ao fim da qual ela morreu. Antes, os castiçais de prata (herança 
materna que com sacrifício preservara durante todo o tempo de vigem e de privações) foram por 
ela consagrados à pequena Sinagoga local, e assim foi feito. (LISPECTOR, 2012, p. 111).

Marieta Lispector faleceu no dia 21 de setembro de 1930, no hospital Os-
waldo Cruz. Na certidão de óbito consta que ela morreu por causa de uma con-
gestão edematosa, no curso de uma tuberculose (FERREIRA, 1999). Elisa não 



mencionou qual Sinagoga recebeu os castiçais de prata, no entanto, segundo 
Gotlib (2013), a família Lispector frequentava uma pequena Sinagoga na Rua 
Martins Júnior, no bairro da Boa Vista. Provavelmente foi essa Sinagoga que 
recebeu os castiçais de prata preservados com tanto sacrifício por Marieta.

3.3 No Exílio

Esse romance autobiográfico, cuja primeira edição foi publicada em 1948, 
narra a viagem de imigração da família Lispector da Ucrânia ao Brasil e os pri-
meiros anos vividos aqui. Uma viagem marcada por violência, miséria e doen-
ças contraídas por Marieta e por Pedro Lispector. A unidade de significado, 
transcrita a seguir, apresenta uma parte da rotina de Marieta no Recife:

US3: Todas as tardes Marim vem sentar-se à varanda do velho sobrado da rua da Imperatriz, vestido 
de linho engomado, os cabelos negros e lisos penteados, os braços inúteis cruzados sobre o busto. 
Depois que toma tento do que vai lá embaixo, reparando numa ou noutra pessoa que passa, inclina 
a cabeça de lado, os olhos como contas azuis ligeiramente amortecidos, e fica olhando com ar dis-
tante, entristecido. (LISPECTOR, 2005, p. 115).

A US3 apresenta a condição física de Marieta em seus últimos anos de 
vida. Nessa época, os Lispector haviam deixado o velho casarão da Praça Maciel 
Pinheiro e se instalado no segundo andar do imóvel de número 173 situado na 
Rua da Imperatriz Teresa Cristina, também no bairro da Boa vista. Eles vive-
ram nesse endereço do final da década de 1920 até o início de 1931. No início 
do século XX, essa rua era habitada principalmente por comerciantes judeus 
(MOSER, 2017), que instalavam suas lojas no andar térreo e residiam nos pavi-
mentos superiores dos imóveis. A mudança desse imóvel ocorreu após a morte 
de Marieta.

Na unidade de significado, transcrita a seguir, observa-se uma descrição 
precisa do bairro de Dois Irmãos no início do século XX:

US4: De sobrado a sobrado, as relações com os vizinhos eram mais difíceis do que o seriam de porta 
a porta. Havia as relações com o dr. Oliveira e senhora, velho casal de família tradicional de Recife. 
Fizeram relações através das meninas, e visitavam-se de tempos em tempos. As preocupações do 
dr. Oliveira eram a arrecadação dos impostos, a repartição, o funcionalismo. O que estreitava os 
laços era o fato de d. Ritinha tocar piano, a própria tranquilidade da chácara em que moravam, 
no arredado Dois Irmãos, subúrbio tão sossegado que dava a impressão de dormir no regaço dos 
séculos, indiferente ao progresso. O calçamento não chegara até ali, mesmo o bonde passava sem 
aquele estardalhaço com que aumentava o barulho na cidade. Pinkhas refrigerava aí sua mente, e, 
querendo reatar o fio com o passado, buscava informações e pegadas do Brasil Colônia até os dias 
presentes. (LISPECTOR, 2005, p. 116-117).

Nos dados biográficos da família Lispector não existe qualquer menção ao 
Dr. Oliveira ou a sua esposa D. Ritinha. No entanto, seria praticamente impos-



sível para a escritora descrever de forma tão precisa o bairro de Dois Irmãos 
sem conhecê-lo.

Na próxima unidade de significado surge a Rua Nova, uma das mais movi-
mentadas do centro de Recife:

US5: O silêncio é pesado. O calor sufoca. Levanta-se e vai até a varanda da frente. A rua deserta; 
a noite, negra. Dois marinheiros assombram a quietude com o seu canto engrolado e triste. Uma 
mulher da rua Nova vem atravessando a ponte com passos arrastados. (LISPECTOR, 2005, p. 119).

A US5 começa com a descrição o clima tenso que pairava sobre a casa dos 
Lispector após a morte de Marieta. Nessa época, os Lispector moravam no se-
gundo andar de um sobrado situado na Rua da Imperatriz, número 21. Esse 
imóvel localizava-se muito próximo da Ponte da Boa Vista, cujo final desembo-
cava justamente na Rua Nova. Da janela desse sobrado, Elisa podia observar as 
águas escuras do Rio Capibaribe e a antiga Casa de Detenção do Recife, confor-
me a transcrição a seguir:

US6: Debruça-se à janela. De onde está, vê as águas escuras do Capibaribe, à luz mortiça que se 
escoa da cadeia pública. Águas em trevas, que põem arrepios na alma, como as sombras dos de-
linquentes por trás das grades da prisão. E, repentinamente, tem a sensação vertiginosa de haver 
transposto o umbral da vida cotidiana contra a qual tanto se rebela, essa vida feita de sujeições, 
sacrifícios e lágrimas. Só aos poucos o tumulto interior vai cedendo. O silêncio do rio já é mais 
audível. O sereno vai caindo. Gradativamente começa a sentir estranha sensação de leveza, como 
se estivesse flutuando, como se ela própria se estivesse transubstanciando em matéria fluida. (LIS-
PECTOR, 2005, p. 121).

Esse cenário pouco se modificou até hoje. As águas do Capibaribe con-
tinuam escuras, porém a Casa da de Detenção foi desativada e, desde 1976, 
abriga a Casa da Cultura de Pernambuco, um ponto turístico especializado no 
artesanato do estado. A próxima unidade de significado retrata uma visita ao 
Cemitério Israelita do Barro, local em que Marieta foi sepultada:

US7: Numa manhã chuvosa, levantou-se com o coração mais pesado e triste. Vestiu-se e, sem di-
zer nada em casa, saiu para o campo santo. Quando chegou ao cemitério, ainda chovia, o cami-
nho, até o campo, barrento e escorregadio; os mocambos miseráveis mergulhados nos pântanos 
lamacentos; as mulheres e crianças esquálidas e desgrenhadas que assomavam às portas e janelas 
quebradas e afundadas para dentro daquela escuridão de tocas de animais – tudo lhe infundia o 
sentimento de desolação e ruína. Transpôs o portão enferrujado que abriu com um rangido longo, 
e passeou entre as campas, até alcançar o túmulo da mãe. Ali deteve-se, por muito tempo, contem-
plando o bloco de mármore, em completa estagnação de pensamentos e emoções. A morte estava 
assinalada por aquele bloco de pedra, mas a pedra não lhe dizia coisa alguma. Naquele túmulo, e 
em todos os outros, havia ausência e silêncio – silêncio na Terra e no céu. Uma campa quebrada, 
mais adiante, feriu sua sensibilidade. Alguma coisa agitou-se dentro dela, e Lizza investiu contra si 
mesma, e contra o embrutecimento que a havia tomado. (LISPECTOR, 2005, p. 146).



Ao longo do percurso em direção ao campo santo, Elisa observou as con-
dições de moradia, definindo as habitações avistadas como mocambos, corro-
borando com a visão de Gilberto Freyre (1936). Além disso, ela reparou nas 
pessoas, sobretudo nas mulheres e nas crianças, descritas como esquálidas e 
desgrenhadas. Voltando do cemitério ela avistou a mesma paisagem de uma 
forma diferente:

US8: Então, retirou-se. Voltou sobre os seus passos, já vendo com outros olhos os mocambos afun-
dados nos charcos, as mulheres desgrenhadas espiando para fora de suas tocas, o céu sujo, a terra 
molhada e triste. (LISPECTOR, 2005, p. 147).

A visita ao túmulo de Marieta mexeu com os sentidos de Elisa a ponto dela 
enxergar a mesma paisagem de uma forma diferente.

Na próxima unidade de significado aparece o bairro de Afogados, onde 
Elisa foi trabalhar como professora primária após cursar a Escola Normal:

US9: Conseguira a nomeação de professora pública, e a escola ficava num bairro pobre. “Tanto 
melhor”, pensara de começo, pois, era sobretudo aos meninos necessitados que ela quisera poder 
proporcionar conhecimentos e o deleite da evasão através dos livros. Mas, à medida que se ia 
identificando com a vida e a gente do subúrbio de Afogados, a dúvida instalava-se em seu espírito. 
Começou a perguntar-se de que serviriam as primeiras letras àquelas crianças esquálidas e esfar-
rapadas, de grandes ventres inchados de fome e de solitária; se o curto aprendizado na escola os 
resgataria da miséria em que viviam. “Não”, retrocedia. “Não estou sendo objetiva. Claro que isto é 
melhor do que nada, e é preciso fazer mais, muito mais.” (LISPECTOR, 2005, p. 157).

Na US9, Elisa narrou os dilemas de uma jovem professora primária cujos 
alunos moravam em uma comunidade carente do bairro de Afogados. Inicial-
mente ela pensava em ajudar as crianças mais necessitadas, porém, à medida 
que o tempo passava, ela se sentia cada vez mais impotente diante da condição 
de vulnerabilidade social de seus alunos. Chegando inclusive a questionar o 
valor de suas lições para aquelas crianças. Essa foi a única experiência de Elisa 
como professora, após se mudar para o Rio de Janeiro, em 1935, Elisa nunca 
mais voltou a lecionar.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A realização deste estudo permitiu reconstituir uma parte da trajetória de 
Elisa Lispector em Recife. Pelo visto, a capital pernambucana permaneceu em 
sua memória até o final de sua vida. Na maioria das unidades de significado 
identificadas, o cenário recifense foi descrito com certo ar saudosista e melan-
cólico. As lembranças do Recife registradas por Elisa em seus escritos autobio-
gráficos consistem em um passado difícil marcado pela pobreza, pela doença e 
pela morte de Marieta Lispector. Por meio desses escritos, Elisa reconstituiu o 



passado de sua família e do povo judeu que imigrou para o Brasil no início do 
século XX.

O progressivo esquecimento de Elisa envolveu principalmente a ausên-
cia de novas edições de suas obras. Poucos títulos podem ser adquiridos nas 
livrarias, os demais só em sebos físicos e virtuais. Este trabalho busca atrair o 
interesse de pesquisadores e leitores para essa obra, que é pouco conhecida e 
estudada. A qualidade dos escritos de Elisa pode ser atestada pelos prêmios 
que recebeu e pelas críticas que, quase sempre, exaltaram a densidade e a son-
dagem metafísica de suas personagens.
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UM ESTUDO SOBRE ENCLAUSURADO, 
DE IAN MCEWAN
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ENCLAUSURADO EM UMA CASCA DE NOZ

O presente trabalho propõe um estudo preliminar do romance Enclausu-
rado, de Ian McEwan, publicado em 2016. Permeada de ironia e de (auto)sar-
casmo, a narrativa propõe através desses recursos – e do questionamento de 
convenções literárias – a reconsideração de aspectos que dizem respeito ao 
ato de narrar, de construir histórias e de significá-las. Autor de outros textos 
como Reparação, A balada de Adam Henry, Serena e Na praia, McEwan reafirma 
uma postura de compromisso com a desmistificação do(s) processo(s) de com-
posição literária, questionando padrões cristalizados pelo uso e frustrando as 
expectativas que esses paradigmas suscitam. 

Em Enclausurado, a fábula, simples, apresenta a trama do assassinato de 
John Cairncross, um poeta que, além de traído pela esposa e pelo irmão, que 
mantêm um caso amoroso, é envenenado por eles movidos pelo interesse em 
seu único patrimônio material, uma casa herança de família. Essa história, no 
entanto, é contada por um bebê ainda em gestação. É a partir desse insólito 
ponto de vista que leitor e narrador compartilham de um limitado acesso aos 
detalhes dos eventos narrativos e do sentimento de impotência em relação à 
narrativa que se desenvolve à revelia de sua própria personagem protagonista: 
a criança no ventre da mãe. Tal aspecto atribui também à narrativa uma tona-
lidade irônica inevitável pelo fato de se tratar de um feto adepto da degusta-
ção de vinhos, tomado por uma visão amargurada da “vida” que sequer lhe foi 
concedida, ávido por questões geopolíticas contemporâneas, que nutre ódio 
(quase) devastador pelo tio Claude, o amante de sua mãe, e tenta o “suicídio” 
usando o cordão umbilical. Esse paradoxo irônico é reforçado pela impressão 
de onisciência que a narração produz a despeito do enclausuramento de seu 
embrionário narrador. 
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Como é possível perceber a partir dessa síntese da história, o romance 
de Ian McEwan guarda contatos intertextuais com a tragédia shakespeariana 
Hamlet, O Príncipe da Dinamarca. Essas marcas intertextuais são anunciadas 
pelo título – no original, em inglês, Nutshell (casca de noz) – que remete a uma 
passagem da peça (Ato 2 — Cena 2) que, por sua vez, é a epígrafe do romance: 
“Deus, eu poderia viver enclausurado dentro de uma noz e me consideraria rei 
do espaço infinito – não fosse pelos meus sonhos ruins”. 

A proposta de transgressão das convenções atreladas às implicações do 
narrador em primeira pessoa e a aproximação paródica com Hamlet são ele-
mentos deflagradores do discurso metaficcional no romance. 

1. NARRADOR EMBRIONÁRIO E A PROMESSA HAMLETIANA 

As atitudes transgressoras em Enclausurado se fazem evidentes desde o 
início do texto, momento em que o narrador se apresenta como um feto: 

Então aqui estou eu, de cabeça para baixo, dentro de uma mulher. Braços cruzados pacientemente 
esperando, esperando e me perguntando dentro de quem estou, o que me espera [...] posição 
totalmente invertida, sem um centímetro de espaço para mim, joelhos apertados contra a barriga, 
meus pensamentos e minha cabeça estão de todo ocupados. Escuto, tomo notas mentais, estou 
inquieto (McEWAN, 2016, p. 9).

A experiência de estranhamento advém da identificação do narrador como 
um ser em gestação e, portanto, não dotado de competências cognitivas, que, 
apesar disso, demonstra plena consciência de sua condição fetal e de sua condi-
ção ficcional (que constitui um paradoxo, beirando o “inverossímil”). Esse jogo 
quase antitético entre a impotência (em intervir no andamento da trama de as-
sassinato do pai) e as habilidades de um narrador personagem que, apesar de 
“preso” ao ventre de sua genitora, apresenta algumas formas de construir uma 
história a partir dos ruídos que chegam a ele revela o engajamento do discurso 
metaficcional com o questionamento e com o ataque frontal a estratégias lite-
rárias que suscitam o hábito, respondendo satisfatoriamente a expectativas e 
modelos literários. A metaficcionalidade emerge de um amálgama de referên-
cias, apropriações, subversões e críticas relacionadas aos textos do passado: 
procedimentos literários de tendências realistas tem sua legitimidade minada 
a partir de seu próprio material discursivo: ao manipular provocativamente 
os elementos diegéticos de forma a chamar a atenção para o modo como são 
empregados no texto e como se mobilizam na produção da narrativa, a metafic-
ção assumiria um posicionamento de embate ao modus operandi realista, que 
apresentaria natureza mais ilusionista, aspecto que atribuiria ao texto maior 
impressão de realidade. Os procedimentos metaficcionais, portanto, propõem 



rompimentos com essa conduta tradicionalmente aceita e, por vezes, conside-
rada como critério qualitativo da obra literária. 

Definida por Krause como a “irmã mais nova da metalinguagem” (2010, 
p.9), a metaficção seria a manifestação narrativa da metalinguagem, isto é, 
quando a ficção se volta para seu próprio código – a narrativa – e expõe seus 
mecanismos de construção para o público leitor, no sentido de identificar os 
elementos de composição artística – e o próprio texto – como artifícios e de 
questionar a noção de realidade que tradicionalmente se constrói na narrativa 
literária. 

Identificando o narrador como um bebê em fase de gestação, o texto ques-
tiona ironicamente ideias que associam a figura do narrador a pontos de vista 
cujas potencialidades e limitações são amplamente conhecidas. O narrador em 
primeira pessoa em Enclausurado presencia mas não vê, não testemunha, não 
observa: ele ouve e sente. Ouve os sons do mundo externo desconhecido e busca 
significá-los. Envolvido em sua casca de noz, o ventre materno, sente esse mun-
do a partir vibrações do corpo de Trudy e do que chega até ele através cordão 
umbilical. Tais percepções, a despeito de sua incipiência, são elementos que 
ressaltam o contraste entre a clausura pré-nascimento do narrador e sua visão 
de mundo que reproduz uma consciência madura: 

E ela gosta de áudios de palestras e livros de autoajuda – Conheça seu vinho em quinze partes –, 
biografias de dramaturgos do século XVII e de várias obras clássicas. O Ulisses de James Joyce a faz 
dormir, enquanto a mim entusiasma. Quando, nos primeiros dias, ela punha os fones de ouvido, 
eu ouvia claramente devido à eficiência com que as ondas sonoras viajam através do maxilar e da 
clavícula, descendo pela estrutura óssea e atravessando velozmente o nutritivo líquido amniótico 
(McEWAN, 2016, p. 12).

Essas percepções – associadas às conjecturas do narrador – aproximam 
sua enunciação de uma onisciência que contrasta com o fato de que se trata 
de um narrador autodiegético (ou homodiegético, se forem consideradas seu 
status de mera testemunha dos eventos, impossibilitado de atuar diretamen-
te na história) e que faz emergir a ironia da narrativa, que manipula expec-
tativas, joga livremente com as já referidas incongruências. Contrariando as 
noções genettianas para a estância narrativa em primeira pessoa, o narrador 
enclausurado sequer tem identidade, muito menos uma existência e, por con-
seguinte, uma história da qual possa ser considerado protagonista (no sentido 
mais estrito do termo) e, apesar de poder ser identificado como testemunha, a 
rigor, faltam-lhe a visão e a condição presencial na história – pressupostos da 
referida condição.

Tais questões ressaltam, por consequência, uma proposta de subversão 
da própria noção geral de personagem como entidade ficcional que se envolve 
diretamente com a ação e com o conflito dramático. Dentro de sua casca de noz, 



o bebê tem pouco potencial de intervenção sobre o que se decide sobre sua 
própria vida. A personagem – no sentido da categoria narrativa – também está 
em gestação. Em pelo menos um aspecto a narração em Enclausurado se alinha 
às noções teóricas de narração em primeira pessoa: a parcialidade. 

Esses recursos reforçam o potencial (auto)crítico e autoconsciente do tex-
to, que explora ironicamente os limites/falhas de “fórmulas” literárias crista-
lizadas e afirma sua insubmissão a categorias narrativas como personagem e 
narrador através do questionamento de sua legitimidade. Todo esse investi-
mento revela sua natureza paradoxal uma vez que se utiliza dos referidos as-
pectos para a composição textual ao mesmo tempo em que busca expor suas 
fraturas. De acordo com Linda Hutcheon e Patricia Waugh, o discurso metafic-
cional oscila entre ficção e crítica, além de questionar os limites de realidade e 
ficção: 

Metaficção é o termo dado à escrita ficcional que, de forma autoconsciente e sistemática, chama 
atenção para seu status de artefato a fim de propor questionamentos sobre a relação entre ficção e 
realidade. Promovendo uma crítica de seus próprios métodos de construção, esses textos não exa-
minam apenas as estruturas fundamentais da narrativa ficcional, eles também exploram a possível 
ficcionalidade do mundo exterior ao texto literário (WAUGH, 1984, p. 2).

A ocorrência simultânea de discursos aparentemente díspares, como fic-
ção e crítica, a dissolução de convenções ligadas aos aspectos narrativos até 
então perfeitamente cristalizadas – narrador, leitor, personagem, história e 
realismo – e a presença da autorreflexividade colocam em evidência que a me-
taficção se estabelece como a expressão estética de uma insegurança ontológi-
ca que diz respeito ao ser humano, à arte e à linguagem e é comum a diversas 
épocas, mas abordada de forma ainda mais obsessiva na contemporaneidade. 
Impotência e onisciência se associam e a ideia de narrador não-nascido, confi-
gurando a voz narrativa de Enclausurado como discurso limítrofe. Hamlet em 
estado de gestação, o feto que narra a história se vê diante do dilema trágico 
de, além de “presenciar” o planejamento da morte de seu pai, conviver com o 
impulso de vingá-la; sua impotência diz respeito ao fato de ainda não poder vi-
ver sua história, ainda não ser personagem, ainda não ter voz: a ele resta a voz 
ficcional, a tarefa de contar a história.

2. SER OU NÃO SER? DILEMAS HAMLETIANOS E NARRATIVA 
METAFICCIONAL 

A nítida presença da tragédia shakespeariana transcende o nível da fábula, 
estendendo-se à tessitura textual, às questões composicionais, que se encon-
tram igualmente em processo de dúvida ontológica, a refletir sobre sua nature-
za artificial (no sentido de serem resultado da associação artifícios literários). 



Aspectos intertextuais diversos salientam a relação entre Enclasurado e Ham-
let, o que reforça a metaficcionalidade do romance. Apropriando-se livremente 
da tragédia de Shakespeare, McEwan compõe um jogo de claro e escuro, suge-
rindo uma dinâmica em que a influência do passado literário é, ora reafirmada, 
ora retomada criticamente, construindo um diálogo paródico com o texto ante-
cessor. De acordo com Linda Hutcheon, esse recurso seria central à expressão 
metaficcional, além de sugerir a transformação da postura do leitor em relação 
à narrativa: 

Para o leitor/crítico de metaficção, o narcisismo diegético explícito parece envolver a tematização 
de suas questões narrativas – paródia, convenções narrativas, processo criativo – no interior da 
história com atenção ao seu novo papel, mais ativo. Para o autor metaficcional, a operação de te-
matização também é central (HUTCHEON, 1991, p. 53). 

Ao contrário do que se pode inferir diante da feição irônica que muitas 
vezes a paródia assume, seu intento não é unicamente desvalorizar as conven-
ções tradicionais; ao evocá-las, os procedimentos paródicos reafirmam a vali-
dade e a influência da tradição na escrita do texto metaficcional. Com a paródia, 
a desconstrução das convenções é o instrumento que atua de modo a propor 
alternativas aos sistemas convencionais de leitura do texto literário e a pro-
mover mudanças de atitude por parte do leitor, que se vê forçado a assumir 
novos posicionamentos frente à atividade de leitura e significação. Em Hamlet 
o conflito dramático envolve, mais do que a disputa pelo poder, uma questão de 
honra através da vingança pela morte do pai. Se o príncipe da Dinamarca causa 
derramamento de sangue em nome disso, o narrador enclausurado se utiliza 
de sua única “arma” (a própria vida) com o mesmo propósito. A vingança pela 
morte de seu pai é seu nascimento: na iminência de serem descobertos pela 
morte de John Cairncross, o pai do narrador, Trudy e Claude planejam fugir; é 
nesse momento que a única possibilidade de intervenção no estado de coisas é 
colocada em prática – o vir ao mundo: 

Depois de todas as minhas considerações e revisões, lapsos de percepção, tentativas de autoa-
niquilamento e tristeza pela passividade, tomei uma decisão. Chega. A bolsa amniótica é o saco 
translúcido de seda, bom e forte, que me contém. Preserva também o fluido que me protege do 
mundo e de seus pesadelos. Não mais. Hora de entrar em ação. Acabar de uma vez por todas. Hora 
de começar (McEWAN, 2016, 193). 

Passando pelas mesmas inquietações que o príncipe da Dinamarca, apon-
tadas no início da citação, o feto “resolve nascer”, entrar em ação, assumir a 
posição de personagem da história, frustrar a fuga dos assassinos de seu pai, 
começar sua própria vida. “Acabar de uma vez por todas”, também, com sua 
condição in utero, que nutre o paradoxo de sua onisciência, é começar sua his-
tória propriamente dita, dar início à ação. A própria noção de diálogo inter-
textual é abordada pelo viés (auto)crítico, uma vez que o romance produz um 



efeito irônico ao retomar o nome de duas das personagens da peça de Shakes-
peare: Trudy, apelido da mulher que carrega o narrador no ventre, seria uma 
abreviação de Gertrudes, a mãe de Hamlet. Claude, nome do amante e tio do 
feto, remete a Cláudio, tio de Hamlet, assassino de seu pai. Esse recurso, que 
redunda em obviedade, configura-se como uma tentativa de expor certos lu-
gares comuns do referido recurso, fazendo uso dos mesmos. O tão disputado 
reino da Dinamarca no romance se reduz a uma casa antiga que ainda pode 
render alguns dividendos aos empobrecidos personagens. Por outro lado, o 
contraste entre o Hamlet príncipe da Dinamarca e o Hamlet embrionário ali-
nha os dilemas dessas personagens; se na tragédia o protagonista se encontra 
atormentado pela necessidade de vingança e enredado em uma trama familiar 
de disputa pelo poder, o (potencial) protagonista do romance é atormentado 
pela sua condição de subalternidade, invisibilidade e impotência em relação 
aos eventos narrativos. Entre ser narrador e personagem, entre ser ou não ser 
agente de sua própria história.

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

A metaficcionalidade emerge de um amálgama de referências, apropria-
ções, subversões e críticas relacionadas aos textos do passado, sendo alguns 
de seus procedimentos estéticos frutos dessas relações. Se a metaficção se ca-
racteriza pela desmistificação de concepções enraizadas da narrativa, torna-se 
claro que seus procedimentos apresentam natureza autorreflexiva. Os textos 
metaficcionais muitas vezes recorrem à construção de histórias-dentro-das-
-histórias, através das quais se percebem os comentários críticos e/ou o pro-
cesso de espelhamento. Essa estratégia, que remete às estruturas das babush-
kas (ou matrioscas) e das caixas chinesas, encontra-se geralmente atrelada à 
inserção dos sujeitos envolvidos com o ato de narrar (autor, narrador e lei-
tor) na história que está sendo contada, ou à composição de personagens que 
possam ser compreendidos como metáforas dessas entidades. Desse modo, é 
frequente a presença do autor ou do narrador e da figura do leitor, encarna-
dos em personagens da história, como figuras que se posicionam criticamente 
ao processo de fabulação ou remetem ironicamente a estereótipos literários. 
Enclausurado suscita tais discussões, subvertendo paradigmas e frustrando 
expectativas legitimadas por convenções literárias através de estratégias com-
posicionais que refletem sobre as possibilidades e as limitações do discurso 
narrativo. O protagonismo como promessa, a dramatização do ato de narrar e 
de seus percalços e o jogo de contraste entre onisciência e narração em primei-
ra pessoa emergem como elementos metaficcionais relevantes que, associados 
à aproximação dialógica com um texto do passado, reafirmam a participação 



ativa do leitor, suscitando o pensamento crítico sobre os aspectos inerentes aos 
processos de composição e de recepção literárias.
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DE ANGÉLICA A CACHORRA: 
a representação da mulher na literatura 

e na música em três momentos
Alessandra de Morais Leite131 

Jéssica Alves de Oliveira132

RESUMO: O estudo da representação da mulher nos meios artísticos é 
bastante relevante visto que permite observar como a figura feminina é tecida 
pelos artistas — em sua grande maioria, homens. Nessa perspectiva, é impor-
tante levar em consideração o contexto histórico em que a imagem da mulher 
é construída, posto que diversos fatores provenientes de épocas diferentes 
influenciam tal construção. Ciente disso, serão analisados nesse trabalho três 
textos produzidos em momentos diversos, objetivando-se verificar como a 
imagem da mulher é posta em cada um deles. O primeiro texto a ser considera-
do é um soneto de Luís de Camões, intitulado Fermosos olhos que na idade nos-
sa, escrito no século XVI. Seguidamente, será abordado o conto Singularidades 
de uma rapariga loura, escrito por Eça de Queirós em meados do século XIX. 
Finalmente, será analisada uma música contemporânea – lançada em 2015 
— que tem como título Deixa a cachorra passar, da banda Bonde do Tigrão, 
cujo estilo musical é o funk. Como aporte teórico contou-se com trabalhos de 
Duarte (2013), Silva (2016), Vale (2007), Vieira (2010), que possibilitaram o 
aprofundamento no tema em questão e a posterior reflexão suscitada pelas ex-
planações. A metodologia utilizada deu-se mediante pesquisa bibliográfica que 
permitiu analisar variados trabalhos que problematizam a representação da 
mulher em diversos contextos históricos, evidenciando as diferenças na forma 
em que essa construção se dá. Comparando os textos em estudo, foi possível 
constatar que, de Camões à banda de fanqueiros, há um aviltamento com re-
lação ao tratamento dispensado à mulher: de figura sublime e inacessível, ela 
passa a ser representada de modo vil e depreciativo. Percebeu-se que a repre-
sentação feminina nos textos analisados sofreu enorme modificação ao longo 
do tempo, decorrentes de fatores socioculturais, históricos e políticos bastante 
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pertinentes quando se pensa em como a mulher era vista em séculos passados 
e na contemporaneidade. 

Palavras-chave: Literatura comparada; música; representação da mu-
lher; períodos históricos, problematização.

INTRODUÇÃO

Analisar a representação da mulher nos meios artísticos é bastante rele-
vante visto que permite observar como os artistas — na grande maioria ho-
mens — tecem a figura feminina e as implicações disso decorrentes. Nessa 
perspectiva, é importante levar em consideração o contexto histórico em que a 
representação se deu, uma vez que esses fatos a influenciarão. Pensando nisso, 
foram escolhidos para análise nesse trabalho três textos de épocas diversas e 
que, por isso, tornam possível o contraste e a diferenciação da representativi-
dade da figura feminina. 

O primeiro texto a ser analisado é um soneto de Luís de Camões intitulado 
Fermosos olhos que na idade nossa, escrito durante o período classicista, ao qual 
o autor faz parte. Seguidamente será abordado o conto Singularidades de uma 
rapariga loura, do escritor português Eça de Queirós, precursor do Realismo 
em Portugal. Finalmente, será analisada uma música bastante contemporânea 
– lançada em 2015 — que tem como título Deixa a cachorra passar, da banda 
Bonde do Tigrão, cujo estilo musical é o funk. Objetiva-se com esses três textos 
verificar como a mulher é vista e retratada em cada um deles, dado o momento 
em que foram produzidas. 

Para isso, contou-se com o apoio teórico de variados autores, dentre eles 
Campos, Ferreira, Vale, Duarte e Silva, em que mediante as análises e os ques-
tionamentos apresentados por eles, foi possível o aprofundamento no tema 
em questão, e a posterior reflexão suscitada pelas explanações. Isso porque, 
de Camões à banda de fanqueiros é perceptível um aviltamento com relação ao 
tratamento dispensado a mulher. De angélica e serena, ela passou a cachorra 
e vadia, reduzida a objeto sexual. Vale lembrar que esse tratamento não deve 
ser visto de forma generalizada, uma vez que hoje também há — embora com 
menor popularidade — músicas de exaltação da beleza feminina. Por outro 
lado, tem havido uma intensa erotização da nudez da mulher, que passou a 
ser vista como objeto sexual. Sem falar de muitos estereótipos e do machismo 
que ainda é observado na relação do homem com a mulher. Essas são questões 
bastante pertinentes quando se pensa em como a mulher era vista em séculos 
passados e como é agora, analisando o que mudou, e ainda permanece em sua 
representação. 



LUÍS DE CAMÕES: A MULHER COMO FIGURA ANGELICAL E 
SERENA

Considerado o maior poeta lírico do Classicismo português, Luís de Ca-
mões seguiu as estritas regras do soneto clássico, com linguagem decassíla-
ba, utilizando a palavra de forma precisa e segura. Seus poemas apresentam 
diversas tensões as quais ele abordou para demonstrar seus sentimentos e 
questionamentos, sendo eles: o amor e a mulher, os desconcertos do mundo, o 
sentimento religioso e o autobiografismo. Dentre tais, destaca-se a representa-
ção da mulher na lírica amorosa que, assim como o amor, são elevados ao sen-
timentalismo platônico. Segundo Feio (2012), há muitas composições lírico-
-amorosas em que o amor e a mulher são idealizados como meio de se alcançar 
a supremacia do Bem e da Beleza. A figura feminina é vista como sinônimo de 
pureza e encanto, um ideal de beleza clássica, de aura angelical. Frente à mu-
lher amada, o eu lírico dos sonetos camonianos sente-se inferior, visto que ela 
é tão elevada, divinizada, inatingível. Todo o sentimentalismo amoroso é vivido 
por meio de um amor platônico e idealizado. Como exemplo tem-se o soneto 
Fermosos olhos que na idade nossa, em que o eu lírico de tanto amar e idealizar 
a amada sente tê-la internalizado dentro de si, como se não fossem dois, mas 
apenas um só. Eis o poema: 

Fermosos olhos, que na idade nossa
Mostrais do Céu certíssimos sinais, Se quereis conhecer quanto 

possais, Olhai-me a mim, que sou feitura vossa.

Vereis que de viver me desapossa
Aquele riso com que a vida dais;

Vereis como de Amor não quero mais, Por mais que o tempo corra, o dano possa.

E se dentro nest’alma ver quiserdes, Como num claro espelho, 
ali vereis Também a vossa, angélica e serena.

Mas eu cuido que só por me não verdes, Ver-vos em mim,
Senhora, não quereis: Tanto gosto levais de minha pena!

Neste soneto percebe-se o quanto o eu lírico ama e adora sua amada, a 
ponto de imaginar a fusão das suas almas, a união de ambos em um só. A mu-
lher é vista como um ser de alma “angélica e serena”, de riso e olhos formosos 
que evidenciam o quão bela é. Em toda a obra do poeta, a mulher é descrita 
como ideal, de beleza exuberante e encantadora. Segundo Cruz (2009), a mu-
lher idealizada nos poemas lírico-amorosos apresentava um padrão de beleza: 
olhar brando e sereno, olhos verdes ou azuis, cabelos loiros como o ouro, riso 
sutil, gesto manso, tez branca e rosada e lábios vermelhos. Praticamente um 
anjo na terra. Portanto, sempre misteriosa, intocável, ‘para além do “véu ter-



restre”, perante a qual o poeta se coloca de joelhos em atitude de vassalagem e 
de adoração’. 

Ela é a personificação da beleza, com cabelos que fazem perder o preço ao 
ouro, atitude serena, riso deslumbrante, olhos mais azuis que o próprio céu. 
Toda a sua formosura chega a fazer inveja até a própria Natureza, como se ob-
serva em outro soneto do poeta intitulado Está se a primavera transladando, 
em que estação se deleita das “lindas faces, olhos, boca e testa” da moça e se 
inspira para debuxar suas “boninas, lírios e rosas”. E até mesmo o monte, o 
campo, o rio e a floresta estão encantados, namorando sua beleza. Para Cruz, 
muitas vezes o eu lírico, longe da mulher amada, acabava por vê-la mais inten-
samente dentro da alma, a essência de sua beleza, envolvendo-a em um en-
canto sublime, ao mesmo tempo em que reconhece não ser digno de sequer 
contemplar tamanha formosura e graciosidade, mas mesmo assim o faz por 
amor e adoração devotados à amada. 

Encontra-se em Camões influências do poeta italiano Petrarca, através da 

Livre expansão da alma enamorada de uma mulher ideal, uma mulher dotada de todas as perfei-
ções e com graças terrenas que se ama com um amor que aspira a libertar-se da mancha da sensu-
alidade como meio de ascender à contemplação divina, mas que a cada passo deseja possuir-se. É 
o amor platônico, ideal e espiritual (CRUZ, p. 92). 

A plenitude desse amor é justamente a contemplação da beleza da mulher 
amada. Através do platonismo e idealização a perfeição física é transformada 
numa perfeição psicológica e a mulher adquire um poder superior, exercendo 
quase que um domínio mágico. 

De acordo com Feio (2012), em Camões o Amor (marcado com maiúscula) 
representa um tipo superior, perfeito e único, o qual se anseia atingir, mas que, 
dada a imperfeição humana, torna-se impossível alcançá-lo. O amor (marcado 
com minúscula) passa a ser visto como um sentimento que envolve sensações 
e que ocorre quando existe um senso de identidade entre pessoas cujas identi-
dades são bem definidas e diferenciadas. Existe, portanto, uma dualidade entre 
a incerteza do amor “físico” e o Amor ideal. Com isso, segundo o autor, o amor 
é um tipo de “imitação” do Amor, que o poeta busca compreender e definir no 
processo amoroso.

Nessa perspectiva, com o auxílio da razão, a Mulher é retratada como re-
sultante da reunião de todas e nenhuma em particular, posto que está subor-
dinada a um ideal de beleza duradouro e universal. O eu lírico ao adotar uma 
concepção racionalista e platônica da mulher amada, a ama não por ela mesma, 
mas por encontrar nela o reflexo do sentimento do Amor, e não de ser o que o 
inspirou. O amor passa então a ser mais pensado que sentido ou, pelo menos, 
sujeitado ao julgo da Razão. 



Vale lembrar, porém que em certos sonetos, o poeta também traz um pou-
co do sensualismo feminino, que mesmo sendo um amor platônico, o eu lírico 
observa na amada e se deixa embriagar/sonhar à vista desse sensualismo. Isso 
é perceptível em sonetos como Um mover d’olhos brandos e piedoso e Alma mi-
nha gentil que te partiste em que ele revela um desejo mais carnal frente à sen-
sualidade que vê na amada, descrito em expressões como “amor ardente”. Em 
especial no primeiro soneto citado, a mulher embora seja elevada a um pata-
mar divino, é comparada a uma feiticeira da mitologia grega que o faz encantar 
e que ousa em seu jogo feminino de ora se esconder e ora se mostrar. Segundo 
Cruz, a mulher, às vezes, é vista como uma figura modelada de formas ondu-
lantes e atraentes, frente a qual o homem sente-se irresistivelmente atraído, 
causando-lhe a alegria dos sentidos. Mas essa atração não chega a se consumir 
já que não passa de um amor platônico que o eu lírico nutre e que eleva a mu-
lher ao plano divino tornando-a uma virgem pura, angélica e serena, de beleza 
ideal e encantadora. 

EÇA DE QUEIRÓS: A VERDADEIRA FACE POR TRÁS DA MÁSCARA 
DA BELEZA FEMININA 

Eça de Queirós é considerado o maior representante da prosa realista em 
Portugal, visto que foi um dos responsáveis por romper com a estética român-
tica que vigorava até então, em meados do século XIX. Afastando-se do esti-
lo clássico e do subjetivismo e idealização presentes no Romantismo, o autor 
trouxe mais simplicidade à frase, inovou na combinação das palavras, introdu-
ziu neologismos e utilizou, principalmente, o adjetivo de forma inédita e ex-
pressiva. Por meio de um olhar crítico e moralista, características do Realismo, 
Queirós descreve o cotidiano da sociedade portuguesa, revelando as mazelas 
sociais e o comportamento hipócrita dos indivíduos, além de criticar as con-
venções cristãs acerca do casamento e do amor. 

Nesta perspectiva, destaca-se para análise a representação da mulher em 
Eça, mais especificamente no conto Singularidades de uma rapariga loura, que 
permitirá observar como a mesma era vista nesse momento sob a ótica rea-
lista. A história é contada através de um narrador-personagem que, sem se 
identificar, relata o dia em que conheceu Macário e ele lhe fala sobre como se 
apaixonou por uma moça chamada Luísa Vilaça. Ele havia a conhecido quando 
ela e a mãe se mudaram para uma casa em frente ao armazém do seu tio onde 
ele trabalhava. De imediato Macário se apaixona por ela e deseja casar-se com 
a moça. Como seu tio não aceita que ele se case, o expulsa de sua casa e o po-
bre rapaz passa por inúmeras dificuldades para adquirir recursos materiais e 
financeiros para poder casar-se com Luísa, que vivia com a mãe a frequentar 
a casa de ricos burgueses, cujas as posses ambas almejavam. Quando pode en-



fim, comprar um anel de noivado para Luísa, Macário descobre que ela era, na 
verdade uma ladra, ao tentar furtar um anel numa joalheria. 

Ao longo do conto, há indícios que mostram que Luísa não era uma pessoa 
confiável. Primeiro, quando a moça visita a loja do tio de Macário e ele percebe 
o desaparecimento de um pacote de lenços da Índia. Depois, em uma mesa de 
jogo quando Macário deixa cair acidentalmente próximo a Luísa uma moeda de 
ouro e ela desaparece misteriosamente. No primeiro caso, o moço deu pouca 
atenção às reclamações do tio em relação ao sumiço do pacote; no segundo, 
ele pensou ser o ladrão um dos jogadores que estava com eles na mesa. No 
momento do rapto do anel, Macário se deu conta de que na verdade, fora Luísa 
que havia roubado das outras vezes. 

Queirós através dessa narrativa apresenta a face por trás da beleza femini-
na, tantas vezes cantada anteriormente — que o diga o Romantismo. Segundo 
Ferreira (2014), o conto é uma clara crítica a esse movimento literário, visto 
que a beleza é posta em cheque ante o caráter. O autor quer mostrar que um 
rostinho bonito não é sinônimo de bom caráter. Tanto é que se pode observar 
isso na descrição que ele faz de Luísa. De início é caracterizada como 

Uma rapariga de vinte anos, talvez – fina, fresca, loura como uma vinheta inglesa: a brancura da 
pele tinha alguma coisa de transparência das velhas porcelanas e havia no seu perfil uma linha 
pura, como de uma medalha antiga e os velhos poetas pitorescos ter-lhe-iam chamado — pomba, 
arminho, neve e ouro (QUEIRÓS, s./d., p. 12). 

“Os velhos poetas pitorescos” é uma clara alusão aos românticos, que can-
tavam a beleza sublime e deslumbrante da amada, elevada ao patamar divino, 
em sua idealização exacerbada e platônica. Só que essa rapariga fina e fresca 

Tinha o caráter louro como o cabelo – se é certo que o louro é uma cor fraca e desbotada, falava 
pouco, sorria sempre com seus brancos dentinhos, dizia a tudo <<pois sim>>: era mais simples, 
quase indiferente, cheia de transigências. Amava decerto Macário, mas com todo o amor que podia 
dar a sua natureza débil, aguda, nula. Era como uma estriga de linha, fiava-se como se queria: e às 
vezes, naqueles encontros noturnos, tinha sono (QUEIROZ, s./d., p. 26-27). 

Em outras palavras, mesmo sendo graciosa, bela, quase um anjo louro — 
como diriam os românticos – não tinha caráter, a aparência não corresponde 
à essência, a beleza física mascarava a obscuridade de sua índole, corroborada 
no final por meio do furto que expõe quem realmente ela era. Ferreira (2014) 
ratifica essa ideia quando afirma que Luísa é antiética por excelência: por um 
lado, branca, loura e delicada; por outro, fria, indiferente e ladra. Em suma, “bo-
nitinha, mas ordinária”, como diria Nelson Rodrigues. Segundo Campos (2003), 
Queirós busca, pois, mostrar como a aparência, elemento primordial do Ro-
mantismo, corrói o que é puro e essencial. A representação da mulher de até 
então, dotada de beleza deslumbrante é substituída pela figura de uma mulher 



real, uma mulher que rouba, finge e engana a todos. A mulher que antes divini-
zada, revela-se agora uma ladra dissimulada. 

Neste contexto, vale ressaltar a atitude de Macário frente Luísa: mesmo 
estando apaixonado a ponto de enfrentar vários obstáculos para poder casar-
-se com ela, ele a abandona assim que descobre que era ladra, evidenciando, 
pois, que o caráter vale mais que a própria beleza. De nada vale à mulher sua 
formosura se ela não tiver boa índole. Consoante Campos (2003), Macário ape-
sar de ser um rapaz emotivo, dotado de um “caráter místico”, dado que foi cria-
do por uma família religiosa e que se deixa levar pela emoção, pelos sonhos e 
pela fé, é extremamente racional e por isso toma a decisão de acabar o noivado 
com Luísa, mostrando que para ele de nada servia a sua beleza. Para Campos, 
ao mesmo tempo em que o conto apresenta uma característica idealista sobre 
o amor.

Toda a ideia de romantismo é rompida no final do conto com o furto de Luísa, revelando uma 
grande realidade existente na sociedade, que é a corrupção dos homens, e a atitude do autor em 
mostrar os males da sociedade, sobretudo, os do homem, é uma das principais características do 
Realismo. (CAMPOS, 2003, s/p). 

Além disso, há uma crítica à ingenuidade do sentimentalismo humano, 
que imagina aquilo que muitas vezes não correspondia à realidade. 

Vale lembrar que a representação da mulher de forma realista está pre-
sente em outras obras de Eça de Queirós, em que ele critica e expõe os com-
portamentos da mulher, seja o adultério, o envolvimento com o clero e outros 
casos, que põem por terra a figura feminina angélica e pura de até então. A 
mulher em Queirós é imperfeita, pecadora, invejosa e sujeita ao erro, mesmo 
sendo bela. Algumas levavam uma vida fútil, regadas a festas noturnas, jogos 
e passeios, a exemplo das personagens Maria Monfort e a condessa de Gouva-
rinho, do romance Os Maias. As mulheres que se diziam “religiosas”, como as 
beatas, também foram criticadas pelo autor, a exemplo de Amélia e sua mãe, 
dona Joaneira, que se relacionava com padres, no livro O crime do padre Amaro. 
Em Eça de Queirós, portanto, encontra-se uma mulher que apesar de bela não 
tem um bom caráter, sendo capaz até de furtar e cometer adultério. Na estética 
realista a figura feminina é destituída de toda idealização e pureza e ganha uma 
representação do que realmente é, a beleza por si só não basta para que seja 
admirada e respeitada. 

BONDE DO TIGRÃO: A MULHER COMO OBJETO DE PRAZER 
SEXUAL 

Nunca se viu tanto o nome da mulher nas mídias sócio comunicativas 
quanto nas últimas décadas. Seja para reivindicar igualdade de gênero, lutar 



por seus direitos e reconhecimento, seja para alcançar seus objetivos. Tanto na 
arte, na música e na literatura quanto na televisão, no cinema e no teatro, a voz 
e a expressão feminina têm ganhado espaço através de debates e discussões de 
empoderamento e reconhecimento de direitos historicamente negados e su-
primidos. Como resultado, tem havido uma crescente visibilidade da mulher 
como capaz de assumir quaisquer posições, tanto quanto o homem, e desem-
penhar funções antes executadas exclusivamente pelo público masculino. To-
davia, esses avanços estão longe de alcançar o patamar, diga-se, ideal, desejado, 
visto que muitos preconceitos e estereótipos ainda persistem e configuram-se 
como um entrave para que isso aconteça. 

Em meio a todas essas questões, é pertinente analisar como se dá a re-
presentação da mulher nos meios artísticos, em especial na música. Para uma 
abordagem mais delimitada, escolheu-se o gênero funk, através da música Dei-
xa a cachorra passar da banda Bonde do Tigrão, cuja letra será descrita abaixo. 
Através dela, será possível observar como a mulher é retratada, como ainda é 
vista sob uma ótica machista, que ao invés de exaltá-la, a reduz a objeto. Eis a 
letra da música: 

Olha a cachorra!!
Deixa a cachorra passar (Ela quer rebolar!)
Deixa a cachorra passar (Chama ela pra cá!)
Deixa a cachorra passar (Ela quer provocar!)

Mexe o bumbum, mexe o bumbum mexe
Bumbum e vem pra cá

Ela anda rebolando

Ela só quer te provocar
Não é tchutchuca e nem gatinha, é uma cachorra
Em todo o canto da cidade ela tá sempre por aí

É só olhar na cara dela ela só falta latir
É meia-noite é meio-dia ela nunca quer saber

Mexe o bumbum a toda a hora e me faz enlouquecer
Eu tô mordido eu tô bolado mesmo sendo o Tigrão

Vem latir no meu colinho que eu já vou te dar pressão

Deixa a cachorra passar (Ela quer rebolar!)
Deixa a cachorra passar (Chama ela pra cá!)
Deixa a cachorra passar (Ela quer provocar!) 

Mexe o bumbum, mexe o bumbum mexe Bumbum e vem pra cá!

Academia, malhação, tá posando um avião
Marquinha de biquíni que dispara o coração

Não adianta disfarçar, todo mundo quer pegar
Senta aí, fica ligado que o tigrão vai te ensinar

Vou prender numa coleira, dar pressão a noite inteira
A cachorra quer brincar, vou chamar ela pra cá

Tá com o rabo balançando, tá querendo provocar
Pra lá, pra cá



Na música é perceptível o tom depreciativo dirigido à mulher, que é tra-
tada literalmente como cadela, a que o homem pode subjugar e até “prender 
numa coleira”. Cadela é uma metáfora para a representação da mulher como 
mero objeto de prazer sexual do qual o bumbum é o maior símbolo. Daí o fe-
nômeno da “bundalização”, a bunda como identidade pessoal, dando à mulher 
o perfil de objeto. “Assim como o Hino Nacional, a bandeira verde e amarela, 
o futebol e o carnaval, a bunda tornou-se um símbolo nacional brasileiro, a 
partir de sua superexposição na mídia”. (VALE; FERREIRA; MENEZES, 2007, 
p. 2). A constante visibilidade do corpo feminino, principalmente por meio da 
publicidade, resultou na banalização da imagem da mulher. “Se as mulheres 
sempre foram tomadas como objeto de desejo masculino, com a publicidade, 
tornaram-se também objeto de consumo. A coisificação das mulheres é ferida 
exposta do patriarcado, da hierarquia sexual e, portanto, da submissão femini-
na” (VIEIRA, 2018, p. 68). Segundo Vieira, na contemporaneidade a imagem da 
mulher tornou-se trivial ao ponto de não ter mais tanta importância ou valor, 
visto que é demasiado exposta. “O seu nu não choca mais, é comum vermos 
uma imagem de mulher nua nos outdoors, na televisão, na mídia, isso leva a 
uma banalização da imagem da mulher.” (2010, p.14) 

Ao contrário da imagem da mulher descrita nos poemas clássico-român-
ticos, em que é vista como virgem pura, divina, bela, fazendo o eu lírico se des-
lumbrar quando a ver passar, na música ela desce ao nível do animal, do objeto, 
a cachorra que passa e provoca e que “todo mundo quer pegar”. Ao invés de 
bela, ela “não é tchutchuca e nem gatinha, ela é cachorra”. No lugar do recato, 
agora ela exibe a marquinha de biquíni que dispara o coração daqueles que 
só a querem para satisfazer seus desejos sexuais e depois descartá-la, como 
um mero objeto que se usa e joga fora. São muitas as letras em que a mulher é 
chamada de bandida, cachorra, puta, vadia, vaca. Um objeto sexual obrigatório, 
desrespeitada, estuprada, assassinada. 

Apesar dos avanços sociais e políticos, “a sociedade atual é fortemente 
marcada pela desigualdade de gênero, que ameaça, seja na rua, seja em casa, a 
integridade física, moral, psicológica e sexual da mulher” (AMORIM; BARROS 
apud SILVA, 2016, p. 6). Tal situação fica explícita principalmente nos títulos 
das letras de muitas músicas, que são revestidos de um vocabulário que eroti-
za, violenta e subalterniza a mulher, como por exemplo: 

Você não vale nada/A mais puta do mundo/ Carrada de puta/ Caminhão de raparigas/ Mulher 
não vale nem um real/ Abestalhada/De rapariga eu entendo/ Mulher quanto mais safada/ Mulher 
doideira/ Mulher fuleira/ Ela é fuleira/ Louca/ Mulher de motel/ Prima gostosa (SILVA, 2016, p. 6). 

Dessa forma, a mulher é taxada com nomes depreciativos que a rebaixam 
ao patamar de coisa. Embora a objetificação feminina esteja bem visível no 
funk, Duarte (2013), chama a atenção para outros estilos musicais também tra-



zerem essa representação da mulher por meio de uma visão machista que sub-
juga, submete e coisifica a mulher. Daí a importância de se analisar o conteúdo 
das mensagens vinculadas em tais músicas, num momento em que justamente 
se busca o empoderamento feminino e a igualdade de gênero. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Após a análise dos três textos em estudo, tornou-se evidente a diferença 
no modo como se dá a representação da mulher em cada um desses textos. Em 
Fermosos olhos que na idade nossa, um soneto de Luís de Camões, a imagem 
feminina era descrita como uma figura angelical e pura, serena e bela. Frente 
a ela, o eu lírico se colocava em posição de vassalagem e submissão. Alimenta-
va um amor platônico e idealizado que elevava a amada ao patamar divino. A 
mulher era contemplada de longe, sem ter, portanto, o eu lírico contato algum 
com ela, só em alma e em sonho. Possuía uma beleza de fazer inveja à própria 
Natureza. Por isso, o eu lírico lhe devotava profunda admiração e respeito. Era, 
pois, o modelo de mulher à moda clássica. 

Em Singularidades de uma rapariga loura, de Eça de Queirós, depara-se 
com uma representação da mulher bem diversa da descrita no soneto camo-
niano. A mulher por mais que seja bela, era vista sob uma ótica mais realista, 
que aponta seus erros e defeitos e prioriza a essência ao invés da aparência. 
Luísa apesar de ser bela, era ladra, dissimulada. Seu caráter era tão desbota-
do quanto à cor do seu cabelo. Razão pela qual, mesmo estando apaixonado, 
Macário a deixa no momento de comprar a aliança de noivado. Ele revela um 
amadurecimento em relação ao sentimentalismo exacerbado, se comparado ao 
eu lírico de Camões. Macário age pela razão e não pela emoção. Queirós traz em 
seus textos a mulher como ela realmente é a despeito da beleza. Encontram-se 
adúlteras, ladras, beatas que mantêm casos com padres, enfim, características 
que fazem cair por terra a pureza e castidade da mulher clássica, retratada em 
Camões. Só que o respeito devido ao público feminino ainda se mantém em 
Queirós, embora não da mesma forma que nos sonetos camonianos. 

Já na música Deixa a cachorra passar, porém, encontra-se a total falta de 
respeito para com a mulher, que passa a ser chamada de cachorra, vadia, puta. 
Tamanha é a depreciação da figura feminina, lançada ao patamar de objeto se-
xual. A mulher perde totalmente o apreço e a beleza tanto física quanto interior, 
já que o que vale é ter o bumbum e seios fartos. Depara-se com a coisificação 
feminina, a mulher objeto, cuja nudez se torna banal, dada a exacerbada expo-
sição do corpo feminino na publicidade e na mídia. Tamanha é a decadência 
com relação à representação da mulher se comparado às outras duas obras 



em estudo. De pura e angélica ela passa a cachorra e vadia. Hodiernamente, 
há muitas músicas, principalmente no estilo musical funk em que se percebe a 
vulgarização da mulher, atrelado a um olhar machista que a submete e subesti-
ma. Situação essa um tanto contraditória, dado que se vive a luta pelo empode-
ramento feminino e a busca pela igualdade de direitos. Mesmo assim a mulher 
é cantada num nível aviltante e depreciativo. Considerar questões como essa 
é bastante pertinente, para que haja uma reflexão sobre como era e como está 
sendo feita a representação da mulher e, principalmente, como ela quer ser 
reconhecida e retratada. 
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O QUINZE: 
O texto que virou imagem

Marcos Antonio da Silva133 

Riviane Gomes de Araujo134

INTRODUÇÃO

A literatura foi e é conhecida como arte em forma de palavras, pois a mes-
ma tem o poder de despertar nos seres humano sensações e sentimentos di-
versos. Pois ao mesmo tempo que a própria se apodera do direito de falar do 
homem, ela também se põe a disposição de novas escrituras e formas de se 
diversificar. De tal maneira que o livro como obra de arte proporciona a pos-
sibilidade da descoberta do valor da escrita e suas mais diversas maneiras de 
se desdobrar. O livro consegue um novo significado através da linguagem da 
sétima arte, contudo, colocando em evidência questões culturais e ideológicas, 
que podem sofrer variação conforme a cultura e o meio social de seu produtor.

Desta forma pensar a relação da literatura com outras mídias, especial-
mente no caso em questão o cinema, podemos considerar que há uma certa 
complexidade que, se caracteriza por meio da intertextualidade. Pois a total 
fidelidade não existe na transposição ou tradução da obra para a grande tela. 
Randal Johnson afirma:

A insistência da fidelidade – que deriva das expectativas que o expectador traz ao filme, baseadas 
na sua própria leitura do original – é um falso problema porque ignora diferenças essenciais entre 
os dois meios, e porque geralmente ignora a dinâmica dos campos de produção cultural nos quais 
os dois meios estão inseridos. Enquanto um romancista tem a sua disposição a linguagem verbal 
com toda sua riqueza metafórica e figurativa, um cineasta lida pelo menos com cinco materiais de 
expressão diferentes: imagens visuais, a linguagem verbal oral (diálogo, narração e letras de músi-
ca), sons não verbais (ruídos e efeitos sonoros), música e a própria língua escrita (créditos títulos e 
outras escritas). (JOHNSON, 2003, p. 42) 

Tomando como base a afirmação acima, este trabalho procurara mostrar 
semelhanças e diferenças entre a literatura e o cinema, ao instante em que se 
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busca uma leitura diferente da primeira, na busca fundamentos para a história 
a ser narrada.

O mote do trabalho é o livro O Quinze, obra literária da escritora cearense 
Raquel de Queiroz, este livro foi pulicado em 1930, aos 19 anos de idade da 
escritora, esta também foi sua primeira obra literária. O Quinze: o filme tomou 
como base o romance de mesmo nome, foi exibido primeiramente no Festival 
de Gramado em 2004, e somente em 2007 chegaria às telas do cinema brasi-
leiro, teve como diretor, roteirista e como personagem Chico Bento Jurandir 
Oliveira, o roteiro do filme demorou cerca de um ano para ficar pronto e contou 
com as interseções da própria Raquel de Queiroz, que veio a falecer antes da 
exibição do filme, assim como no livro a obra cinematográfica, enfatiza a seca 
de 1915 no nordeste brasileiro, as misérias que os retirantes viviam, como a 
fome, a morte e as péssimas condições, nos campos de concentração, tais con-
dições vívidas pela família de Chico Bento, sertanejo que se viu obrigado a se 
tornar retirante juntamente com a família por conta das desgraças da seca, mas 
tal como no romance, o filme também retrata a vida de Conceição, uma jovem 
que além de professora, também se torna mais tarde voluntária para ajudar 
os flagelados da seca nos campos de concentração, ela possui um sentimento 
carnal por seu primo Vicente o vaqueiro, ambos são de um família de posses. 

A obra retrata as relações de poder, o preconceito étnico-racial e o regio-
nalismo, este último típico dos modernistas da década de 1930, a narrativa ain-
da deixa os leitores emocionados, pois como ela flutua em dois planos distintos 
que são a miséria infindável da família de Chico Bento e o amor que não se 
completa de Conceição e Vicente, as emoções veem à tona, pois são dois fatores 
que comovem a grande maioria dos seres humanos.

Em suma, a base do trabalho é uma pesquisa bibliográfica, que tem por 
objetivo uma análise comparativa entre. O Quinze, livro de Raquel de Queiroz e 
o O Quinze, filme de Jurandir Oliveira, o objetivo é entender como a palavra se 
traduz na grande tela da sétima arte e vira linguagem cinematográfica.

1. TRANSFORMAÇÃO OU TRADUÇÃO DO LIVRO NA TELA

Ao se assistir um filme que teve como base um obra literária, fica quase 
impossível não se fazer comparações entre a obra escrita e a mesma na tela, 
os questionamentos são inevitáveis, mas o que se pode afirmar de certo é que 
a linguagem entre ambos é claramente diferente, assim deve entender o lei-
tor e telespectador para que não cometa equívocos fazendo às comparações 
esdruxulas. 

O desejo de comparar o filme com o livro que lhe foi base é muito comum, 
e, nos dias atuais principalmente tendo em vista que na contemporaneidade 



muitos livros são lançados quase ao mesmo tempo que os suas respectivas 
adaptações para o cinema, assim muitas vezes os leitores são apresentados à 
obra primeiro no cinema, lógico que esse não é o caso de O Quinze, mas em re-
lação a este contexto Balogh (2005, p. 30-31) afirma: 

[...] dado o alcance dos meios de comunicação, é mais provável que o receptor seja primeiro um 
espectador em posteriormente, um leitor. [...] Hoje, na maioria das vezes, é a existência de um mi-
nissérie ou novela ou até mesmo um filme que aumenta a vendagem dos livros.

Com base nisto, é nítido que a literatura aumentou seu público com in-
teresse em cinema. Este constantemente usa adaptações de textos literários 
para suas transcrições, mas o adaptador possui a consciência que este público 
da grande tela, é diferenciado principalmente no tocante ao ambiente onde se 
degusta a obra, Aguiar (2003, p. 120) sobre isto:

[...] a literatura, em nosso mundo de hoje, supõe um consumo intimo e privado, embora seu estudo 
seja parte dos currículos escolares, enquanto o cinema supõe uma sala de ocupação coletiva e se 
abre para o contágio das reações coletivas: rir numa sala vazia é diferente de fazer o mesmo numa 
sala lotada.

Mas vale salientar e deixar nítido que um livro não é e nunca será uma 
sinopse mais desenvolvida de um filme, pois o prazer se ler um livro página 
por página é algo diferente, por vezes mágico e encantador. Deve-se aqui tam-
bém deixar claro, que o cineasta não deve ter em nenhum momento o dever 
de transcrever fielmente para a tela o que está no livro, até pelo fato de ser por 
muitas vezes praticamente impossível, com isso devemos levar em considera-
ção que o cinema não traduz fielmente o que está escrito, ou seja, a fidelidade 
do livro para a tela é algo inviável, até por se tratar de signos bastante distintos. 

No tocante as adaptações cinematográficas, Bazin afirma que para passar 
das páginas para as telas, “o romance requeria uma certa margem de criação 
para passar da escritura à imagem” ( BAZIN, 1991, p. 83).

Desta forma, avalia-se a possibilidade de agregar outros valores a história 
contada e assim se ter um desenvolvimento através de elementos específicos 
do meio da qual se utiliza, ao se averiguar trilha sonora e características vi-
suais, por exemplo. Deste modo, agora se celebra o diálogo com a música e a 
fotografia.

Para um melhor entendimento desta questão tangente da tradução ou não 
do texto literário, tomamos por base as palavras de Arrojo que diz:

Em outras palavras, nossa tradução de qualquer texto, poético ou não, será fiel não ao texto origi-
nal, mas àquilo que consideramos ser o texto original, àquilo que consideramos constituí-lo, ou seja 
à nossa interpretação do texto de partida, que será, como já sugerimos, sempre produto daquilo 



que somos, pensamos e sentimos. Além de ser fiel à leitura que fazemos do texto de partida, nossa 
tradução será fiel também a nossa própria concepção de tradução (ARROJO, 2000, p. 44).

A autora nos trouxe o sentido da tradução do texto poético para outras 
línguas, lógico que o campo linguístico e suas particularidades são um tipo de 
tradução, mas não é só isso que devemos levar em consideração na tradução, 
também temos semiótica, por isso que a noção de tradução leal depende do 
que entendemos como original. Defronte a transformação do texto literário em 
cinematográfico, as diferenças no tocante as estruturas estéticas do cinema e 
da literatura tornam por demais fragilizadas as equivalências da grande tela 
com o texto literário.

No caso da tradução do mote deste trabalho o livro O Quinze para a gran-
de tela, o filme se mostrou redefinido em relação ao livro, pois ganhou uma 
nova conotação, passa a ser uma verdadeira experiência da mudança de uma 
linguagem para outra. Não podemos deixar de notar, que as vontades do es-
critor podem ser totalmente diferentes das do cineasta, adaptador ou diretor, 
propósitos e a sentimentos divergem praticamente sempre. Nessa linha tra-
zemos à tona o pensamento de Xavier quando ele fala que “a adaptação deve 
dialogar não só com o texto original, mas também com seu contexto, [inclusive] 
atualizando o livro mesmo quando o objetivo e a identificação com os valores 
expressos” (XAVIER, 1983, p. 62). o que podemos dizer é que mesmo tomando 
por base a obra literária, os diretores sempre tentam exprimir nas imagens 
seus pensamentos, objetivos e ponto de vista.

Como já descrito anteriormente o trabalho tratará de uma breve análise 
da obra literária O Quinze, de Rachel de Queiroz, com a obra homônima de Ju-
randir Oliveira, com intuito de identificar técnicas de produção de imagens ca-
pazes de produzir sentido a obra cinematográfica, pois a narrativa na imagem 
tem logicamente um vínculo com a narrativa literária. Além disso, analisar os 
aspectos pertinentes ao filme são consoantes à obra, enfim o que nos interessa 
é a compreensão de como as imagens, produtoras de sentido, foram incorpora-
das aos discurso cinematográfico.

2. QUANDO UMA OBRA DÁ VIDA OUTRA: O TEXTO QUE VIROU 
IMAGEM

O livro O Quinze (1930) é o primeiro romance escrito e pulicado de Rachel 
de Queiroz, embora tenha escrito o livro muito nova, tinha apenas 19 anos de 
idade, o texto é simplesmente fantástico, pois de maneira genial narra as di-
ficuldades sofridas pelos nordestinos em decorrência da seca que assolava o 
nordeste, no caso os retirantes, mas também mostra a história de um amor não 
concretizado da personagem Conceição com seu primo Vicente. Então assim, 



pode-se observar que no mesmo livro, encontramos a tragédia que a seca causa 
aos menos favorecidos e o amor que mesmo em meio ao caos provocado pela 
seca tenta resistir de forma singela.

Deduzimos então que a obra de Rachel de Queiroz pode receber a classi-
ficação de romance social, pois a visão crítica da autora acerca dos problemas 
sociais ficam claros nas páginas do livro, em especial ao que tange as desigual-
dades sociais. Acerca dessa fase modernista a qual O Quinze se enquadra Nelly 
Novais Coelho (1993) afirma:

agora cedia aos novos ventos da história: apontava para a necessidade de se descobrir o lado es-
curo e silencioso de uma civilização progressiva e aparentemente generosa em seus ideais, mas 
que na concretude do viver cotidiano se alimentava da miséria de milhões de deserdados da sorte 
(COELHO, 1993, p. 312).

Coelho (1993), deixar perpassar em seu livro que Rachel de Queiroz, por 
meio de suas personagens, indaga e confidencia a estrutura em que os margi-
nalizados, dentre eles a mulher, estão contidos, salientando a realidade em sua 
“verdade profunda”.

O que se pode dizer de Rachel de Queiroz é simples, pois ela foi uma mu-
lher que estava muito além de seu tempo, tinha uma preocupação com as ques-
tões sociais, políticas e com o espaço da mulher na sociedade. Essa relação é 
bastante explícita em seus livros, mas podemos dizer que ganha mais força 
quando se torna imagem através da produção de Jurandir Oliveira. A própria 
Rachel de Queiroz deu sugestões no roteiro do filme, notamos que o filme pos-
sui uma verossimilhança com grande parte do texto da escritora.

Mas mesmo que O Quinze tenha o teor da verossimilhança com realidade 
vivida em 1930, a adaptação da obra para o cinema não foi simples, pois toda 
adaptação de uma obra literária para a grande tela apresenta um ar de comple-
xidade, até pelo fato de que na maioria das obras o texto original não foi criado 
pensando-se em mais a frente ser transposto para a imagem cinematográfica, 
que foi o caso de O Quinze, mesmo que algumas obras literárias se mostrem 
com um teor de maleabilidade. Assim, faz-se como diz Octavio Paz, uma trans-
mutação, na qual se produzem efeitos análogos com meios diferentes. (PAZ 
apud PLAZA, 1987, p. 26). Simplificando o que fala o autor, quer dizer que sen-
sações idênticas podem ser produzidas por estímulos e sentidos diferentes. No 
entanto, mesmo escrita e imagem sendo diferentes linguagens, as relações es-
téticas dos dois sistemas deverão estar ligadas por uma relação isomórfica, de 
correspondência. Walter Benjamin afirma: “toda tradução movimenta-se entre 
identidades e diferenças, tocando o original em pontos tangenciais” (BENJA-
MIN apud PLAZA, 1987, p. 29). Dessa forma o interpretante final será conferido 
pelo receptor, logo o objeto artístico encontra sua plenitude. Por diversas vezes 



o que era intenção na tradução fica oculta, enquanto outros significados ficam 
explícitos de forma não intencional.

Para compreender o dispositivo cinematográfico deve-se existir um co-
nhecimento anterior, um saber que permita fazer o acompanhamento e a inter-
pretação do meio de expressão. Assim o artista-adaptador, fazendo uso de sua 
própria criatividade, dá conta de transpor para a grande tela um objeto cultural 
autônomo e dotado de uma estética.

Em relação ao o filme O Quinze, ele não traz nenhuma discussão polêmica, 
mas traz aspectos relevantes da vida dos sertanejos, principalmente tomando 
por base a história da família do Chico Bento, através deles podemos notar que 
a trama está lotada de amarguras e a morte circunda por toda parte, quando a 
história dessa família é transmutada para a grande tela é difícil não se emocio-
nar. Ao traduzir o livro para a tela Jurandir Oliveira trouxe uma nova roupagem 
para O Quinze, podemos dizer que ele gerou um novo signo, para o sentido do 
romance. 

Jurandir Oliveira redimensiona o texto de Rachel de Queiroz o roteirista 
adaptador, utiliza de um processo sígnico, com esse processo ele não criou um 
novo signo apenas, mas também deu um novo sentido ao texto.

Fazendo uma comparação simplória, podemos dizer que a literatura prio-
riza sempre a expressão verbal em detrimento da visualidade, pois a inten-
ção do autor é mexer com o imaginário do leitor quanto que o cinema prioriza 
tudo, mas principalmente a imagem.

3. O TEXTO E O FILME: O QUINZE

No livro O quinze, notamos de forma nítida a linguagem crua e concisa de 
Rachel de Queiroz, também notamos que as ações que se seguem no decor-
rer do livro, nos revelam algumas características típicas do cinema, podemos 
exemplificar a fragmentação da estrutura textual, a qual se assemelha ás toma-
das cinematográficas, mas deixemos claro que como foi dito anteriormente, o 
livro O Quinze não foi escrito com a finalidade de mais a frente se tornar um 
filme, assim como acontece nas maioria dos textos literários que tiveram sua 
tradução para o cinema.

O interessante da narrativa é que ela flutua entre duas ações paralelas, po-
rém simultâneas, que tem como essência a história de Conceição com seus con-
flitos e seu amor não concretizado por seu primo o vaqueiro Vicente e ações da 
família de Chico Bento. No entanto ao final da narrativa o leitor percebe que as 
histórias estão contrapostas, mas estes momentos são de suma importância na 
sintetização na imagem, pois traz ao leitor na hora que ele assistir ao filme as 
lembranças de sua leitura.



Devemos destacar também que no livro existe a presença de um narrador, 
já no filme, este narrador aparece com uma câmera, fazendo a captação dos 
fatos, por momentos objetivos, por outros a distancia como um grande plano, 
de maneira subjetiva. Destaquemos estes momentos:

a) O início da narrativa
Depois de se benzer e de beijar duas vezes a medalhinha de São José, Dona Inácia concluiu: 
“Dignai-vos ouvir nossas súplicas, ó castíssimo esposo da Virgem Maria, e alcançai o que rogamos. 
Amém”. 
Vendo a avó sair do quarto do santuário, Conceição que fazia as tranças sentada numa rede ao 
canto da sala interpelou-a: 
— E nem chove, hein, Mãe Nácia? Já chegou o fim do mês... Nem por você fazer tanta novena... 
(QUEIROZ, 1993, p. 7).

b) O início do filme
Cena 1: Mãe Nácia rezando a São José; descrição narrativa idêntica ao livro, porém, o diálogo não é 
igual, com alteração de algumas frases

Embora narrativa esteja relacionada em uma metalinguística entre o nar-
rador e o processo de formação dos personagens, o filme em si, não preocupa-
-se tanto com isso, pois quando a palavra sofre a transformação da imagem, é 
dever do roteirista-adaptador criar estratégias para a produção de imagens de 
significância para aqueles que irão interpretar o filme. Com isso podemos dizer 
que a voz do narrador pode ser substituída por câmeras objetivas e subjetivas, 
as quais serão encarregadas de traduzir a palavra em imagem. Dessa forma se 
faz necessário analisar o comportamento do roteiro de cinema, etapas e todo 
processo criativo. Field (1979) afirma:

O roteiro é uma história contada em imagens, diálogos e descrições localizadas no contexto da es-
trutura dramática [...] é sobre uma pessoa, ou pessoas, num lugar ou lugares, vivendo a sua coisa. 
Todos os roteiros cumprem essa premissa básica. (FIELD, 2001, p.11).

Contudo poderíamos dizer então que todo roteirista-adaptador de uma 
obra literária se detém de uma forma consciente ou inconsciente, quando na 
passagem do literário para o fílmico. Assim poderíamos dizer que o roteirista-
-adaptador tem que ser muito mais que um ser dotado de criatividade, pois por 
vezes ter que transformar grandes textos literários em pequenos roteiros ou o 
inverso, dando assim margem para que venha à tona a dimensão das imagens 
e dos sons, que antes existiam apenas no imaginário do leitor.

O roteiro é o princípio de um processo visual e não o final de um processo literário. “Escrever um 
roteiro é muito mais do que escrever. Em todo o caso, é escrever de outra maneira. Com olhares 
e silêncios, movimentos e imobilidades, com conjuntos incrivelmente complexos de imagens e de 
sons que podem possuir mil relações entre si, que podem ser nítidos ou ambíguos, violentos para 
uns e suaves para outros. Podem impressionar a inteligência ou alcançar o inconsciente, se entre-



laçam, se misturam e por vezes até se repudiam. Fazem surgir as coisas invisíveis...” (COMPARATO, 
2009, p. 26).

No filme O Quinze, percebe-se que o roteirista opta por deixar de lado mui-
tas frases presentes nos diálogos dos personagens, como a própria Rachel de 
Queiroz também deu suas opiniões no roteiro não se sabe se ela influenciou 
tais cortes, mas não podemos também deixar de notar o esforço do roteirista 
em não cortar vínculos com os diálogos da narrativa que deu origem ao filme, 
mas não se pode deixar de pensar que ele o tenha feito também pensando no 
público que iria assistir ao filme, que seria uma grande proporção dos leitores 
da narrativa. 

No tocante aos personagens, nota-se a ausência de imagens descritivas no 
filme, qualquer espetador que tenha lido o livro, notará que as características 
dos personagens não soam tão fortes na grande tela. Notamos também que os 
espaços descritos não precisam, essencialmente, de um esforço grande para 
serem traduzidos. Já na narrativa literária quem faz as descrições é o narra-
dor, quanto que no filme quem faz isso são as câmeras. Cláudia Nigro e Márcio 
Scheel (2015) afirmam: 

[...] Se alguém pensa em adaptações como “traduções”, a implantação de tais termos negativos 
parece ser natural. Assim, cada passagem de um texto literário (especialmente textos canônicos) 
para outro meio só poderia ser efetivamente alcançada por meio de um processo de transformação 
de textos que não levasse à sua violação, o que, em outras palavras significa a manutenção de “fi-
delidade” no processo de adaptação (Cláudia Nigro e Márcio Scheel, 2015, p. 15).

Ainda no tocante sobre a descrição do livro para o cinema tela Plaza (2003) 
afirma sobre a transformação das palavras no mundo da grande tela:

Fazer tradução toca no que há de mais profundo na criação. Traduzir é por a nu o traduzido, tornar 
visível o concreto do original, virá-lo pelo avesso. A partir disso, pode-se afirmar que, à maneira de 
vasos comunicantes, tradução e invenção se retroalimentam (PLAZA, 2003, p. 39).

A perspectiva da significação do signo é muito recorrente por aqueles que 
dispõem a trabalhar relações Intersemióticas, que foi justamente o que Juran-
dir Oliveira fez, pois ele por meio de investigação e significados, destacou o tex-
to de Rachel de Queiroz. Com base em Plaza (2001, p. 40) isto ocorreu porque 
a criação lida, sobretudo, com entidades concretas que estabelecem o princípio 
de significação”. 

Ao ler o livro O Quinze e em seguida assistir ao filme, nota-se que Jurandir 
Oliveira deixa as descrições das imagens no filme, de forma bem delineada. As-
sim a transformação das palavras se deu pela seleção de descrições objetivas 
do texto, em seguida pelas descrições subjetivas.



Assim, nesta avaliação deixou-se claro o destaque as descrições subjeti-
vas, pois levou-se em consideração sua pertinência para a criação dos sentidos 
aos telespectadores. Dessa maneira levamos em consideração a fala de Plaza 
(2003):

[...] “O ponto de partida do tradutor não é a linguagem em movimento, a matéria prima do poeta, 
mas a linguagem fixa do poeta”. [...] Traduzir é colocar esse cristal de seleções em movimento, para 
voltar a fixa-lo num sistema de escolhas outro, e no entanto, análogo. Traduzir é, nessa medida, 
repensar a configuração de escolhas do original, transmutando-a numa outra configuração seletiva 
e sintética. (PLAZA, 2003, p. 40)

No entanto a pessoa que está mergulhando na obra cinematográfica em 
questão, poderia produzir uma imagem diferente de um determinado per-
sonagem, assim poderíamos tomar como exemplo a personagem Conceição, 
pois enquanto obra fílmica, vemos uma conceição mais doce por seu amor a 
Vicente, na narrativa a vemos um pouco rude e preconceituosa em relação a 
este mesmo amor. Já o Chico Bento é por demais ingênuo em ambas as obras, 
chegando as vezes a ser monótono no livro e digno de piedade no filme, en-
quanto Cordulina é a própria expressão da mulher sertaneja da época, mãe de 
família que tenta zelar por seus filhos, mas também possui uma característica 
peculiar da mulher sertaneja “não ter voz ativa perante as decisões do marido”. 
Quanto ao cenário do filme, podemos dizer que ficou bem delimitado. Enfim o 
que podemos dizer sobre estas considerações nas palavras de Plaza ( 2003): “A 
significação de uma representação é outra representação”.

4. CONSIDERAÇÕES 

Devemos levar em consideração que a tradução do texto literário não se 
define apenas na transposição de um signo para outro, pois deve-se compreen-
der que não se trata de um processo estático e nos permite um série incontável 
de referências. Assim sendo, têm-se uma redimensão das imagens para o cine-
ma, com isso haverá de certo a modificação de certos aspectos, na busca pela 
linguagem própria do cinema.

Com base em tudo que foi mostrado no trabalho, também pode-se consi-
derar que a tradução literal não é algo relevante, pois é algo quase impossível 
de fazer, visto que os signos de uma narrativa divergem com os da grande tela, 
até porque enquanto na narrativa você usa apenas imaginação para tentar per-
ceber como seriam imagens e sons, na tela você tem a opção de usar olhos e 
ouvidos. Mas nem por isso a tradução deverá ser algo muito livre, pois poderá 
divergir demais da obra a qual deu origem as imagens. Tomando a citação de 
Plaza (2003) deve-se compreender melhor a recepção de um tipo de obra da 



outra [...] “cada sistema de sinais constitui-se segundo a especialidade que lhe 
é característica” [...]. 

Em suma, o que foi observado na tradução de O Quinze para a grande tela, 
foi o modo como a linguagem literária pôde ser redimensionada por meio da 
cinematográfica. O trabalho não teve como objetivo privilegiar nenhuma das 
duas linguagens demonstradas no decorrer deste, mas mostrar elementos que 
constroem e diferem os dois signos, pois acreditamos que com esta base de 
conhecimento agora adquirida, ao visualizar uma tradução literária no cinema 
o leitor entenderá, que uma narrativa traduzida na imagem, jamais poderá ser 
vista de maneira fiel em uma tela, pois cada signo possui suas particularidades 
e limitações.
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A CONSTRUÇÃO DA CONSCIÊNCIA 
FICCIONAL NA OBRA VOLTAR PARA 

CASA, DE TONI MORRISON135

Francisco Bruno Ferreira de Oliveira Bezerra 136 
Pedro Fernandes de Oliveira Neto 137

INTRODUÇÃO

Em “A negatividade do herói contemporâneo”138, analisamos a partir de 
Voltar para casa de Toni Morrison, os traços do que denominamos herói mo-
derno, quanto a sua evolução e construção na-para a narrativa contemporânea. 
O termo negatividade se refere aqui ao postulado por Theodor Adorno em “Po-
sição do narrador no romance contemporâneo”, o qual considera o romance de 
cunho subjetivo a uma epopeia negativa. Com essa afirmação, o autor ajudou 
a solidificar a compreensão que o romance carrega traços de outros gêneros 
como já apontado por outros autores, como Bourneuf e Ouellet; estes, por sua 
vez, observam que o romance “tende a absorver quase todos os outros géneros 
literários, e até mesmo outras artes.” (1976, p. 25). 

Para Adorno (2003), o romance nega o que se fez material de criação da 
epopeia porque o seu universo se relaciona precisamente com o universo so-
cial e não meramente com o mito, tornado este em símbolo ou metáfora. O 
afastamento de narrativas grandiosas foi necessário para trazer a escrita para 
uma realidade que pudesse dar conta das problemáticas de uma nova época, 
um novo contexto social, o que não foi diferente com a evolução do herói, que 
perdeu seu caráter de coletividade e previsibilidade quanto a suas ações, para 

135 Esse estudo é parte integrante do projeto “Temas, formas e obsessões do romance contemporâneo”, vinculado 
ao grupo de pesquisa Estudos sobre o Romance, da Universidade Federal Rural do Semi-Árido (UFERSA), Campus 
Caraúbas.
136 Aluno no curso de Letras / Língua Portuguesa, na Universidade Federal Rural do Semi-Árido (UFERSA). Inte-
grante o grupo de pesquisa Estudos Sobre o Romance. 
E-mail: bs.brunosena@hotmail.com
137 Orientador: Professor no curso de Letras / Língua Portuguesa da Universidade Federal Rural do Semi-Árido 
(UFERSA). Líder do o grupo de pesquisa Estudos Sobre o Romance. 
138 Este texto é parte de um primeiro momento desta reflexão sobre a personagem no romance contemporâneo. 
Uma versão foi apresentada durante o III Colóquio de Estudos Críticos da Literatura – CECLIT e em breve estará 
disponível nos anais do evento.



se constituir a partir de uma subjetividade que o afasta dos arquétipos que o 
moldaram em sua origem. 

A partir de uma melhor compressão da composição do herói e seu lugar 
como indivíduo no romance moderno, o presente trabalho se fez necessário 
para discutir sobre as características que contribuem para a construção desse 
ser ficcional que já não cabe mais em um lugar apenas objetivo, pois ele agora 
é dotado de uma consciência que o traz para um plano humanizado. Isto é, o 
herói romanesco, na contemporaneidade, será agora determinado mais pelas 
suas convicções que por uma inconsistência do destino (ou dos deuses, como 
na epopeia).

1. DO HERÓI AO INDIVÍDUO CONSCIENTE

Para que se possa compreender o que aqui tratamos como construção da 
consciência ficcional, recurso da contemporaneidade, é necessário retomar o 
que temos como base com relação à falta dessa consciência, para isso utilize-
mos o conceito de origem deste trabalho, o herói clássico. Quando fazemos uso 
da figura heroica como referencial para algo ou alguém no nosso cotidiano, 
estamos utilizando sua significação de origem, aquele que protege e serve ao 
seu povo. Isto é, para o herói clássico, acepção a qual se filia essa compreensão 
comum sobre o heroico, não há possibilidades de ações que fujam dos valores 
que ele representa, o que lhe dá um caráter de previsibilidade. O herói não 
age no mundo por suas convicções próprias, mas sim pelo que ele representa, 
as ideias de um povo, o que é socialmente aceitável para uma figura que se 
assemelha a um deus. Para além do seu enredo, o próprio universo do qual 
ele se encontra, alcança uma totalidade de mundo que não é suficiente para o 
romance, “o romance é a epopeia de uma era para qual a totalidade extensiva 
da vida não é mais dada de forma evidente” (LUKÁCS, 2000, p. 55); em outras 
palavras, Lukács afirma que com o romance não é possível pensar em um uni-
verso que se resuma a possibilidades limitadas, característica que se acentua 
principalmente no romance contemporâneo. Essa construção de mundo sem 
brechas para problemáticas junto ao desenvolvimento do herói que tem suas 
ações mediadas pelo arquétipo que foi construído, nos dá evidências da falta 
de uma consciência própria, elemento que só veio tomar forma com a incor-
poração na personagem de caracteres extraídos da condição de indivíduo; nas 
palavras de Lukács:

O herói do romance, nasce desse alheamento em face do mundo exterior. Enquanto o mundo é 
intrinsecamente homogêneo, os homens também não diferem qualitativamente entre si: claro que 
há heróis e vilões, justos e criminosos, mas o maior dos heróis ergue-se somente um palmo acima 
da multidão de seus pares, e as palavras solenes dos mais sábios são ouvidas até pelos mais tolos 
(2000, p. 66). 



Tendo o herói adquirido traços da condição humana, é possível dar base 
para o que nos propomos analisar no romance da Morrison, as ferramentas 
que dão sustentabilidade para essa condição, que só tem caráter humanizado 
devido a noção de consciência em que a personagem é construída, o que lhe dá 
uma total individualização que a faz escapar até mesmo das mãos do próprio 
autor, pois a partir de atos guiados por condições e vivência da personagem, 
se torna impossível ligar suas ações a condições de terceiros, pois no romance 
moderno todas as ações são realizadas a partir da própria consciência de si e 
do mundo por parte dos seus executores139.

A discussão de consciência é aqui utilizada pelo que Bakhtin designa em 
Estética da criação verbal, a partir da compreensão da introspecção confessio-
nal, como consciência atuante, algo verificado em Voltar para casa, uma vez 
ser este um romance cuja narrativa se constrói pela rememoração de uma 
personagem. Enquanto tal, “o homem adota uma postura ativa no mundo; sua 
vida consciente é sempre ato; atuo mediante o ato, a palavra, o pensamento, o 
sentimento; vivo, venho a ser através do ato” (BAKHTIN, 1997, p. 154-155). O 
que autor designa como consciência atuante é recorrente à indeterminação da 
pessoa que atua.

Minha consciência atuante só formula perguntas deste tipo: por quê? como? está errado/está 
certo? útil/inútil? oportuno/inoportuno? eficaz/ineficaz? Ela nunca formula perguntas tais como: 
quem sou? o que Sou? como sou? O que me determina (sou como sou) não entra, para mim, ria 
motivação do ato. Na consciência atuante, não há pessoa determinada que atua (para os clássicos, 
o ato é sempre motivado pelo caráter determinado do herói; o herói não age somente porque 
assim é preciso, porque deve, mas porque ele mesmo é o que e, em outras palavras, o ato se deter-
mina tanto pela situação quanto pelo caráter, expressa a situação do caráter, não para o herói do 
ato, claro, mas para o autor-contemplador exotópico. (BAKHTIN, 1997, p. 155).

As ações da personagem / do herói no romance que aqui consideramos são 
executadas independentes do dever, do ser necessário, elas têm base no discer-
nimento de um eu consciente que embora seja ficcional, também se construiu 
como indivíduo, e essa construção levou em conta os fatores sociais, políticos 
e culturais da qual as mesmas estão inseridas. Também é indispensável assi-
nalar que, para Bakhtin (2015), a natureza do discurso romanesco é hetero-
discursiva, isto é, constituído pela pluralidade de manifestações de linguagem 
utilizadas em extratos humanos variados; compreendendo que a pluralidade 
de discursos é o que determina não apenas modos de fala, mas também modos 

139 É notório considerar que entre o período de transição entre a epopeia e o romance a ideia de consciência se for-
ma lentamente e manifesta-se de forma diversa e variada pela ficção. Seria necessário que nos aprofundássemos 
melhor sobre a questão a fim de melhor expor essas transformações do ficcional. Entretanto, consideramos isso 
para outra oportunidade com maior possibilidade de argumentação. Para efeito, podemos citar, ao leitor inter-
essado no tema, e compreender melhor sobre a lacuna aqui deixada, o texto de Ian Watt, “O realismo e a forma 
do romance”, de A ascensão do romance; antes dele, “As duas linhas estilísticas do romance europeu”, de Mikhail 
Bakhtin, de Teoria do romance I. A estilística. 



de compreensão sobre si e sobre o mundo, dessa maneira, o que o romancista 
faz ao engendrar suas personagens é o trabalho de construção de consciências; 
nenhuma personagem, portanto, pode ser considerada consciência única ou 
uniforme: “os homens são diferentes, o que implica que são necessariamente 
vários”, como sublinha Tzvetan Todorov no prólogo a Estética da criação verbal; 
o que significa compreender que se uma personagem pode se designar por 
uma consciência, ela também pode assumir-se múltiplas consciências, uma vez 
que, não se trata de considerar o homem enquanto ser uniforme, mas produto 
de múltiplas possibilidades discursivas. 

2. FRANK E SUA CONSCIÊNCIA

Morrison tem por costume trazer em suas obras as problemáticas sociais 
que afligiram os negros em épocas de alta intolerância e racismo, de forma 
sútil, seus personagens são construídos sem destoá-los do que temos como 
indivíduos sociais, em outras palavras, a escritora se mantém fiel à índole hu-
mana, não atribuindo características de caráter único a eles. Por esse motivo, 
a obra de Morrison oferece diversas possibilidades no que propomos analisar 
nesse trabalho, porém nos deteremos a analisar o personagem Frank, prota-
gonista da narrativa. Dentre todas as personagens, ele possui uma trajetória 
substancial que vai além do que é objetivo, o que aqui denominamos de jorna-
da subjetiva.

O caráter de valor do personagem já tem seus primeiros traços ao ser dado 
a ele o sobrenome Money, dinheiro em tradução literal, o jogo do nome com o 
valor que o mesmo representa para uma sociedade é de longe uma das maiores 
significações que o mesmo carrega, sem dinheiro ou riquezas matérias, mas 
dotado de lábia e gingado do qual ele sabe usar perfeitamente para encantar 
as mulheres, Money desde cedo já se apropria do sobrenome incomum para 
chamar atenção para si, o que nos dá evidência da construção de um consciên-
cia de si que busca se satisfazer como indivíduo único, algo impensável para o 
herói clássico e sua coletividade.

Voltando-nos para enredo do romance, algo relevante quando sabemos 
que o indivíduo se constrói a partir de suas experiências no meio social. Voltar 
para casa é ambientado na década de cinquenta do século XX e não diferente 
de outras obras da autora, traz questões políticas muito fortes quanto a posição 
do negro na sociedade numa época em que lei da segregação ainda era vigente 
nos Estados Unidos. Temos um cenário muitas vezes melancólico e frio que 
vai ganhando novas nuances em meio aos pensamentos confusos do protago-
nista Frank, que tem boa parte de sua narrativa construída apenas pelos seus 
próprios delírios. O que temos de informação quanto ao seu caráter, são visões 



distorcidas de seus próprios depoimentos quando se ele próprio se assume 
narrador em determinados momentos do romance. 

Money é um veterano da guerra da Coreia que sucumbiu à insanidade. A 
obra traz em seu enredo traços similares ao de uma odisseia: se desenvolve em 
torno dos desafios que o personagem enfrenta para se manter são e concluir 
seu regresso ao lar. Em seu caminho, o veterano lida com diversos desafios 
que tentam o impedir de concluir seu objetivo, porém sua luta maior é travada 
em seu interior. Ao mesmo tempo em que segue viagem em um vagão de trem 
rumo a cidade onde cresceu, ele revive memórias nítidas onde trava uma ba-
talha interna em busca de redenção, seja pelas atrocidades que vivenciou na 
guerra ou por aquelas que ele próprio cometeu.

Estruturamos o conhecimento prévio sobre os acontecimentos que mol-
dam o eu, o que constrói e constitui a alma do nosso herói, levando em conta 
que tudo está diretamente ligado as suas vivências. Quando se trata de eviden-
ciar a construção da consciência ficcional, devemos levar em conta que seu de-
senrolar será similar ao que molda a consciência humana, isto é, devemos con-
siderar o meio em que o personagem vive, suas ideologias e crenças, seu aporte 
político, toda essa carga que está presente na composição clássica de forma 
coletiva, no romance contemporâneo surge individualmente afim de moldar o 
caráter e consequentemente nortear as ações do indivíduo do romance moder-
no. Em Voltar para casa, os primeiros traços de consciência atuante podem ser 
notados nos capítulos onde o próprio Frank assume a função de narrador para 
a partir de sua vivência tentar justificar o ser que se tornou.

Mamãe estava grávida quando a gente saiu de Bandera County, no Texas. Três ou talvez quatro 
famílias tinham caminhões ou carros e carregavam tudo o que podiam. Mas não esqueça, ninguém 
podia carregar a terra, as colheitas, o gado. Alguém vai alimentar os porcos ou vão deixar que virem 
selvagens? (MORRISON, 2016, p. 39).

Nesse primeiro recorte, Frank traz à tona lembranças de sua infância, re-
cordações que podemos julgar como dramáticas para uma criança. Sua família 
havia sido expulsa das próprias terras e obrigados a migrarem para regiões 
onde a cor de suas peles fosse aceitável. É notável a preocupação do perso-
nagem ao lembrar da falta de perspectiva quanto a seu futuro, o que nos dá 
evidência da construção traumática do personagem que mais tarde surta dian-
te de outros traumas. Diferente do que se esperaria no texto clássico, nosso 
indivíduo não está ali para resolver o problema, mas o vivenciou de forma to-
talmente inerte, pois a ele não é dada nenhuma possibilidade de interferência, 
a não ser a de se perguntar o que o espera ao fim dessa jornada. Notamos que 
a construção ficcional da consciência é dada pelas experiências que começam a 
moldar não as perguntas sobre seu próprio eu, mas perguntas deste tipo, reco-



brando Bakhtin (1997, p. 155): “por quê? como? está errado / está certo? Útil / 
inútil? oportuno / inoportuno? eficaz / ineficaz?” 

Lotus, Geórgia, é o pior lugar do mundo, pior que qualquer campo de batalha. Pelo menos no 
campo tem um objetivo, emoção, ousadia, alguma chance de vencer ao lado de muitas chances de 
perder. A morte é certa, mas a vida é tão certa quanto. O problema é que não dá pra saber disso 
antes. (MORRISON, 2016, p. 39)

Nesse segundo momento é perceptível as insatisfações que Frank possui 
quanto ao lugar que deveria ser seu lar. Esse incômodo é uma evidência da 
consciência atuante; é possível afirmar ou pelo menos debater que ele se en-
contra mais uma vez em meio a falta de perspectiva de futuro, situação que o 
leva a sentir prazer pelo que deveria ser um temor. A guerra deixa de ser tida 
como um momento de carnificina para ser uma possibilidade de escapar desse 
momento que ele julga como pior, a tal ponto de não se importar se sua própria 
vida correra perigo. 

Essas noções sentimentais do personagem são apenas possíveis devido 
a existência do seu próprio eu. Frank tem seus próprios conceitos, suas pró-
prias ideias e principalmente suas próprias convicções que foram construídas 
na relação com um meio. O lugar onde cresceu, mesmo sendo o recanto onde 
encontrou um refúgio quando expulso do que foi seu primeiro lar, não lhe per-
mitiu formar laços emocionais de pertencimento. É justamente essa falta de 
empatia que o leva a se alistar no exército e ir para guerra. Essas ações não são 
previsíveis, não temos como traçar um arquétipo que determine que seus atos 
devam ser realizados por assim se fazer necessário, mas podemos fazer de-
duções quanto ao porque dele ter alistado para o exército e mesmo assim não 
teremos a certeza, porque como indivíduo consciente, apenas o mesmo pode 
fazer afirmações sobre si.

Tenho que contar uma coisa pra você agora mesmo. Tenho que contar a verdade toda. Menti pra 
você e menti pra mim. Escondi isso de você porque escondi de mim. Senti tanto orgulho de lamen-
tar os meus amigos mortos. Como eu adorava eles. O quanto cuidei deles senti falta deles. O meu 
luto era tanto que me cobria por inteiro de vergonha.
Então, a Ci me falou que via uma menininha sorrindo pela casa, no ar, nas nuvens. Isso me pegou. 
Talvez essa menininha não estivesse esperando pra nascer para ela. Talvez já estivesse morta, espe-
rando que eu desse um passo e dissesse como.
Fui eu que dei um tiro na cara da menina coreana.
Fui eu que ela tocou (MORRISON, 2016, p. 123)

De todos os trechos que podemos trazer para a ideia de consciência a sua 
construção no romance, o recorte acima é o mais rico. Nele, o eu próprio grita 
por um pedido de remissão, a subjetividade pesa sobre a narrativa, notamos 
a tristeza o arrependimento e a vergonha por uma das atrocidades que o ve-
terano de guerra cometeu quando estava em campo de batalha. Todos esses 



sentimentos só são possíveis pela existência de um caráter social dominante 
que determina que o que ele cometeu é monstruoso, e por assim ser, sua mente 
foi castigada pela dor, pelo pesar, algo que é impossível de se pensar quando 
nós voltamos para o herói clássico. Desde o ato de admitir o cometido ao ato 
de ligar as visões de sua irmã a sua vítima, temos a consciência atuante agindo 
independente de terceiros, temos um ser que não se distancia de sua humani-
dade, e por ser humano e imperfeito permite-se ao julgamento. 

CONCLUSÃO

Os apontamentos aqui apresentados são suficientes para compreender-
mos a concepção de consciência atuante no meio ficcional no romanesco con-
temporâneo, o que, de certa maneira se justifica na recorrência de obras lite-
rárias como Voltar para casa, centradas na posição de um eu sobre o mundo. 
É evidente que o sujeito do romance contemporâneo tem tanto controle sobre 
si quanto um de nós temos sobre nossas ações, principalmente quando o que 
discutimos sobre ele passa apenas a pertencer ao campo de suposições, a exis-
tência da possibilidade de fazer afirmações se liquidifica quando percebemos 
que a análise da construção desse ser consciente pode ser refutada a partir 
de novos pontos de vista, isso acontece justamente pelo caráter vivo em que o 
personagem se construiu. 
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QUEM (E DE QUE FORMA?) 
SE PERDE POR AMOR: 

o romantismo nas personagens 
de amor de perdição

Salvia de Medeiros Souza140  
Lucas Feitoza Diniz141 

Sávio Roberto Fonseca de Freitas142

INTRODUÇÃO

De acordo com Abdala Junior (2007), o movimento romântico, como um 
todo, é fruto do cenário político da época em que surgiu. Com a Revolução 
Francesa (1789) e o consequente declínio do Antigo Regime (absolutismo), a 
burguesia se impunha sobre a nobreza como a classe dominante. Sendo assim, 
à mudança do modo de pensar acompanhava a mudança das maneiras de ex-
pressão: o romance, a novela e o drama, como formas mais populares e demo-
cráticas (já que não era mais preciso frequentar ambientes sociais requintados, 
como academias ou saraus, para ter acesso à obra literária; bastava comprar 
um exemplar para ter acesso à obra no momento em que quisesse), se impõem 
e se desenvolvem. 

O Romantismo em Portugal, apesar de suas bases social e ideológica fra-
cas, segue à risca esse padrão romântico vinculado ao desenvolvimento da im-
prensa e à ascensão da burguesia. Constitui-se de três momentos distintos143, 
dos quais nos interessa mais o segundo, onde desenvolveu-se o chamado “ul-
trarromantismo”. Seu maior expoente é o autor de Amor de Perdição: Cami-
lo Castelo Branco (1825-1890). A vida desse prolífico autor (entre romances, 
novelas, contos, poesias, teatro, historiografia e memórias, legou-nos mais de 
duzentos títulos) reflete bem as próprias características do ultrarromantismo, 

140 Graduanda em Letras Português/ Inglês e suas respectivas literaturas pela UFRPE/ UAG
141 Graduando em Letras Português/ Inglês e suas respectivas literaturas pela UFRPE/ UAG. 
142 Docente da UFRPE/ UAG. 
143 Consideramos, como Abdala Junior (2007), o Romantismo Português constituído de três momentos: o pri-
meiro, onde ainda há ecos de influência neoclássica; o segundo, ultrarromântico; o terceiro, de transição para o 
Realismo.



para o qual não se poderia conter a razão ou o instinto: Camilo escreveu a no-
vela a que nos propomos analisar na cadeia da Relação do Porto, onde cumpriu 
um ano de pena por ter raptado a mulher de um comerciante para com ela 
viver; suicidou-se aos 65 anos por não poder mais escrever, tendo perdido a 
visão em consequência de sífilis. 

A maior inovação da obra de Camilo foi a novela folhetinesca. A novela é 
uma forma narrativa de menor extensão que o romance, por valorizar o even-
to, focar em apenas um núcleo e contar a história de forma linear, rápida e 
objetiva, sem aprofundar psicologicamente os personagens (SOARES, 2007); o 
folhetim está intimamente ligado ao desenvolvimento da imprensa, já que os 
capítulos eram distribuídos junto aos jornais. Em sua vasta obra, destaca-se o 
subgênero da novela passional que, como indicado pela própria nomenclatura, 
têm como força motriz principal a paixão, sobretudo a paixão trágica. A obra a 
que nos propomos analisar neste artigo, Amor de Perdição (1862), é, além da 
obra mais popular de Camilo Castelo Branco, aquela onde as características do 
Ultrarromantismo português (com alguns ecos da vida pessoal do autor) ficam 
mais evidentes.

1. COMO SE PERDER POR AMOR? UMA ANÁLISE DE AMOR DE 
PERDIÇÃO 

Não é exagero retórico afirmar que uma boa leitura de Amor de Perdição 
deve, necessariamente, começar pelo paratexto, isto é, os prefácios à 2ª e à 5ª 
edição e a Introdução, visto encontrarem-se nestas seções detalhes preciosos 
que permitem compreender melhor o conjunto total da obra. É no prefácio à II 
Edição que descobrimos, por exemplo, que Camilo Castelo Branco afirma ter-se 
baseado na “triste história do meu tio paterno, Simão Botelho” (BRANCO, 1994, 
p. 18); e na Introdução, o autor traz ipsis litteris os registros sobre Simão Bote-
lho nos “livros de antigos assentamentos no cartório das cadeias da Relação do 
Porto, (...) das entradas dos presos desde 1803 a 1805, a folhas 232” (op. cit., 
p. 23). 

A primeira citação antecipa ao leitor a conotação trágica da novela em 
questão, reforçando a “perdição” presente no título como perdição real para os 
elementos envolvidos; além disso, explica o subtítulo Memórias duma família. 
A segunda traz o compromisso com as “direções literárias de caráter histórico 
que se abriam aos novos tempos de afirmação do modo de vida burguês” (AB-
DALA JUNIOR, 2007, p. 160) que norteiam outras produções românticas: por-
tuguesas, como Eurico, o Presbítero (Alexandre Herculano); brasileiras, como 
O Guarani, Iracema e A Guerra dos Mascates (José de Alencar) e as coletâneas 
de contos populares feitas pelos irmãos Wilhelm e Jacob Grimm, na Alemanha. 



Essa tendência em narrar os fatos “como aconteceram” caracteriza o tem-
po cronológico como dominante na trama (apesar de o autor, por ter escrito o 
livro em 15 dias de agitação febril, tenha deixado passar alguns detalhes; como 
a idade de Simão quando sai para o degredo, que não bate com as datas regis-
tradas de seu nascimento e de sua partida para a Índia); além disso, colocar-se 
como contador de fatos já passados, não trabalhando com o tempo presente, é 
uma característica do narrador do gênero novela.

Ao compor sua narrativa sobre fatos reais, Camilo critica “a falsa virtude 
de homens, feitos bárbaros, em nome de sua honra” (BRANCO, 1994, p. 24), 
isto é, os valores decadentes e intransigentes da nobreza que, como se verá de-
pois, serão o principal motivo pelo qual o amor em torno do qual se desenrola 
a narrativa desembocará em perdição para todos os envolvidos.

Eis um resumo conciso da trama144: Duas famílias nobres da cidade de Vi-
seu, os Albuquerques e os Botelhos, se odeiam por causa de um litígio em que 
o juiz Domingos Botelho deu aos primeiros uma sentença desfavorável. Apesar 
disso, dois filhos dessas famílias, os jovens Teresa de Albuquerque e Simão Bo-
telho, se apaixonam. Teresa estava prometida a Baltasar Coutinho, seu primo, 
que, despeitado, leva o pai de Teresa a encerrá-la no convento de Monchique, 
no Porto. Simão espera-os à saída de Viseu, trava-se de razões com Baltasar 
e, enfurecido pela insolência do rival, mata-o a tiros, entregando-se à justiça. 
Condenado à forca, a sentença é comutada em degredo para a Índia. Entretan-
to, minada pela desgraça, Teresa encontra-se moribunda; quando parte a nau 
dos condenados, Simão ainda a vê dizer-lhe adeus do mirante do Convento, 
mas sabe horas depois da morte de sua amada. Ao décimo dia de viagem, de-
pois de um assomo febril, falece. Na novela há ainda um amor infeliz e sublime: 
o de Mariana. Abnegada e sem esperança de que Simão corresponda a seus 
sentimentos, serve de intermediária entre este e Teresa e, sozinha no mundo 
após o assassínio do pai, acompanha Simão ao degredo. Quando este morre, 
suicida-se.

1.1. Quem se perde por amor: as (ultra)românticas personagens de 
Amor de perdição 

As personagens de Amor de Perdição, apesar da pouca profundidade psi-
cológica (dada mesmo a brevidade do gênero novela), são os elementos prin-
cipais da narrativa. A partir da configuração dessas personagens, sobretudo o 
trio de protagonistas (Simão, Teresa e Mariana), é possível mesmo recuperar 
as características do momento literário ultrarromântico português.

144 Adaptado de COELHO (1978).



A novela é marcada pela formação de dois triângulos amorosos entre as 
personagens. Um deles é percebido inicialmente, e é composto por: Simão 
(protagonista), Teresa (a heroína romântica típica, inalcançável; a amada de 
Simão) e Baltazar (o pretendente de Teresa, escolhido por seu pai; não corres-
pondido por ela). O triângulo principal é percebido logo depois: a relação entre 
Simão, Teresa e Mariana (a segunda heroína; não correspondida por Simão). 
No entanto, os dois triângulos envolvendo os quatro personagens são irrele-
vantes, afinal, Simão e Teresa a ninguém correspondem senão ao amor que 
sentem um pelo outro. Esquematicamente, temos:

	A personagem Simão se mostra, na narrativa, como o típico herói român-
tico que está disposto a fazer tudo pela sua amada. Esse herói vive um amor 
impossível que o faz buscar uma “morte digna” (BRANCO, 1994, p. 89) para ele 
e Teresa. É um homem destemido que, como um bom romântico, não impõe 
qualquer limite à força de sua paixão:

Só o receio de perder-te me mata. (...). Se tens força para uma agonia lenta, eu não posso com ela. 
(...) este rancor sem vingança é um inferno. Não hei de dar barata a vida, não. Ficarás sem mim, 
Teresa; mas não haverá aí um infame que te persiga depois da minha morte. Tenho ciúmes de todas 
as tuas horas (op. cit, p. 89).

Note-se, neste parágrafo, o domínio do espírito romântico do Sturm und 
Drang (do alemão, “tempestade e ímpeto”), que está presente também em 
outras falas e descrições relacionadas à Simão e sob o qual podemos mesmo 
resumir a construção da personagem. Como vê-se no resumo da trama, as per-
sonagens estão sujeitas a se tornarem “mártires do amor”, isto é, de levar o sen-
timento às últimas consequências, num modelo de servidão amorosa herdado 
do fim da Idade Média.

A heroína, Teresa, mostra-se forte e determinada apesar da pouca idade, 
preferindo a vida em um convento ou a morte a negar seu amor por Simão: 
“Decerto não caso; morro, e morro contente, mas não caso.” (BRANCO, 1994, 
p. 64). Além disso, mesmo vivendo numa sociedade machista, não aceita as 
imposições de seu pai: 



É mulher varonil, tem força de caráter, orgulho fortalecido pelo amor, desapego das vulgares apre-
ensões, se são apreensões a renúncia que uma filha fez do seu alvedrio às imprevidentes e capri-
chosas vontades de seu pai. (BRANCO, 1994, p.42). 

Outra personagem feminina de destaque na trama, chegando mesmo a ser 
considerada uma “segunda heroína”, Mariana é uma personagem indispensá-
vel na narrativa, cuja marca é a abnegação. Ela dedica-se verdadeiramente a Si-
mão, mesmo sabendo não ser correspondida e chegando a ter ciúmes daquela 
a quem seu amado devota sua paixão:

Amava, e tinha ciúmes de Teresa, não ciúmes que se refrigeram na expansão ou no despeito, mas 
infernos surdos, que não rompiam em labaredas aos lábios, porque os olhos se abriam prontos em 
lágrimas para apagá-la. Sonhava com as delícias do desterro, porque voz humana alguma não iria lá 
gemer à cabeceira do desgraçado (op. cit., p.135).

O que não a impede, contudo, de tornar-se portadora das cartas de Simão 
a Teresa quando esta está enclausurada no convento e aquele, convalescendo 
na casa do ferrador, reforçando a imagem desta personagem como uma mulher 
que está disposta a tudo pela felicidade do seu amado, ainda que não seja ela 
a compartilhar com ele desta felicidade: “Se o Sr. Simão quer, eu vou à cidade e 
procuro no convento a Brito, que é uma rapariga minha conhecida, moça duma 
freira e dou-lhe uma carta sua para entregar à fidalga.” (op. cit., p. 82-83)

Sendo uma mulher solitária, de classe inferior (é filha do ferrador João 
da Cruz), demonstra seu lado frágil desde o momento em que Simão aparece 
ferido em sua casa: 

(...) quando viu seu pai pensar a chaga do braço de Simão, perdeu os sentidos. O ferrador riu estron-
dosamente da fraqueza da moça, e o acadêmico achou estranha a sensibilidade em mulher afeita a 
curar as feridas com que seu pai vinha laureado de todas as feiras e romarias (BRANCO, 1994, p.71).

O sofrimento de Mariana chega mesmo a despertar a comoção do narra-
dor, característica que faz dela uma personagem tipicamente ultrarromântica; 
tudo faz pelo amor, mesmo que este não possa ser correspondido. 

O que tu sofrias, nobre coração de mulher pura! Se o que fazes por esse moço é gratidão ao ho-
mem que salvou a vida de teu pai, que rara virtude a tua! Se o amas, se por lhe dar alívio às dores 
tu mesma lhe desempeces o caminho por onde te ele há de fugir para sempre, que nome darei ao 
teu heroísmo! Que anjo te fadou o coração para a santidade desse obscuro martírio?! (BRANCO, 
1994, p.83)

A pobre Mariana contentava-se em estar perto de quem amava, ajudando-
-o de todas as formas possíveis, e para isso não pede e não tem nada em troca: 

Mariana como o símbolo da tortura, morrer a pedaços, sem instantes de amor remunerado que 
lhe dessem a glória do martírio. (...) agonizando, sem ter ouvido a palavra “amor” dos lábios que 
escassamente balbuciavam frias palavras de gratidão. (BRANCO, 1994, p.105)



Apesar de todos estes sinais, Simão só percebe que a moça lhe ama quando 
toma conhecimento, pelo pai dela, de que Mariana teve um acesso de loucura 
ao saber que o acadêmico havia sido condenado à forca. Quando se dá conta da 
afeição que lhe tem a moça, Simão desespera-se diante do dilema de não poder 
retribuir este amor: “Agudíssima foi então a dor do acadêmico ao compreender, 
como se instantaneamente lhe fulgurasse a verdade, que Mariana o amava até 
o extremo de morrer.” (BRANCO, 1994, p.105) Apesar da grande amizade e gra-
tidão que tem a Mariana, e da tristeza que sente em não poder lhe recompensar 
a dedicação quase canina, Simão não pode deixar de amar Teresa:

— Sabe que eu estou ligado pela vida e pela morte àquela desgraçada senhora?
— E daí? Quem lhe diz menos disso?!
— Os sentimentos do coração só os posso agradecer com amizade.
— Eu já lhe pedi mais alguma coisa, senhor Simão?!
— Nada me pediu, Mariana; mas obriga-me tanto, que me faz mais infeliz o peso da obrigação. 
(BRANCO, 1994, p. 133)

Mesmo não sendo correspondida, e certa de que nunca será, Mariana con-
tinua sendo fiel até à morte a Simão. Quando este morre, não vendo mais mo-
tivos para viver (já que seu pai havia sido assassinado), encontra na morte um 
fim para todo seu sofrimento e rejeição. Para a visão materialista, prática, da 
moça, seu amor teria um fim junto com o padecer de seu corpo. 

O contrário ocorre com o casal principal da novela. Ainda que a ideia de 
morte, intimamente ligada à do amor, transcorra e perpasse todo o romance, 
ela é superposta pela ideia do amor, de modo que o amor para Teresa e Simão 
não tem fim após a vida. Vê-se isto na última carta escrita por Simão à amada:

Caminhemos ao encontro da morte.... Há um segredo que só no sepulcro se sabe. Ver-nos-emos? 
(...). Eu quero morrer, mas não aqui. Apague-se a luz de meus olhos; mas a luz do céu, quero-a! (...). 
Salva-te se podes, Teresa. (...). E se não morre, Teresa, que a felicidade é a morte, é o desfazerem-se 
em pó de fibras laceradas pela dor, é o esquecimento que salva das injúrias a memória dos pade-
centes. (BRANCO, 1994, p.139)

Bem como na breve resposta de Teresa: 

Morrerei, Simão, morrerei. Perdoa tu ao meu destino... Perdi-te... Bem sabes que sorte eu queria 
dar-te... e morro, porque não posso, nem poderei jamais resgatar-te. Se podes, viva; não te peço 
que morras Simão; quero que vivas para me chorares. Consolar Consolar-te-á o meu espírito... Es-
tou tranqüila. Vejo a aurora da paz... Adeus, até ao céu, Simão (BRANCO, 1994, p. 139-140). 

Teresa vê a morte com tranquilidade, uma vez que o sofrimento maior é 
viver longe de seu amado. Na despedida, ela demonstra que sua esperança é de 
que haverá de encontrá-lo além da morte. 

A construção dos personagens de acordo com as características do roman-
tismo (a heroína inacessível e idealizada, o herói cujo amor sobrepuja as con-



venções sociais, supervalorizado até chegar a extremos de motivar um assassi-
nato, entre outros) facilita com que eles fiquem mais marcados na imaginação 
do leitor. É difícil não se compadecer do sofrimento dos três jovens amantes, 
dada a construção patêmica dos personagens; isto é, sua caracterização discur-
siva, que leva o leitor a sentir emoções que guiarão seu julgamento sobre a obra 
(ARISTÓTELES, s/d).

1.2. A unidade de ação em Amor de perdição 

De acordo com Campedelli (1997), são dois os elementos que mantém a 
continuidade da narrativa de Amor de Perdição: as cartas e o espaço. Conside-
rando que o relacionamento do casal Simão e Teresa só aconteceu de fato nos 
três meses que antecederam o retorno de Simão à Universidade, são as cartas 
que vão mantendo o contato entre os dois e, consequentemente, a unidade de 
ação do texto. É por meio delas que eles fazem confidências um ao outro. Tam-
bém não é coincidência que as cartas de Teresa sejam maiores e mais frequen-
tes no decorrer da narrativa; enquanto Simão conta com a cumplicidade quase 
patética de Mariana, Teresa não tem confidentes no convento. 

Outro detalhe que compõe a unidade de ação de Amor de Perdição é o es-
paço, que se compõe basicamente das cidades de Viseu e do Porto. Apesar de 
estarem sempre na mesma cidade, Simão e Teresa não podem encontrar-se, 
por estarem providos de sua liberdade. Em Viseu, Teresa está enclausurada em 
casa, e Simão, sem apoio da família, alojado na casa do ferrador João da Cruz; 
no Porto, ela está confinada no convento de Monchique, e ele, nas cadeias da 
Relação.

O último capítulo da obra (vigésimo) e a conclusão são a expressão magna 
do “grande final romântico”: em poucas páginas, assiste-se à saída de Simão 
do cárcere em direção ao degredo, à morte de Teresa, à doença e morte de 
Simão no navio e ao suicídio de Mariana. O suicídio, como característica mar-
cante do movimento romântico (vide o Werther de Goethe), faz de Mariana a 
personagem mais tipicamente ultrarromântica da novela. Juntando-se a essas 
mortes a morte de Baltasar Coutinho e de seus criados, na emboscada a Simão, 
bem como a do ferrador João da Cruz em represália a seu apoio ao acadêmico, 
justifica-se o título da novela: o amor entre Teresa e Simão, longe de ventura, 
trouxe apenas perdição para todos os envolvidos.

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Tendo em vista o exposto acima sobre a obra Amor de Perdição, de Camilo 
Castelo Branco, é possível reafirmar a importância desta obra para a compreen-
são do movimento romântico português, sobretudo em seu segundo momento; 



uma vez que a partir dos elementos desta narrativa, sobretudo a construção 
dos personagens Simão, Teresa e Mariana, pode-se depreender, se não todas, 
boa parte das principais características do momento ultrarromântico portu-
guês – que encontra ecos na literatura brasileira: há riquíssimos paralelos ao 
Amor de Perdição no romance Inocência (1872), do Visconde de Taunay. Além 
disso, pode-se extrair dessa obra, mais que características de um estilo de épo-
ca, preciosos subsídios aos estudos em teoria literária, sobretudo no tocante à 
teoria da personagem e à função da epistolografia na construção da narrativa 
literária, reiterando assim o grande valor literário da novela em questão.
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A MULHER DE BATH: 
Uma análise à luz da 

carnavalização Bakhtiniana
Salvia de Medeiros Souza145  

João Batista Martins de Morais146 

INTRODUÇÃO

Este estudo foi solicitado como parte da primeira avaliação semestral, da 
disciplina Literatura Inglesa I, do Curso de Licenciatura em Letras da Universi-
dade Federal Rural de Pernambuco, na Unidade Acadêmica de Garanhuns, no 
semestre 2017. 2. 

Nosso objetivo central é analisar a representação da mulher em O conto 
da Mulher de Bath, a partir da perspectiva de Bakhtin (1987) de carnavalização 
do riso e da paródia presentes no livro A cultura popular na Idade Média e no 
Renascimento: o contexto de François Rabelais (1987). Nessa obra, o pensador 
analisa manifestações populares, como festas, espetáculos, obras cômicas tan-
to orais quanto escritas, destacando o valor de subversão do riso como for-
ma de contestar regras e valores tradicionalmente impostos. Com esse aporte 
teórico, observaremos, neste estudo, como a carnavalização do riso se mate-
rializa no conto A Mulher de Bath (bem como em algumas partes do Prólogo, 
parte que contém informações importantes que influenciam na compreensão 
da narrativa). 

Adentraremos no universo da sociedade da Idade Média (período que 
compreende desde o século V ao século XV) através do conto A mulher147 de 
Bath (The Wife of Bath’s Tale), um dos contos que compõem o livro Os Contos 
de Cantuária (The Canterbury Tales) (1987 [1386]), de Geoffrey Chaucer. Essa 
obra chauceriana tem como ponto de partida uma romaria de vinte e nove pe-
regrinos (incluindo o próprio autor) à cidade de Cantuária. Esses romeiros es-

145 Graduanda em Letras Português/ Inglês e suas respectivas literaturas pela UFRPE/ UAG. 
146 Docente da UFRPE/UAG. 
147 É importante notar que o termo mulher (woman) não está sendo somente usado para designar uma pessoa 
do sexo feminino, mas, também e principalmente, de esposa (wife) referindo-se diretamente ao tema tratado no 
conto: casamento. Aliando-se a isso o fato de que a mulher de Bath (narradora) se casara cinco vezes. 



tão indo fazer uma visita ao túmulo de São Tomás Beckett. Ao longo da romaria, 
todos deveriam contar histórias e ao final seria escolhido o melhor entre todos 
os narradores. “São essas histórias, juntamente com os elos de ligação entre 
uma e outra, mais o Prólogo Geral em que os romeiros são apresentados um a 
um, que constituem o livro em sua essência” (VIZIOLI, 1987, p. 7). 

Vizioli (1987, p. 9) acredita que Os Contos de Cantuária oferecem “um 
precioso referencial [...] para a compreensão da nossa própria sociedade. Mes-
mo porque a época retratada pode ser a medieval, mas a humanidade é a de 
sempre.” 

1. O QUE NARRA A MULHER DE BATH? 

Antes mesmo de iniciar o conto, há um prólogo, no qual a narradora, uma 
mulher da cidade de Bath, é apresentada ao público. É justamente no Prólogo 
(maior que o próprio conto) no qual ela (utilizando a ironia para despertar a 
crítica) questiona e contesta abertamente os valores morais vigentes na época 
(VIZIOLI, 1987, p. 11). Além de argumentar abundantemente sobre os prazeres 
do sexo. 

Ela conta a história de “um ardoroso jovem solteiro” 148 que estuprou uma 
donzela. Tal violência chegou aos ouvidos do Rei Arthur, e aquele cavaleiro foi 
condenado à morte pela Justiça do reino, mas não foi imediatamente decapita-
do, pois a rainha e outras damas interferiram na sentença. Ainda assim, o ca-
valeiro não tinha se livrado da pena de morte. A sentença passou a ser encargo 
da rainha que só o deixaria viver caso ele encontrasse o que as mulheres mais 
desejam no prazo de um ano e um dia149. De volta à corte, no prazo prometido, 
o cavaleiro anuncia estar preparado para dar sua resposta. A rainha indaga-
-o novamente sobre o que é que as mulheres mais apreciam, e ele diz: “[...] o 
que as mulheres mais ambicionam é mandar no marido, ou dominar o amante, 
impondo ao homem a sua sujeição. Ainda que me mate, digo que é esse o seu 
maior desejo [...]” (CHAUCER, 1987, p. 115)150. 

Todas as mulheres do reino concordaram com as palavras do cavaleiro e 
declararam que o jovem merecia viver, como havia previsto a velha senhora. Ao 
final da sentença, a megera que lhe deu a resposta gritou que ela o ajudou, e 
ele havia lhe dado em troca sua palavra de que atenderia qualquer pedido que 

148 “a lusty bacheler”. (CHAUCER, 2011, p. 200). 
149 “I grant thee life, if thou canst tell to me what thing is it that women most desiren” (CHAUCER, 2011, p. 200). 
150 Women desire to have the sovereignty
As well over their husband as their love
And for to be in mast’ry him above.
This is your most desire, though ye me kill,
Do as you list, I am here at your will. (CHAUCER, 2011, p. 204). 



ela o fizesse caso escapasse vivo da sentença. Diante disso, ela pede, peran-
te a corte, para se casar com ele. O cavaleiro não pôde fugir do compromisso, 
nada adiantou e no final, acabou sendo obrigado a casar e tomar a velha como 
esposa. 

A cerimônia do casamento foi marcada por aflição e tristeza. Desconso-
lado por achar a noiva muito feia, o jovem se esconde dela. Percebendo que 
ele a rejeita em plena noite de núpcias, ela começa a questioná-lo sobre o que 
há de errado para poder corrigir, afinal, salvou a vida dele e nunca lhe fez mal 
algum. O cavaleiro em sua resposta diz que ela é repulsiva, velha e de proce-
dência baixa e esses são os motivos que o fazem contorcer-se. Diante de tais 
palavras, ela promete que pode corrigir essa questão em três dias, se ele mudar 
de conduta. Além disso, acrescenta que em vez de acusá-la de velha e feia, ele 
deveria alegrar-se, visto não precisaria ter nenhum receio de um dia ser vítima 
de adultério, pois, ela acredita que por sua própria alma, a velhice e a sujeira 
são “guardiãs da castidade.” (CHAUCER, 1987, p. 117)151. 

Além de dizer que não ignorará os desejos do esposo, promete “fazer de 
tudo para satisfazer-lhe os apetites.” (CHAUCER, 1987, p. 117)152. E conclui pe-
dindo que o marido escolha entre ter uma mulher feia e velha com boas qua-
lidades (humilde, fiel e sempre disposta a agradá-lo) ou uma jovem e atraente 
que o trairá. 

Em contrapartida, ele a surpreende e diz que prefere confiar nos crité-
rios da esposa, permitindo que ela mesma escolha a melhor alternativa para os 
dois, reconhecendo que quem deve mandar é ela. E assim se fez, ela escolheu 
ser uma esposa fiel e encantadora como nenhuma outra. Em seguida, o jovem 
cavaleiro transbordou de alegria ao ver que a esposa, de fato, havia se transfor-
mado numa jovem deslumbrante. Enquanto ela, “de bom grado, se submetia a 
tudo que lhe pudesse dar gozo ou prazer. E assim viveram eles até o fim de suas 
vidas, sempre em perfeita harmonia.” (CHAUCER, 1987, p. 118)153. 

2. BREVE CONTEXTUALIZAÇÃO HISTÓRICA DO CONTO

A teoria defendida e ilustrada pela história contada pela mulher de Bath 
é de que um casamento só pode ser feliz se a mulher mandar no homem, fato 
que caracteriza uma transgressão (através da ironia da narradora) do papel da 
mulher na sociedade medieval (VIZIOLI, 1987, p. 11). 

151 greate wardens upon chastity. (CHAUCER, 2011, p.208)
152 shall fulfil your wordly appetite. (CHAUCER, 2011, p.208)
153 And she obeyed him in every thing. 
That mighte do him pleasance or liking.
And thus they live unto their lives’ end
In perfect joy (CHAUCER, 2011, p.209). 



Ao criar a Mulher de Bath, Chaucer baseou-se em uma tradição secular de escrita antifeminista que 
foi particularmente caracterizada pela igreja medieval. Em sua convicção de que o lado racional, 
intelectual, espiritual e, portanto, mais elevado da natureza humana predominava nos homens, 
enquanto o lado irracional, material, terreno e, portanto, inferior da natureza humana predominava 
nas mulheres (DAVID; SIMPSON, 2006, p. 207, tradução nossa)154. 

Além disso, há outra característica importante a ser destacada com rela-
ção à própria narradora: ela “demonstra [no Prólogo]155, com abundância de 
argumentos, que os prazeres do sexo não devem ser prerrogativa somente de 
homens” (VIZIOLI, 1987, p. 11). Ao final da narrativa, ela faz um apelo: 

Que Jesus Cristo mande a nós também maridos dóceis, jovens e fogosos na cama... e a graça de po-
dermos sobreviver a eles! E, por outro lado, encurte a vida dos homens que não se deixam dominar 
por suas mulheres, e que são velhos, ranzinzas e avarentos... Para esses pestes Deus envie a Peste! 
(CHAUCER, 1987, p. 118)156.

Antes de qualquer coisa, é importante que possamos entender a condição 
real da mulher na Idade Média. Acerca disso, Santos (2006) nos esclarece que 
naquela época,

[...] o pensamento teológico tomando como base o livro do Gênese, fez cair sobre a mulher o mais 
transgressor dos pecados para justificar, de algum modo, sua culpabilidade. A mulher tornou-se 
assim, alvo de significação de uma moral que ao mesmo tempo a fazia temida e desejada. Símbolo 
desprezível, mas sedutor, seguiu a mulher o caminho da serpente. É essa tradição que perpetua 
durante a Idade Média, quando a mulher acha-se na absoluta dependência do pai e do marido. 

Argumento também empregado no prólogo do conto: 

Eva, cuja transgressão atirou na miséria toda a humanidade, levando Jesus Cristo a morrer por nós e 
redimir-nos com o sangue de seu coração... Sim, por aí já se podia ver claramente como foi a mulher 
a causa da perdição do ser humano (CHAUCER, 1987, p. 112)157.

154 In creating the Wife of Bath, Chaucer drew upon a centuries-old tradition of antifeminist writing that was 
particularly natured by the medieval church. In their conviction that the rational, intellectual, spiritual, and, there-
fore, higher side of human nature predominated in men, whereas the irrational, material, earthly, and, therefore, 
lower side of human nature predominated in women (DAVID; SIMPSON, 2006, p.207). 
155 Acréscimo nosso.
156 In perfect joy; and Jesus Christ us send
Husbandes meek and young, and fresh in bed,
And grace to overlive them that we wed.
And eke I pray Jesus to short their lives,
That will not be governed by their wives.
And old and angry niggards of dispence,
God send them soon a very pestilence! (CHAUCER, 2011, p.209).
157 Of Eva first, that for her wickedness
Was all mankind brought into wretchedness,
For which that Jesus Christ himself was slain,
That bought us with his hearte-blood again.
Lo here express of women may ye find
That woman was the loss of all mankind. (CAUCHER, 2011, p.196). 



No entanto, Assis (2010, p. 100) explica que a ideia de recusa ao sexo fe-
minino, a misoginia, “não foi uma invenção da Igreja Medieval, mas uma apro-
priação de ideias e modos de ser que já circulavam no mundo antigo.” Ainda 
de acordo com Assis (2010, p. 100), a Psicologia e a Antropologia definem a 
Misoginia como “forma de expressão do ódio classificada como Sexismo, que 
acaba sendo confundida e igualada ao machismo”. A autora esclarece ainda que 
“a definição de Misoginia se baseia no ódio a mulher e a do Machismo e do An-
drocentrismo se baseiam na crença da inferioridade feminina, apenas” (ASSIS, 
2010, p. 100). 

3. A REPRESENTAÇÃO DA MULHER NO CONTO 

Depois desse breve panorama da sociedade medieval em relação à mulher, 
partimos para a análise da representação da mulher no referido conto, a partir 
da perspectiva de Bakhtin de carnavalização do riso e da paródia presentes no 
livro A cultura popular na Idade Média e no Renascimento: o contexto de Fran-
cois Rabelais (1987). Nessa obra, o pensador analisa manifestações populares, 
como festas, espetáculos, obras cômicas tanto orais quanto escritas, destacan-
do o valor de subversão do riso como forma de contestar regras e valores tra-
dicionalmente impostos. Com esse aporte teórico, observaremos, neste estudo, 
como a carnavalização do riso se materializa no conto A Mulher de Bath (bem 
como em algumas partes do Prólogo, parte que contém informações importan-
tes que influenciam na compreensão da narrativa). 

Para a perspectiva bakhtiniana, a carnavalização conduz ao riso, numa 
conversão do que é sério em algo risível e, consequentemente, a ironia pos-
sibilita uma fuga da seriedade real, alimenta a imaginação e possibilita que a 
realização concreta de pensamentos abstratos de forma viva e sensível. 

Ao mesmo tempo em que são eliminadas provisoriamente as relações hie-
rárquicas comumente estabelecidas pelos indivíduos. Além disso, são abolidas 
restrições e qualquer forma de distanciamento. Afinal, todos estão “liberados 
das normas correntes de etiqueta e da decência (BAKHTIN, 1987, p. 9).” Por 
isso e a partir disso, Bakhtin (1987, p. 9-10) afirma que “todas as formas e sím-
bolos da linguagem carnavalesca estão impregnados do lirismo da alternância 
e da renovação, da consciência da alegre relatividade das verdades e autorida-
des no poder.”

É preciso assinalar também que o riso não é uma manifestação individual 
ou um fato cômico isolado, o riso carnavalesco é interativo (dialógico), e “é em 
primeiro lugar patrimônio do povo” (BAKHTIN, 1987, p. 10). Assim como todos 
os elementos culturais, destacamos que o riso também tem limitações e por 
isso apresenta caráter utópico, acaba desaparecendo, “e apenas subsistem os 
elementos humanos, universais e utópicos” (BAKHTIN, 1987, p. 11).



Quando nos atemos o riso provocado a partir da leitura do conto em análi-
se, estamos nos referindo “ao riso popular ambivalente” que expressa, de acor-
do com Bakhtin (1987, p. 11), “uma opinião sobre o mundo em plena evolução 
no qual estão incluídos os que riem.” Em A mulher de Bath, a ironia (e o riso) 
funciona como forma de superação da situação da mulher (representando to-
das as mulheres) em tempos medievais, elevando-se sobre essa realidade. A 
elevação ocorre quando a mulher do conto tem a oportunidade de escolher 
se seria submissa ou não ao marido (mesmo escolhendo a primeira opção, ela 
teve o direito de escolha, não foi obrigada a se submeter aos critérios e/ou 
julgamento do marido ou da sociedade), além de poder escolher mudar a apa-
rência ou não, independentemente da opinião do homem. Algo que na Idade 
Média seria impraticável. 

O conto traz a cultura da sociedade enquanto evidencia elementos cômi-
cos e paródicos extraídos de manifestações sociais. Além disso, no prólogo, 
compreendemos a carnavalização como uma inversão dos costumes instituí-
dos, contrapondo o sagrado e o profano, como em: 

Além disso, gostaria que me dissessem: qual a finalidade dos órgãos de reprodução? E porque 
foram formados desse modo tão engenhoso? Acreditem-me, se foram feitos, é lógico que foram 
feitos para alguma coisa! Digam o que quiserem, – como dizem mesmo por aí, – que servem para 
a excreção da urina, ou então para distinguir fêmea do macho e nada mais... não é o que dizem? A 
experiência, contudo, prova que não é bem assim. Espero que os doutos não se zanguem comigo, 
mas, na minha opinião, eles foram feitos para as duas coisas, isto é, para o serviço e para o prazer 
da procriação (dentro do que a lei de Deus estabelece). Se não fosse assim, por que está escrito 
nos livros que o marido tem a obrigação de pagar seu débito à mulher? E como poderia ele pagar 
o seu débito, a não ser usando aquele seu instrumentinho engraçado? Por isso, a conclusão só pode 
ser uma: eles existem tanto para a purgação da urina quanto para a concepção (CHAUCER, 1987, p. 
106, grifos nossos.)158. 

158 Tell me also, to what conclusion 
Were members made of generation,
And of so perfect wise a wight y-wrought? 
Trust me right well, they were not made for nought.
Glose whoso will, and say both up and down,
That they were made for the purgatioun
Of urine, and of other thinges smale,
And eke to know a female from a male:
And for none other cause? say ye no?
Experience wot well it is not so.
So that the clerkes be not with me wroth, 
I say this, that they were made for both,
That is to say, for office, and for ease
Of engendrure, there we God not displease. 
Why should men elles in their bookes set,
That man shall yield unto his wife her debt?
Now wherewith should he make his payement,
If he us’d not his silly instrument?
Then were they made upon a creature
To purge urine, and eke for engendrure. (CHAUCER, 2011, p.182-183)



E no conto em si: intimidade e distanciamento (intimidade depois da 
transformação da esposa em uma jovem bonita e distanciamento quando ela 
ainda mantinha a antiga aparência), bem como a beleza da jovem em contraste 
com a feiura da velha senhora. 

Um destaque deve ser dado à última citação: os enunciados grifados (em 
negrito) remetem ao conceito de paródia sacra desenvolvido por Bakhtin 
(1987), que podemos definir como ato ou efeito de profanizar o sagrado, que 
consiste na retirada de elementos do divino para inserção em outro contex-
to como forma de retificação. Podemos ainda destacar as formas linguísticas 
produzidas na Idade Média, a exemplo do emprego de diminutivos como silly 
instrument (instrumentinho), ou mesmo o fato de não se fazer necessário “po-
lir a linguagem nem observar tabus”, podendo usar, portanto, palavras e/ou 
expressões consideradas inconvenientes (BAKHTIN, 1987, p. 14). 

Outro aspecto relevante a ser considerado em relação à mesma citação, 
levando em conta os elementos do riso popular “que organiza todas as formas 
do realismo grotesco” (BAKHTIN, 1987, p. 18), que também aparece em ou-
tras partes do prólogo, é a ligação ao baixo corporal, a parte inferior do corpo 
humano: a exemplo do coito, dos órgãos genitais, da absorção de alimentos e 
das necessidades fisiológicas (BAKHTIN, 1987, p. 19). Para entendermos essa 
perspectiva, Bakhtin (1987, p. 19) explica que a degradação não desenvolve 
somente um valor degenerativo ou negativo, 

[...] mas também, um positivo, regenerador [...]. Precipita-se não apenas para o baixo, para o nada, 
a destruição absoluta, mas também para o baixo produtivo, no qual se realizam a concepção e o 
renascimento e onde tudo cresce profusamente. O realismo grotesco não conhece outro baixo; o 
baixo é a terra que dá vida, e o seio corporal; o baixo é sempre o começo. 

Assim como Bakhtin (1987, p. 15) destaca que as blasfêmias tinham sen-
tidos opostos entre si, 

eram ambivalentes: embora degradassem e mortificassem, simultaneamente regeneravam e reno-
vavam. [...] Essas grosserias na comunicação mudavam consideravelmente de sentido, [...] adqui-
riam um caráter e profundidade intrínsecos e universais. Graças a essa transformação, os palavrões 
contribuíam para a criação de uma atmosfera de liberdade, e do aspecto cômico secundário do 
mundo.

Podemos ver exemplos nos elementos grifados no seguinte trecho da 
apresentação da narradora: “Com licença, mas aí está, velho caduco: por que 
tanta preocupação, se você sabe que à noite não vai passar sem a sua boceta?” 
(CHAUCER, 1987, p.108. Grifos nossos.)159. 

159 For certes, olde dotard, by your leave,
Ye shall have [pleasure] right enough at eve. (CHAUCER, 2011, p. 187). 



4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Quando nos deparamos com as questões discutidas e os aspectos descritos 
a partir do conto, podemos entender que, além das características literárias, é 
imprescindível ter em mente a importância da representação dos aspectos so-
ciais e históricos da sociedade. Alie-se a isso o fato de que os elementos cômi-
cos, como a carnavalização, a ironia e o realismo grotesco, penetram em zonas 
onde a seriedade não se atreve a adentrar, e por isso, devemos reconhecer sua 
relevância para o povo, enquanto forma de repensar e recriar a realidade prin-
cipalmente no tocante aos temas abordados pelo conto: as relações conjugais 
estabelecidas entre homens e mulheres ao longo do tempo, a liberdade sexual 
e o emponderamento feminino. 

Portanto, podemos afirmar que é louvável a contribuição do conto da 
mulher de Bath para a sociedade contemporânea, que de contemporânea tem 
somente o termo que a denomina para diferenciar das anteriores. Até hoje, 
o número de mulheres que discutem abertamente sobre os prazeres do sexo 
é pequeno e muitas ainda se sujeitam à submissão e à agressividade de seus 
parceiros; a misoginia também parece estar longe de acabar. Além disso, al-
gumas das instituições religiosas com mais adeptos ainda admitem dogmas e 
preceitos semelhantes aos antigos que eram impostos pela Igreja Medieval. E 
a tendência que vem sendo seguida é o uso de máscaras para cobrir e maquiar 
agressão e violência contra aqueles que se colocam ideologicamente opostos 
às classes dominantes. 
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INTRODUÇÃO

O debate sobre currículo para ensino de literatura na educação básica 
precisa ser continuamente ampliado, quando consideramos, sobretudo, o tra-
tamento dado à literatura no contexto do ensino médio. A ênfase na historio-
grafia literária revela-se como prática frequente nas aulas do ensino médio, 
enquanto que a leitura literária como experiência estética parece assumir po-
sição ainda periférica. 

As orientações curriculares propostas para a educação literária podem 
influenciar as concepções e práticas pedagógicas direcionadas às atividades 
propostas para o estudo da literatura na escola. 

O objetivo geral deste trabalho é estudar orientações curriculares dire-
cionadas ao ensino de literatura no contexto da educação básica, tais como Pa-
râmetros Curriculares Nacionais para o Ensino Médio (PCNEM), Orientações 
Curriculares para o Ensino Médio (OCNEM), Base Nacional Comum Curricular 
(BNCC). Como objetivos específicos, podemos listar os seguintes: a) avaliar as 
orientações curriculares nacionais para o ensino de literatura no nível médio; 
b) identificar as percepções de docentes sobre orientações curriculares nacio-
nais para o ensino de literatura.

O aporte teórico utilizado prioriza as abordagens de Dalvi, Rezende, Jo-
ver-Faleiros (2006), Soares (1999), Rouxel (2013), Rojo (2011), Silva (2005, 
2017), Suassuna e Pereira (2013), Cereja (2005), e outros autores.
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Em termos metodológicos, a presente investigação foi desenvolvida a 
partir de uma pesquisa qualitativa, por meio de técnicas procedimentais, tais 
como: estudo documental de orientações curriculares e entrevistas com pro-
fessores de literatura que atuam no ensino médio. 

Por meio dos resultados encontrados, esperamos abrir novos olhares para 
uma maior compreensão da importância das percepções e concepções acerca 
do ensino de literatura no ensino médio, tendo em vista concepções subjacen-
tes sobre leitura literária e literatura nos documentos curriculares.

1. DESENHO METODOLÓGICO DA PESQUISA

A metodologia utilizada nesta investigação priorizou uma abordagem 
predominantemente qualitativa. Contudo, não descartamos o trabalho com 
a coleta de dados quantitativos que apoiaram a análise dos resultados da in-
vestigação. Nesse sentido, a presente investigação foi desenvolvida a partir de 
pesquisa qualitativa, por meio de técnicas procedimentais, tais como: estudo 
documental e aplicação de entrevistas com professores do ensino médio. 

Em termos metodológicos, recorremos ao estudo documental, a fim de ana-
lisar as concepções subjacentes nas orientações curriculares do ensino médio, 
tendo em vista os seguintes documentos: Parâmetros Curriculares Nacionais 
para Ensino Médio (PCNEM), Orientações Curriculares para o Ensino Médio 
(OCNEM), Base Nacional Comum Curricular (BNCC). Foram elaborados rotei-
ros de análise documental, bem como fichamentos e sínteses textuais, visando 
ao levantamento de dados. Nessa etapa da pesquisa, a abordagem da análise de 
conteúdo foi priorizada para mapear e analisar as categorias de análise.

Para avaliar a percepção de professores sobre orientações curriculares 
nacionais para o ensino de literatura, recorremos à pesquisa de campo em 
duas escolas estaduais de Pernambuco. Realizamos um estudo com professo-
res de cada escola estadual pública, com vistas a coletar informações por meio 
de entrevistas semiestruturadas aplicadas aos docentes de literatura no ensino 
médio. Para análise das entrevistas, recorremos à abordagem da análise do dis-
curso, no sentido de estudar as concepções dos professores sobre as orienta-
ções curriculares acerca do ensino de literatura na educação básica.

2. ORIENTAÇÕES CURRICULARES PARA ENSINO DE LITERATURA 

As orientações curriculares para o ensino de literatura são contempladas 
com publicações produzidas pelo MEC, tendo em vista documentos nortea-
dores em nível nacional, tais como Parâmetros Curriculares Nacionais para o 



Ensino Médio (PCNEM— BRASIL, 1999); Orientações Curriculares Nacionais 
para o Ensino Médio (OCNEM— BRASIL, 2006), Base Nacional Comum Curri-
cular (BNCC— BRASIL, 2016), e outros.

Os PCNEM procuraram explicitar os conceitos alusivos à leitura partir da 
compreensão de dois eixos que sustentam os Parâmetros: representação e co-
municação, investigação e compreensão. Esses parâmetros tomam a literatura 
em sentido stricto sensu como arte que se constrói palavras e na defesa das 
especificidades inerentes à literatura. Enfatizam a importância de sua presença 
no currículo do ensino médio, discutem sobre sua a necessidade, enfocando a 
arte, a literatura assim como outras formas de expressão artística como um 
saber fundamental ao homem (REIS, 2016, p. 3).

As competências e habilidades propostas pelos PCNEM e pelas Orienta-
ções Curriculares Nacionais para o Ensino Médio (OCNEM) permitem inferir 
que o ensino de língua portuguesa/literatura busque desenvolver no aluno-
-leitor seu potencial crítico, sua percepção das múltiplas possibilidades de ex-
pressão linguística, sua capacitação como leitor efetivo dos mais diversos tex-
tos representativos de nossa cultura, com vistas a ampliar o letramento desses 
alunos-leitores.

Para além da memorização mecânica de regras gramaticais ou das carac-
terísticas de determinado movimento literário, o aluno deve ter meios para 
ampliar e articular conhecimentos e competências que possam ser mobiliza-
das nas inúmeras situações de uso da língua com que se depara na família, 
entre amigos, na escola, no mundo do trabalho (BRASIL, 2000, p. 55).

A formação do aluno-leitor de literatura é discutida nesses documentos de 
forma bastante ampla, apontando as necessidades de ampliar práticas de letra-
mento literário. Esses documentos orientam os professores, apontando cami-
nhos que devem trilhar para que alcancem seus objetivos, para cumprir com 
esses objetivos em relação à formação de leitores na escola (REIS, 2016, p. 3).

Entretanto, segundo as orientações dadas por esses documentos oficiais 
publicados pelo Ministério da Educação e Cultura (MEC), não se deve sobrecar-
regar o aluno-leitor com apenas informações sobre épocas, estilos, caracterís-
ticas de escolas literárias como até hoje tem ocorrido, apesar de os PCN, princi-
palmente os PCN+ (BRASIL, 2002, p. 55), alertarem para o caráter secundário 
de tais conteúdos para além da memorização mecânica de regras gramaticais 
ou das características de determinado movimento literário.

O princípio teórico-metodológico assegura ao estudante o acesso aos 
meios para ampliar e articular conhecimentos, isto é, tornar-se leitor proficien-
te. Para isso, o estudante precisa ler os textos de forma mais significativa e com 
mais intensidade e frequência.



Os PCNEM insistem que a formação do leitor/escritor só será possível na 
medida em que o próprio professor se apresentar para o aluno como alguém 
que vive a experiência da leitura e da escrita. Se o professor tem relação pra-
zerosa com a leitura e a escrita certamente poderá motivar seus alunos (ROJO, 
2000, p. 66).

Outro documento importante e bastante atual nas reflexões sobre o cur-
rículo é a BNCC — Base Nacional Comum Curricular (BRASIL, 2016, 2017), 
orientação nacional de caráter normativo que define o conjunto orgânico e 
progressivo de aprendizagens e competências essenciais para os estudantes 
ao longo das etapas e modalidades da educação básica. 

Na BNCC, a literatura permanece como eixo de educação literária dentro 
do componente de língua portuguesa, que conta ainda com outros quatro ei-
xos organizadores: oralidade, leitura, escrita e conhecimentos linguísticos e 
gramaticais. O eixo da educação literária pretende proporcionar habilidades 
aos alunos para se tornarem leitores literários, por meio do contato efetivo do 
texto literário, deixando clara a intencionalidade do ensino e da vivência da 
literatura: 

Não se trata, pois, no eixo Educação Literária, de ensinar literatura, mas de promover o contato com 
a literatura para a formação do leitor literário, capaz de apreender e apreciar o que há de singular 
em um texto cuja intencionalidade não é imediatamente prática, mas artística.

(BRASIL, 2017, p. 65). 

Nesse sentido, propõe-se que o estudante seja capaz de, por meio do con-
tato com a obra, desenvolver deleite estético e fruição literária. Também nas 
orientações da BNCC, a literatura ainda não encontra muitos destaques. O do-
cumento contempla as reflexões sobre a literatura na área de linguagens, tendo 
em vista as conexões com o estudo da língua portuguesa no ensino médio. A 
BNCC ressalta a fragmentação curricular no campo de língua portuguesa, como 
observamos na citação a seguir: 

No Ensino Médio, o componente curricular Língua Portuguesa – a exemplo dos demais compo-
nentes – precisa lidar com o agravamento da fragmentação do conhecimento. Essa fragmentação 
— não obstante o esforço de constituição de áreas do conhecimento, já propostas nas Diretrizes 
Curriculares para o Ensino Médio de 1998 (BRASIL, 1998) — é desafio a ser enfrentado ainda hoje 
e pode ser observada mesmo no interior do componente, em separações que isolam, por exemplo, 
práticas de escrita, de práticas com a literatura, ou de estudos sobre a língua (BRASIL, BNCC, 2016, 
p. 505).

Com essa visão, a BNCC propõe que os objetivos de aprendizagem e de-
senvolvimento da língua portuguesa no ensino médio apresentem-se organiza-
dos em quatro eixos: oralidade, leitura, escrita e conhecimentos sobre língua/



norma padrão. A literatura não é proposta como eixo, mas sim como campo de 
atuação em que as práticas de linguagem se realizam. Nesse sentido, a BNCC 
comenta sobre os campos “literário, político-cidadão e investigativo”, visando 
às diversas formações para o estudante do ensino médio, ou seja, uma forma-
ção estética, por meio do contato com a literatura; além de “[...] uma formação 
para o exercício da cidadania, que envolve a condição de se inteirar dos fatos do 
mundo, opinar e agir sobre eles; uma formação que contempla a produção do 
conhecimento e a pesquisa” (BRASIL, BNCC, 2016, p. 506).

Além de observar as orientações curriculares para o ensino de literatura 
no contexto do ensino médio, é importante mapear as percepções dos docentes 
sobre o currículo proposto, conforme próxima seção.

3. ORIENTAÇÕES CURRICULARES PARA O ENSINO MÉDIO: 
PERCEPÇÕES DOS DOCENTES 

No contexto do ensino médio, os docentes que atuam com ensino de lite-
ratura enfrentam vários desafios, tais como: apropriação das orientações cur-
riculares, a motivação dos estudantes para as práticas de leituras e letramen-
tos literários, as influências das mídias digitais nas relações dos leitores com 
a literatura, a utilização do livro didático de literatura, o desenvolvimento de 
estratégias metodológicas para o ensino de literatura, e tantos outros.

Considerar as percepções dos docentes é fundamental para estarmos 
refletindo sobre o ensino de literatura. Nesse sentido, iremos apresentar ra-
pidamente dados de entrevistas realizadas com professores de duas escolas 
públicas do ensino médio da rede estadual de Pernambuco, tendo em vista as 
percepções dos docentes sobre as orientações curriculares para o ensino de 
literatura. 

Para contextualizar os participantes entrevistados, alguns dados de iden-
tificação mais gerais foram coletados, tais como: idade, sexo, formação acadê-
mica, tempo de docência na educação básica, tempo de atuação docente na es-
cola pesquisada, carga horária semanal de trabalho e turmas em que leciona 
no ensino médio. 

A interpretação das informações obtidas foi expressa ora em números ab-
solutos e/ou percentuais, ora em transcrição das falas dos professores. Para o 
registro e análise dos dados utilizou-se o software Excel 2010. A coleta de dados 
só foi iniciada após autorização por parte da direção escolar e os professores só 
participavam mediante a autorização/assinatura do Termo de Consentimento 
Livre e Esclarecido (TCLE). 



Dos oito professores entrevistados, 50% são do sexo masculino, e 50% do 
sexo feminino. Com relação à idade, 62,5% dos profissionais têm mais de 40 
anos, e os demais estão na faixa etária entre 20 a 39 anos. 

Ao avaliar a formação acadêmica, 100% possuem graduação em Letras. 
75% afirmaram ter pós-graduação (especialização), três possuem Especializa-
ção em Língua Portuguesa; um possui Especialização em Linguística Aplicada 
ao Ensino de Línguas; outro possui Especialização em Telemática na Educação; 
e outra informou que possui Especialização em Língua Portuguesa e também 
Especialização em Gestão Pública. 12,5% possuem mestrado em andamento. 

Em relação ao tempo de docência na educação básica, 37,5% dos entrevis-
tados têm um período de até 09 anos e 62,5% afirmaram o tempo em mais 10 
anos. Sobre o tempo de atuação docente na escola pesquisada, 87,5% dos pro-
fessores participantes atuam entre o período de até 09 anos e 12,5% relataram 
um período acima de 10 anos. 

Também em relação às disciplinas que esses profissionais lecionam na es-
cola pesquisada, todos (100%) ministram a disciplina de língua portuguesa e 
37,5% ministram outras línguas (inglesa, espanhol) e outras disciplinas. 37,5% 
dos entrevistados têm uma carga horária de até 150h/aula e 62,5% afirmaram 
ter uma carga horária acima de 151h/aula. 

Quanto às turmas em que esses professores lecionam no ensino médio, 
62,5% informaram lecionar no 1º ano; 50% dos entrevistados lecionam no 2º 
ano e metade deles (50%) lecionam no 3º ano do ensino médio. 

Os professores entrevistados revelaram ter conhecimento sobre as orien-
tações curriculares do ensino médio, assim, em sua maioria, citando os PCN 
(estaduais e nacionais) e a BNCC. A partir da pesquisa realizada, entendemos 
que os docentes estão conscientes de que, para além da instância escolar e/ou 
avaliativa, a literatura deve estar vinculada à formação humana. No que tange 
a essa formação, verificamos uma forte demanda dos professores por orienta-
ções metodológicas a par dos conteúdos e assuntos dispostos nas orientações 
curriculares do ensino médio, uma vez que, quanto ao ensino de literatura em 
particular, os documentos carecem de aprofundamento teórico-metodológico.

Diante dos dados analisados, salientamos ser importante discutir ampla-
mente as propostas curriculares e endossar mecanismos de participação dos 
docentes em seu processo de elaboração/aplicação/atualização. Além disso, 
fazem-se necessárias discussões específicas a respeito de documentos, como 
PCNEM (1999), PCN+ (2002), OCNEM (2006), BNCC (2017), uma vez que são 
orientações curriculares relevantes para os professores que os tomam como 
referência para planejamentos didático-pedagógicos. Acreditamos ser indis-
pensável assegurar condições de estudo e aprofundamento dos textos curricu-



lares, entre outros documentos importantes para a prática pedagógica (SUAS-
SUNA; PEREIRA, 2013). 

Ferreira (2007) informa que as orientações curriculares não são comple-
tamente reproduzidas tal como foram elaboradas, mas reconstruídas, criadas 
em distintas realidades escolares; os docentes, portanto, nesse processo, va-
lem-se de suas trajetórias de vida, concepções políticas e saberes práticos.

Muitas realizações dos profissionais da educação não estão estabelecidas 
nos documentos oficiais, pois existe uma margem de artifícios entre o pensado 
e o vivido que favorece a uma criação própria das pessoas que fazem o dia-a-
-dia da escola (FERREIRA, 2007, p. 66).

Verificamos, por meio dos discursos dos professores, a apropriação dos 
documentos curriculares e sua consequente e inevitável (re)significação nas 
práticas de sala de aula. Os professores ressaltaram que utilizam os documen-
tos curriculares, facilitando, assim, suas práticas escolares, devido à função do 
currículo de orientar e atualizar o ensino de forma geral, apesar das lacunas 
encontradas nessas orientações para o ensino médio.

Os entrevistados relatam que os documentos curriculares os direcionam 
na prática escolar, tendo em vista o planejamento de aulas, a orientação de 
recortes de conteúdos para as aulas, suporte e apoio para facilitar o ensino e 
aprendizagem do aluno. O currículo do ensino médio é continuamente discuti-
do, mesmo tendo algumas manobras, e alguns documentos oficiais revelam-se 
como norteadores para os docentes que buscam repensar constantemente sua 
prática pedagógica com base em suportes teóricos e metodológicos, apesar de 
apresentar incoerências em seu texto na íntegra. 

Nesse sentido, enfatizamos que, para garantir uma formação significativa, 
mediante a qual o professor considere, questione, compreenda, amplie e apli-
que as recentes teorias acerca do ensino da literatura, faz-se necessário um 
diálogo maior entre as escolas e as universidades, a fim de avaliarmos e (re)
criarmos o currículo pensado e vivido (SUASSUNA; PEREIRA, 2013). 

Os docentes avaliam, de forma positiva, as orientações curriculares na-
cionais no contexto do nível médio, dizendo que estas orientações norteiam 
o currículo a ser seguido pelo discente, direcionam metodologias, estratégias, 
porém não se aprofundam em suas avaliações sobre estes documentos nortea-
dores, mas, também, reforçam que as mesmas devem ser adaptadas ao cotidia-
no do aluno, isso considerando competências e habilidades propostas para o 
ensino de literatura.

Os professores informaram, em sua maioria, que a reforma curricular 
proposta para o ensino médio trará benefícios e malefícios ao aluno, também 
relataram que o estudante concluinte do ensino fundamental não tem maturi-



dade em escolher de forma efetiva o currículo necessário para formação dele 
próprio nesse nível de ensino. Ainda citaram que os componentes curriculares 
irão ser vistos de forma reduzida, uma vez que priorizará um eixo formativo de 
teor tecnológico. Outro professor relatou:

Acho que pode representar de certa forma um perigo para o ensino de língua e literatura, pode 
ter uma abordagem mais técnica do que reflexiva, na medida em que se retira a obrigatoriedade 
de matérias que incentivam a reflexão, como Sociologia, por exemplo, pode promover um conhe-
cimento descontextualizado da língua e da literatura (tornando o indivíduo menos questionador). 
(Entrevista com Professor A).

De acordo com essa nova legislação, o currículo do ensino médio é or-
ganizado em conteúdos comuns e especificidades, considerando o itinerário 
formativo selecionado pelo estudante, com base nas áreas de: linguagens, ma-
temática, ciências humanas, ciências da natureza, e formação tecnológica. Na 
descrição curricular proposta, os componentes “língua portuguesa” e “mate-
mática” continuam obrigatórios nos três anos do ensino médio, como também 
artes e educação física, as quais tinham sido excluídas pelo texto original da 
medida provisória (SILVA, 2017).

Segundo Catelli (2017), no momento o ensino médio possui treze (13) 
disciplinas obrigatórias na matriz curricular, tais como: Língua Portuguesa, Li-
teratura, Matemática, Geografia, História, Física, Química, Biologia, Língua Es-
trangeira, Educação Física, Artes, Filosofia e Sociologia.

Por meio da reforma curricular do ensino médio, estabelecida na Medida 
Provisória nº. 746, e convertida em Lei nº. 13.415/2017 após aprovação na 
Câmara dos Deputados e Senado e sanção presidencial, nasceu com uma limi-
tação intrínseca por ter sido proposta por meio de uma medida provisória sem 
abrir grande processo de discussão com a sociedade acerca de uma temática 
que é, antes de tudo, interesse de todos os brasileiros e, assim, havendo mu-
danças nessa grade curricular (CATELLI, 2017).

Ao perguntar sobre a situação do componente curricular literatura nessa 
proposta de reforma curricular, percebe-se que os professores entrevistados, 
em sua maioria, não souberam se posicionar quanto a essa realidade, porém 
um professor citou: “Vejo a iniciativa de anexo desta disciplina à língua por-
tuguesa também como um retrocesso, desconsiderando assim a eficácia que a 
disciplina apresentaria vista independentemente, pois isto em longo prazo sig-
nifica menos contato com a memória literária”. (Entrevista com Professor B).

Em linhas gerais, a reforma proposta para o ensino médio indica para a 
integração entre o currículo do ensino médio e a BNCC, com ênfase nas seguin-
tes áreas do conhecimento: I — linguagens; II — matemática; III — ciências da 
natureza; IV — ciências humanas; e V — formação técnica e profissional. Ain-



da conforme Silva (2017), nessa asserção, a literatura surge integrada à área 
de linguagens, articulando-se ao ensino de língua portuguesa, entendendo-se 
este como componente curricular obrigatório. Nessa conjuntura de alterações 
na organização curricular do ensino médio, a literatura, mais uma vez, ocupa 
lugar secundário e ou periférico nas discussões, pois é compreendida como 
objeto de linguagem.

Conforme as entrevistas realizadas, percebemos que os professores se 
revelaram atônitos e/ou abismados diante da necessidade de rever planeja-
mentos didáticos e estratégias metodológicas para o trabalho com a literatura 
no ensino médio. As orientações curriculares têm papel importante quando 
apresentam propostas em relação à literatura na escola.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

As aulas de literatura, principalmente no ensino médio, necessitam articu-
lar a leitura à literatura, propiciando ao aluno a possibilidade de experimentar 
o contato com o texto literário e experienciar a estética literária, descentrali-
zando o ensino da historiografia das escolas literárias. 

O ensino de literatura necessita priorizar a formação de um estudante que 
se torne cidadão atuante na sociedade. Esta formação pode ser proporcionada 
por meio do texto literário, considerando práticas pedagógicas que garantam 
aos estudantes o conhecimento dos mais variados textos, nos mais diversos 
contextos de circulação, o que acarreta na apresentação e efetivo trabalho com 
gêneros, tipos, estilos e autores distintos. Isso transforma o estudante num su-
jeito crítico e atento, que tem a possibilidade de fazer escolhas, porque detém 
conhecimento suficiente sobre a literatura que lhe é oferecida, tornando-se, 
assim, um leitor crítico. 

Nesse cenário desafiador do ensino médio, os professores têm papel ca-
pital, no sentido de motivar práticas de leituras e letramentos literários dos 
estudantes. Assim, o(a) professor(a) torna-se responsável por despertar no 
estudante o gosto pela literatura, fazendo da leitura literária um exercício de 
prazer e não uma obrigação. 

O(a) professor(a) precisa realizar leituras crítico-reflexivas das orienta-
ções curriculares nacionais direcionadas ao ensino de literatura, buscando 
apropriar-se dos documentos com autonomia para construção de planeja-
mentos didático-pedagógicos ancorados nas demandas de aprendizagem dos 
estudantes. 
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Prefácios de luís da câmara cascudo 
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INTRODUÇÃO 

O projeto consiste em uma pesquisa de cunho qualitativo e bibliográfico 
com o intuito de reunir obras prefaciadas por Luís da Câmara Cascudo nas 
décadas de 1950, 1960, 1970 e 1980. A pesquisa, que nos propomos a reali-
zar, será na perspectiva qualitativa e bibliográfica, por se tratar do estudo e 
exame de textos literários e da crítica, optamos, ainda, por adotar uma abor-
dagem dialética, discutida pelo crítico literário Antonio Candido, pois julga-
mos relevante investigar a forma como os prefácios estão relacionados às 
obras preferidas e como elas dialogam com a sociedade, assim acreditamos 
que – a abordagem dialética – nos permitirá estabelecer esse elo entre o lite-
rário e o social. Nessa perspectiva, os fatores externos se tornam internos e 
os internos ganham mais sentido quando postos em contato com o contexto 
no qual estamos inseridos. 

Logo, nossa pesquisa, ora vinculada ao Programa Institucional de Bolsas 
de Iniciação Científica (PIBIC), busca ampliar ainda mais a discussão sobre a 
temática a partir da inserção de obras e seus respectivos prefácios de quatro 
décadas: 1950, 1960, 1970 e 1980. Assim, objetivamos investigar o caráter 
metalinguístico desses prefácios, juntamente, com as obras as quais se refe-
rem. Pois acreditamos que a partir dessa análise é possível estabelecer uma 
relação entre o texto introdutório e a obra e mostrar que ambos encontra-se 
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intrinsicamente ligadas ao contexto histórico e social em que estão inseridos. 
A pesquisa também intenciona contribuir para a formação do leitor literário, 
mais especificamente de um leitor que se debruce sobre a literatura produzida 
especificamente no Rio Grande do norte.

1. SOBRE O GÊNERO PREFÁCIO 

Antes de entrarmos nos estudos dos prefácios precisamos entender do 
que se trata esse gênero. Monteiro (2015) destaca que há uma variedade de 
conceitos:

Ao pesquisar sobre o gênero em estudo, observamos que o vocábulo “prefácio” admite diversos 
significados”. No Dicionário de Termos Literários (1999, p. 416), encontramos o seguinte: “Latim —, 
ação de falar no princípio. Sinônimo de ‘prólogo’, no sentido de texto que precede ou introduz uma 
obra”. Tal definição indica apenas um dos possíveis propósitos do gênero, tendo em vista que ele 
pode também fazer referência a outros textos que acompanham a obra, vindo no seu início ou não. 
Como a escritura do prefácio não possui uma forma fixa, definida, compete ao prefaciador adotar 
o “modelo” considerado adequado para cada obra a ser prefaciada; por esse motivo, é comum 
encontrarmos textos introdutórios no formato de carta, de entrevista, de depoimento, e em muitos 
outros. O seu conteúdo quase sempre contempla considerações sobre o livro ao qual se refere, mas 
às vezes traz, também, dados biográficos do autor e informações que o prefaciador fornece ao leitor 
com o propósito de facilitar o entendimento da obra. (MONTEIRO, 2015, p. 46-47)

Desta forma, vemos o quão importante é o prefácio para o entendimento 
das obras a serem lidas e analisadas, pois se trata de um gênero misto, que 
pode apresentar informações adicionais a obra como a opinião do autor do 
prefácio e o seu caráter psicológico. Além disso, esses textos introdutórios 
comportam outras funções, podendo, também, remeter ao contexto históri-
co/social em que são escritos. Essas características do gênero prefácio propi-
cia estudos interdisciplinares, no qual pesquisadores podem utilizar desses 
textos como fontes de conhecimento diversos (cultural, histórico, social, bi-
bliográfico, etc.).

Após essa breve discussão sobre o conceito de prefácio podemos chegar 
ao ponto de partida de nosso projeto, o qual visa dar continuidade à pesquisa 
realizada durante o doutoramento, cuja tese se intitula Luís da Câmara Cascudo 
Prefaciador (M0NTEIRO, 2015), defendida e aprovada pelo Programa de Pós-
-graduação de Estudos da Linguagem — PPgEL/UFRN. 

2. METODOLOGIA 

Metodologicamente, partiremos do corpus coletado para a tese de dou-
torado intitulada: Luís da Câmara Cascudo Prefaciador (MONTEIRO, 2015) 



para, logo após, organizar um conjunto de obras prefaciadas, a partir do qual 
prosseguiremos com as seguintes etapas: listar as obras prefaciadas por Luís 
da Câmara Cascudo nas décadas de 1950, 1960, 1970 e 1980; selecionar duas 
obras de cada década, dentre as mais representativas de cada período; rea-
lizar a leitura e releitura das obras, discutir e analisá-las; realizar leitura e 
discussão dos prefácios, analisando-os a fim de estabelecer uma comparação 
entre o que está contido na obra lida com o que Luís da Câmara Cascudo afir-
ma sobre ela. 

Até o momento, encontramo-nos em processo de embasamento teórico e 
de seleção das obras literárias potiguares a serem lidas e analisadas dentre as 
décadas já citadas que, a seguir, topicalizaremos: 

Década de 1950

NAVARRO, Newton. ABC do cantador Clarimundo. Natal: Sebo Vermelho, 2011. ― Prefácio‖, p. 13-17.

Imagem 1 – Capa do livro ABC do cantador Clarimundo de Newton Navarro

Fonte: Sebo Vermelho. Disponível em: http://sebovermelhoedicoes.blogspot.com/2011/03/abc-do-cantador-
clarimundo.html



MAMEDE, Zila. O Arado (1959). Natal: EDUFRN, 2003. — Notas de Luís da Câmara Cascudo, datadas 
de junho de 1959, Natal, p. 123-5. 

Imagem 2 – Capa do Livro O Arado de Zila Mamede

Fonte: uns2poemas. Disponível em: http://uns2poemas.blogspot.com/2015/10/o-arado-zila-mamede.html

Década de 1960

LIMA, Diógenes da Cunha. Lua 4 vezes sol. Natal: Imprensa Universitária. — Prefácio de Luís da 
Câmara Cascudo‖, datado de novembro de 1967, Natal, p. 3-5.

Imagem 3 – Capa do livro Lua 4 vezes Sol de Diogenes Filho

Fonte: fotografada pelos autores.



CASCUDO, Luís da Câmara. Flor dos romances trágicos. Editora do Autor. — Preliminar, datado de 
dezembro de 1964, Natal, p. 11-4.

Imagem 4 – Capa do livro Flor dos Romances Trágicos de Cascudo

Fonte: Livraria Traça 1986. Disponível em: https://www.traca.com.br/livro/106920/

Década de 1970

FERNANDES, Jorge. Livro de Poemas de Jorge Fernandes. 2. ed. Natal: Fundação José Augusto (Edi-
ção fac-similar de 1927). Prefácio — Jorge Fernandes, datado de outubro de 1969, Natal, p. I-VII.

Imagem 5 – Capa do Livro de Poemas de Jorge Fernandes

Fonte: Letras in.verso e re.verso. Disponível em: http://www.blogletras.com/2008/09/por-pedro-fernandes-de-
oliveira-neto.html



TRINDAD, Socorro. Os Olhos do lixo. Fortaleza: Editora Jurídica Limitada. — Prólogo de Luís da Câ-
mara Cascudo, datado de janeiro de 1972, Natal, [s.p.].

Imagem 6 – Capa do livro Os olhos do lixo de Socorro Trindad 

Fonte: fotografada pelos autores.

Década de 1980

GURGEL, Deífilo. Manual do Boi Calemba. Natal: Nossa Editora. — Prefácio de Luís da Câmara Cas-
cudo, datado de fevereiro de 1980, Natal, [s.p.].166

SILVA, Zelma Bezerra. No ritmo da chuva. [s.e.]. — Prefácio de Luís da Câmara Cascudo, datado de 
27 de janeiro de 1980, Natal, [s.p.]

Imagem 7 – Capa do livro No ritmo da chuva de Zelma Bezerra

Fonte: fotografada pelos autores.

166 Não obtivemos acesso a imagem desse livro.



3. RESULTADOS E DISCUSSÕES

Assim como todo trabalho acadêmico este se destaca pela dimensão do 
aprendizado, bem como por apresentar relevância teórico-prática. Quanto a 
relevância prática do projeto consiste no fortalecimento do ensino de Litera-
tura, bem como na formação do leitor literário. A relevância teórica se justifica 
pela necessidade do estudo sobre a cor local, tendo em vista a função do proje-
to de pesquisa PIBIC, que é investigar e produzir conhecimento científico.

Vale salientar que a nossa pesquisa se encontra ainda em desenvolvi-
mento. Nesse sentido, estamos em processo de leitura dos textos teóricos que 
fomentará nossa base para realização do projeto, os quais podemos citar os 
seguintes: Formação da literatura brasileira (1997) e A personagem de ficção 
(2011) de Antonio Candido; “O narrador: considerações sobre a obra de Niko-
lai Leskov” (2014) de Walter Benjamin; e Luís da Câmara Cascudo Prefaciador 
(2015) de Maria da Conceição Silva Dantas Monteiro. Este último, é o suporte 
de nossa pesquisa, pois a partir dele podemos observar que Monteiro (2015) 
traz um apanhado sobre obras que mais se destacaram nos 87 anos de vida de 
Luís da Câmara Cascudo como: Alma Patrícia (1921) e Joio (1924), livros de 
crítica literária; Vaqueiros e Cantadores (1939), que tematiza a cultura popular; 
e Rede de Dormir (1957), cujo subtítulo já explica do que trata a obra: é “uma 
pesquisa etnográfica”. 

Umas das maiores contribuições de Luís da Câmara Cascudo para a lite-
ratura nacional foi a elaboração dos seus prefácios. Nesse sentido, Monteiro 
(2015) apresenta como ponto de partida da análise dos prefácios cascudianos, 

[...] a proposição de que a leitura deles viabiliza uma melhor compreensão da história da literatu-
ra, da memória cultural e da literatura produzida especificamente no Rio Grande do Norte. Nesse 
sentido, Antonio Candido (2002, p. 87) sugere que, quando se trata do literário, o dado local “se 
vai modificando e adaptando, superando as formas mais grosseiras até dar a impressão de que se 
dissolveu na generalidade dos temas universais”. Isso nos mostra que, na visão do crítico, local e 
universal devem se harmonizar no contexto da obra literária. E, mesmo sabendo que o crítico lite-
rário não se referia ao gênero em estudo, nem ao ambiente no qual ele foi produzido, observamos 
que o seu pensamento pode ser aplicado a esse contexto. (MONTEIRO, 2015, p. 47)

Diante disso, a autora ressalta a importância do estudo dos prefácios para 
a construção da história da literatura nacional, mais precisamente, do Rio 
Grande do Norte. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Ao longo deste trabalho procuramos despertar nos leitores uma visão da 
importância dos prefácios para se entender o contexto no qual as obras são 



inseridas. Para tanto, utilizaremos como base teórica os conceitos discutidos 
por Antonio Candido, que acredita que

A literatura aparece claramente como manifestação universal de todos os homens em todos os 
tempos. Não há povo e não há homem que possa viver sem ela, isto é, sem a possibilidade de 
entrar em contato com alguma espécie de fabulação. O sonho assegura durante o sono a presença 
indispensável deste universo, independente da nossa vontade. Assim como todos sonham todas as 
noites, ninguém é capaz de passar as vinte e quatro horas do dia sem alguns momentos de entrega 
ao universo fabulado. (CANDIDO, 1995, p. 242)

Esse estudo, certamente, possibilitará maior contato com a literatura bra-
sileira produzida especificamente no Rio Grande do Norte, como também apre-
sentar ao leitor/pesquisador da literatura, e de áreas afins, informações sobre 
autores/obras potiguares desconhecidas.
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DESCONSTRUÇÕES ACERCA 
DO FAZER LITERÁRIO: 

a presença do plágio como marca intertextual
Karoline Margarida Fernandes Januário167 

Cícera Antoniele Cajazeiras da Silva168

Só sentia a euforia de uma experiência de leitura extraordinária, uma espécie 
de gratidão profunda que não é estranha a todos que amam a literatura. 

(MCEWAN, 2018, p. 28)

ETERNIDADE OU EFEMERIDADE? 

A escrita é um ato de liberdade, exaustão e, sobretudo, pertencimento. 
Neste sentido, expomos nossos céus e infernos internos, nos mostramos de 
uma forma singular e arrebatadora diante do que é nosso. Assim sendo, trata-
-se de um pertencimento aliado ao egoísmo. As palavras escritas por nós são 
nossas e, desse modo, protegemos e zelamos para que nosso nome seja perpe-
tuado sobre nossos escritos. 

Este zelo é convencionalizado por meio do entendimento sobre o que seja 
posse, o público e o privado ganham significações, deste modo, a escrita ultra-
passa o campo linguístico para o social. O esmero é inerente a todo ser humano, 
já que o estar tem conotação de ser. Na literatura percebemos que a escrita se 
relaciona com o íntimo do autor, as sensações são materializadas por meio das 
palavras. 

A ideia de originalidade permeia o campo literário, sobretudo na busca de 
estabelecer ligações de um estilo ao seu “criador”, porém esta noção é discutida 
desde a antiguidade clássica. Segundo Aristóteles, as atividades humanas são 
fruto de processos de imitação:

167 Graduanda em Letras-Português (UFERSA). Membro do Grupo de Estudos sobre o Romance e do projeto de 
pesquisa Lótus: narrativa, romance e metaficção.
168 Professora de Teoria da Literatura e Literaturas Africanas de Língua Portuguesa (UFERSA). Vice-líder do Grupo 
de Estudos sobre o Romance e coordenadora do projeto de pesquisa Lótus: narrativa, romance, metaficção.



A tendência para a imitação é instintiva no homem, desde a infância. Neste ponto distinguem-se 
os humanos de todos os outros seres vivos: por sua aptidão muito desenvolvida para a imitação. 
Pela imitação adquirimos nossos primeiros conhecimentos, e nela todos experimentamos prazer. 
(ARISTÓTELES, 2015, p. 04)

No dicionário Aurélio, o termo imitação significa “fazer à semelhança de, 
reproduzir (o que outrem fez), tomar por modelo, assemelhar-se a, arremedar”. 
Tornar algo original traz muitos questionamentos e desconfianças, pois se pen-
sarmos na estética literária, a literatura clássica nos contempla com diversos 
estilos que acreditamos serem do período moderno, desse modo, a concepção 
de originalidade fica aquém na autoria. 

O presente trabalho abordará as referências e o contato intratextual no 
conto Meu livro violeta, do escritor britânico, Ian McEwan, publicado no Brasil 
em 2018. Analisaremos este contato com as obras Orgulho e preconceito, de 
Jane Austen, e Reparação, de Ian McEwan. 

A narrativa se voltará para o sucesso e o insucesso na vida de dois escri-
tores, formados em Literatura Inglesa que almejam despontar como escritores 
renomados, “queríamos ser escritores, escritores famosos, até mesmo gran-
des escritores.” (McEWAN, 2018, p. 10), porém apenas um obterá os louros do 
reconhecimento, gerando um revés na história. O conto discutirá o plágio, a 
inveja, o conceito de originalidade, subvertendo algumas convenções literárias 
e acadêmicas. 

Para respaldar este estudo iremos utilizar a teoria de Bakhtin (2008), que 
versa acerca dos diálogos intertextuais, problematizando a partir do dialogis-
mo a noção de originalidade e as relações existentes com outros escritos passa-
dos. A teoria do conto de Gotlib (1990), Cortázar (1963) e Piglia (1994), funda-
mentarão a concepção de conto. Ademais, utilizaremos Hutcheon (1984), que 
trata do fenômeno da metaficcionalidade, propondo sua conceituação e sua 
relação com a contemporaneidade, delineando seus diversos procedimentos. 

Dessarte, o estudo pretende discutir de que forma o conto Meu livro vio-
leta, de Ian McEwan, utiliza destes procedimentos supracitados e quais suas 
implicações na constituição da narrativa. 

ENTRE RIOS E AFLUENTES

“Você terá ouvido falar do meu amigo Jocelyn Tarbet (...)”, assim inicia Meu 
livro violeta, de Ian McEwan, nos parece que vai ser contada uma boa histó-
ria, ao menos é o que se espera de um conto. Por que conto e não outro gêne-
ro? Ian McEwan brinca com seus leitores desafiando-os a mergulhar de forma 
profunda no seu mundo ficcional, subvertendo as convenções literárias acerca 



do gênero, a começar pela publicação, um único conto, quando, normalmente, 
contos são publicados em antologias e/ou reuniões de contos. Segundo Gotlib 
(1990, p. 45):

Porque cada conto traz um compromisso selado com sua origem: a da estória. E com o modo de se 
contar a estória: é uma forma breve. E com o modo pelo qual se constrói este seu jeito de ser, eco-
nomizando meios narrativos, mediante contração de impulsos, condensações de recursos, tensão 
das fibras do narrar. 

Qual a duração de uma bolha de sabão? Poderíamos dizer, pouco, muito 
pouco, quando menos se espera a bolha de sabão cumpre seu papel e se desfaz, 
causando um sentimento de surpresa e indignação, pois sempre esperamos 
que dure um pouco mais. A brevidade da bolha assemelha-se com a duração 
do gênero literário conto, a narrativa é constituída sob forte tensão, os acon-
tecimentos se desenrolam segundo um ritmo mais acelerado, os eventos que 
compõem a história são significativos, contínuos e impactantes. 

No conto Meu livro violeta a sucessão de acontecimentos ocorre de ma-
neira intensa, uma vez que o fluxo temporal é constituído por longos saltos, a 
exemplo, “os dois anos que se seguiram ao fim da faculdade (...)”, “levei cinco 
anos para escrever meu segundo romance (...)”, “chegamos assim aos cinquenta 
anos, com mais de meia vida vivida” (McEWAN, 2015, p. 13, 16, 22). 

A teoria sobre o conto discorre sobre elementos significativos para enten-
der o gênero, dizendo respeito à sua própria constituição enquanto gênero lite-
rário. Segundo, Gotlib (1990, p. 19), “o conto recai no princípio de uma relação: 
entre a extensão do conto e a reação que ele consegue provocar no leitor ou o 
efeito que a leitura lhe causa.”.

É importante considerar que o conto, assim como toda obra literária, é fru-
to de uma consciência do contista, nada é posto por acaso, se ocorrer, o conto 
falha em seu objetivo, o efeito único, assim como pontuou Poe. Cortázar (1963, 
p. 122), por sua vez, estabelece que, “cada palavra deve confluir para o acon-
tecimento, para a coisa que ocorre deve ser só acontecimento e não alegoria.”. 

Para Gotlib (1990, p. 20), “uma característica básica na construção do 
conto: a economia dos meios narrativos. Trata-se de conseguir, com o mínimo 
de meios, o máximo de efeitos.” Para tal, podemos salientar alguns elementos 
constituintes do conto, a exemplo, a brevidade, a rapidez, número reduzido de 
personagens e ambientes e o encerramento do conto no clímax. 

O número reduzido de personagens e ambientes é uma característica do 
conto, em Meu livro violeta, podemos verificar que há cinco personagens e dois 
ambientes, sendo eles, Jocelyn (escritor famoso), Parker Sparrow (escritor), 
Arabella (esposa de Parker), Joliet (esposa de Jocelyn) e Matt (filho de Parker 
e Arabella), enquanto aos ambientes são constituídos da casa de Jocelyn e a 



casa de Parker. A história é narrada por Parker, temos assim, um único ponto 
de vista sobre a narrativa. 

Para Cortázar (1963), o conto é “uma bolha de sabão que se desprende 
do autor, do seu pito de gesso”, o contista “perde” o controle sobre o conto, 
tornando-o autossuficiente. Assim, como argila que o artesão molda, as partes 
estruturantes da matéria orgânica darão a forma que constituirá a obra final, 
em concomitância, o conto será moldado e remodelado pelas mãos do contista, 
contudo, flutuará pela imensidão das sensações, tornando-se livre das amarras 
do criador, o conto será uma libélula, instigante, rápido e voraz. 

Falta-lhe tempo, disse Cortázar, o conto recorrerá à seleção de elemen-
tos significativos para sua constituição, tendo que limitar acontecimentos. De 
acordo com Piglia (1994, p. 37), “o conto sempre contará duas histórias.”. Desse 
modo, encontraremos duas histórias, entretanto, “uma história visível esconde 
a história secreta.”, demandando do leitor perspicácia para compreender o su-
perficial e a epiderme da narrativa. 

No conto, Meu livro violeta, a primeira história revela-se no infortúnio de 
um escritor em detrimento ao seu amigo, o escritor famoso. A história secreta 
aparecerá acoplada à história visível, como uma luva posta na mão, a verda-
deira história contará as ações de Parker, o escritor sem sucesso, este plagiará 
o romance do seu amigo, Jocelyn, esta ação desencadeará os acontecimentos 
mais intensos da narrativa. 

Em Meu livro violeta, encontramos histórias, um emaranhado de narrati-
vas que se unem formando vozes. Para dar conta deste fenômeno, recorrere-
mos à teoria do dialogismo de Bakhtin (2008), entende-se que todo e qualquer 
texto traz relações com outros escritos passados, desta forma, analisaremos o 
contato intertextual na narrativa. 

O conceito de diálogo entre textos, sendo entendida como a copresença de 
um texto em um outro, seja esse aparecimento visível ou não à percepção do 
leitor. Segundo Bakhtin (2008, p. 132): 

A cada palavra da enunciação que estamos em processo de compreender, fazemos corresponder 
uma série de palavras nossas, formando uma réplica. Quanto mais numerosas e substanciais forem, 
mais profunda e real é a nossa compreensão. 

As palavras transmutam-se de um texto para outro, conectando-se a partir 
de um interlocutor, ou seja, este será representado pelo leitor, mas esta corres-
pondência só será geradora de significações se este for conhecedor dos escri-
tos. Em Meu livro violeta, percebemos a copresença de escritos de Jane Austen, 
em Orgulho e preconceito, e Ian McEwan, em Reparação. 



O TEMPO PODE SER CRUEL EM MATÉRIA DE REPUTAÇÃO 

Dois amigos, formados em literatura inglesa que sonhavam em ter sucesso 
na literatura, este templo cultuado pelas musas das artes. Segundo McEwan 
(2018, p. 13), “Éramos sacerdotes no templo da literatura”. Entretanto, um dos 
amigos rompe um juramento quase sagrado, escreve uma peça para a televisão 
e obtém sucesso quase que imediato, já o outro deve se contentar com as aulas 
de literatura num bairro periférico de Londres. 

A metaficção é um fenômeno literário que deixa visível as marcas do escri-
tor, tornam-se palpáveis os procedimentos de produção, ou seja, a metaficção é 
a literatura falando da literatura. Para Hutcheon (1984, p. 1), “Metaficção (...) é 
ficção sobre ficção – isto é, ficção que inclui em si mesma um comentário sobre 
sua própria identidade narrativa e/ou linguística”.169

A metaficcionalidade refere-se a ir além do ficcional, mostrando as fissu-
ras existentes na construção ou reconstrução da narrativa. Os escritos metafic-
cionais falam sobre si. Desse modo, Meu livro violeta fala sobre a constituição 
e os artifícios da escrita literária, por vezes, falseada. Iremos tratar da inter-
textualidade e do plágio ficcional e como esses aspectos tangem a construção 
de sentido. “Arabella, uma rosa inglesa, ampla, generosa e calma, uma mulher 
engraçada que é minha mulher até hoje” (McEwan, 2018, p. 14). Essa é a des-
crição que Parker faz de sua esposa, entretanto, nos remete a outra Arabella, 
também escrita por McEwan, em Reparação, mas esta é uma criação da criação 
de uma criação ficcional. “Arabella não era sarnenta? Tinha pele clara e cabelos 
negros, e pensava os pensamentos de Briony.” (McEWAN, 2011, p. 18). 

McEwan, de forma consciente utiliza seus escritos para provocar e dizer 
que nada está findado, sempre haverá uma continuidade e que os escritos são 
fios condutores para outros escritos. Para Hutcheon (1989, p. 111 apud Silva, 
2003, p. 218): 

A partir da perspectiva de qualquer teoria da intertextualidade, a experiência da literatura consiste 
apenas num texto, num leitor e nas suas reações, que tomam a forma de sistemas de palavras, 
agrupados associativamente no espírito do leitor. Dois textos poderiam, pois, partilhar estes sis-
temas sem serem codificados parodicamente; o local da apropriação textual reside aqui no leitor, 
e não no autor, real ou inferido. Um intertexto não seria, pois, necessariamente o mesmo que um 
texto parodiado (...). 

O nome do livro desencadeará uma importante cena da narrativa do ro-
mance Orgulho e preconceito, de Jane Austen, A dança que ele recusou. Em Or-
gulho e preconceito, as personagens Elizabeth e Mr. Darcy estão em um baile e 
o cavalheiro recusa todos os pedidos de dançar na festa, o que deixa Elizabeth 

169 Tradução nossa.



muito irritada, “Recusou-se a ser apresentado a qualquer outra moça e passou 
o resto da noite andando pelo salão, conversando ocasionalmente com uma ou 
outra pessoa do seu próprio grupo.” (AUSTEN, 2012, p. 18). 

Em Meu livro violeta a cena supracitada estará representada no título do 
livro plagiado, “dentro de uma semana tinha em mãos um exemplar de A dan-
ça que ela recusou. A capa era violeta, com letras douradas gravadas em fonte 
Copperplate bem floreada, e as páginas eram ligeiramente perfumadas.” (McE-
WAN, 2018, p. 33). 

A narrativa se voltará para o plágio e/ou roubo, como assinala o roman-
cista Parker, “afinal, o romance não seria menos meu do que dele.” (McEWAN, 
2018, p. 31), além da confirmação da tomada dos escritos de Jocelyn, o roman-
cista reafirma suas intenções perversas, “Não nego que houve desonestidade. 
Roubei uma vida e não tenciono devolvê-la.” (McEwan, 2018, p. 10). Segundo 
Bergler (1971, p. 21), “O plágio é a adoção da própria propriedade intelectual, 
sem citar a verdadeira origem.” Desse modo, percebemos que Parker plageia 
o romance do seu amigo e ainda justifica seu ato com base na literatura, ou 
melhor, nos escritores, “Hoje, olhando para trás, me pergunto se fui motivado 
pelas falsificações de Lee Israel, pelo conto Pierre Menard de Borges, ou pelo 
romance de Calvino Se um viajante numa noite de inverno.” (McEWAN, 2018, p. 
29). No processo de falseamento, há uma tentativa de encobrir ou criação uma 
identidade no romance. Parker descreve a reconstrução dos escritos, adequan-
do-o à suas particularidades.

De volta ao quarto de hóspedes, peguei em minha maleta de mão um dos cadernos em branco – 
sempre recebo vários no natal – e pus mãos à obra, trabalhando para valer. Fiz longas anotações 
do romance que acabara de ler (...). Deliberadamente me afastei do tema várias vezes e persegui 
ideias irrelevantes, mas retomando sempre a linha central da história (...). Troquei os nomes dos 
personagens, alterei aspectos de seus passados, dos lugares que viviam, detalhes dos seus rostos. 
(McEWAN, 2018, p. 30-31). 

Entretanto, o conto Meu livro violeta subverte a noção de plágio proposto 
por Bergler (1971), pois ao invés do plageado denunciar o roubo, quem in-
citará a dúvida será o plageador, “Por acaso isto não é parecido com um ro-
mance de grande sucesso publicado no mês passado?”. (McEWAN, 2018, p. 36). 
De acordo com Hutcheon (1984), a metaficção será um espelho que dialogará 
consigo, enxergando-se e discutindo seus processos de criação, podemos con-
siderar o conto Meu livro violeta um destes espelhos, pois na narrativa encon-
traremos outras narrativas imbricadas, o narrador descreverá elementos que 
constituem a construção da narrativa. 

O resto você já sabe. Uma violenta tempestade varreu minha casa e a de Jocelyn. Todos os ingre-
dientes corretos. Um vilão miserável, um herói calado. Um patrimônio nacional derrubado do seu 
pedestal num golpe, apanhado na boca da botija, um velho amigo na pior, traído, passagens intei-



ras roubadas, a própria ideia furtada, assim como os personagens, nenhuma explicação plausível 
oferecida pelo culpado (...). E o velho amigo? Digno, se recusou a condenar, fechou as portas para 
entrevista. (McEWAN, 2018, p. 36). 

Deparamos-nos com uma ficção sobre a ficção, todos os ingredientes cria-
dos por Parker são narratológicos, por meio desta história secreta haverá mu-
danças significativas na história, pois os papéis dos escritores irão se inverter 
a glória e o sucesso irá para o desafortunado escritor, assim Parker “assumirá” 
a vida de Jocelyn. 

Passado algum tempo, compramos uma velha e grande casa, na saída de uma cidadizinha a cin-
co quilômetros de Durham (...). No ano anterior, eu aceitara o título de cavaleiro concedido pela 
rainha. Continuo um santo, um santo extremamente rico, e estou perto de me transformar num 
patrimônio nacional. (McEWAN, 2018, p. 39). 

E Jocelyn? “se mudou para Brixton, nosso antigo habitat (...) dá aulas no-
turnas de escrita criativa em Lewisham.” (McEWAN, 2018, p. 40). A narrativa 
tem revés que coloca em dúvida as construções de sentidos que foram sendo 
desenvolvias ao longo da história, sobretudo da autoria do livro, sendo reafir-
madas na passividade de Jocelyn. 

Falamos sobre tudo milhares de vezes, lemos os mesmos livros, vivenciamos juntos e compartilha-
mos tantas coisas que, curiosamente, nossos pensamentos e nossa imaginação se fundiram de for-
ma tão profunda que acabamos escrevendo mais ou menos o mesmo romance. (McEWAN, 2018, 
p. 41). 

O desfecho do conto se dá de maneira abrupta, uma comemoração é posta, 
um nascimento ou reafirmação de verdades inquestionávies, a amizade ou a 
familiaridade e por fim, “Tim-Tim!” (McEWAN, 2018, p. 41). O final de um conto 
sempre nos deixará sem chão e, sobretudo, questionando o término, dar-se-á a 
incompreensão. Em Meu livo violeta, teremos fissuras vísiveis acerca da cons-
trução literária, sendo posto e questionado a originalidade do texto frente ao 
escritor, além disso, o conto transfoma-se numa alegoria sobre o trabalho do 
escritor, pois a benesse será dada pela “euforia de uma experiência de leitura 
extraordinária, uma espécie de gratidão profunda que não é estranha a todos 
que amam a literatura.” (McEWAN, 2018, p. 28). 
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E O VERBO SE FEZ CARNE: 
aspectos metaficcionais e processos 

adaptativos em o colecionador
Antonio Bezerra de Mesquita170 

Cícera Antoniele Cajazeiras da Silva171

Vê-la fazia-me sempre sentir como se estivesse capturando uma verdadeira 
raridade, como se me aproximasse com todos os cuidados, silenciosamente, de 

uma borboleta de cores difusas e muito belas. 
John Fowles 

ENTRE OS VALES DA MORTE 

A metaficção é um fenômeno literário demasiado complexo e instigante, 
sobre o qual grandes estudiosos vêm se debruçando e devotando parte de suas 
produções intelectuais (GASS, 1970; HUTCHEON, 1980; WAUGH, 1984). A prio-
ri, a própria etimologia da palavra já nos dá pertinentes indicações acerca do 
seu âmago. O prefixo meta, de origem grega, pode vir a significar “além de”, ex-
primindo, por vezes, as noções de transcendência, de autorreflexão. Em um sen-
tido literal, o vocábulo tem por tradução direta a expressão “além da ficção”, de-
notando algo que vem a sobrepujar o simples ato de escrever e ler uma história.

Por ser algo tão impalpável, a metaficção necessita ser perscrutada a par-
tir de uma obra concreta, que deverá ser entendida como uma de suas inúme-
ras manifestações possíveis. Uma dessas ocorrências em que ela se faz presen-
te vem a ser o romance O Colecionador, de John Fowles, publicado em 1963.

Esse romance se enquadra na categoria de metaficcional por apresentar 
dois narradores, isto é, por haver uma mesma história sendo contada duas ve-
zes e por dois pontos de vista distintos. Torna-se interessante analisar como 
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essa dupla narração desnuda a arquitetura do texto literário, e de como esse 
procedimento influencia a adesão e a percepção dos leitores para com àquela 
narrativa.

A história contada na obra em questão transpôs o universo literário, des-
locando-se das páginas dos livros e sendo (re)contada também nas telas do 
cinema. William Wyler, cineasta da indústria de Hollywood do século XX, foi o 
responsável por realizar a adaptação fílmica homônima em 1965.

Investigar o fenômeno metaficcional pelo viés da adaptação fílmica per-
mitirá um entendimento mais amplo sobre o seu teor; e, simultaneamente, um 
esclarecimento sobre os próprios processos adaptativos, de como há (ou não) 
a adequação de um aspecto tão próprio de um determinado livro ao meio cine-
matográfico. Deve-se pensar esse processo de transposição como uma espécie 
de morte do romance, cujas páginas sucumbem ao fogo da transmutação, re-
nascendo em um novo parque semiótico. 

1. O REFLEXO REVERSO DOS ESPELHOS METAFICCIONAIS 

Em uma tentativa de definição demasiada simplista mas adequada, deve-
-se formular a metaficção como todo texto literário que tem a intenção delibe-
rada de evidenciar os seus próprios mecanismos de produção. De acordo com 
Hutcheon (1984, p. 1), “Metaficção (...) é ficção sobre ficção – isto é, ficção que 
inclui em si mesma um comentário sobre sua própria identidade narrativa e/
ou linguística”.172

O texto metaficcional fala sobre si mesmo, olhando para o seu próprio re-
flexo, e confrontando sua imagem distorcida, como uma pessoa que se posta 
em frente a um espelho a se flagelar, tal qual Narciso fez ao venerar seu reflexo 
nas águas de um rio, sucumbindo à morte por isso e, posteriormente, renas-
cendo sob a forma transfigurada de uma delicada flor, a qual a ninfas que ali 
estavam e a tudo assistiam batizaram de narciso. Esse caráter de mudança de 
forma é o que parece caracterizar mais intensamente os textos metaficcionais. 

Metaficcção é ficção fundamentada na própria elaboração de outras fic-
ções, que discute, reflete e evidencia sua própria arquitetura, apresentando uma 
ruptura com o esquema narrativo tradicional. Como explana Bernardo (2010, 
p. 42), “metaficção é uma ficção que não esconde o que é, mantendo o leitor 
consciente de estar lendo um relato ficcional, e não um relato da própria vida.”

Essa aceitação do caráter ficcional do texto literário propõe a reconside-
ração do papel desempenhado pelo leitor, que é convidado a adentrar, a mer-

172 Tradução nossa. 



gulhar no espaço criado pela obra, e participar ativamente do seu processo de 
significação. Como esclarece Reichmann, a partir de suas ponderações sobre 
Hutcheon (1984) “o papel do leitor começou a se alterar e a leitura deixou de 
ser uma tarefa fácil, confortável e harmoniosa; o leitor, atacado de todos os 
lados pelo texto literário autoconsciente, passou a ser levado a controlar, a or-
ganizar e a interpretar esse texto” (2006, p. 4).

Segundo Bernardo (2010, p. 45), a metaficcção tem por traço mais carac-
terístico “a consciência de si ou autoconsciência, mas uma autoconsciência so-
crática que procura saber tão-somente o quanto não sabe – em outras palavras, 
o quanto o conhecimento possível é caleidoscópio.” Uma ficção que atenta para 
o seu próprio status ficcional, que pensa em si própria, discute os seus pró-
prios meios, seus próprios mecanismos, quase como se estivesse usando um 
determinado enredo, uma determinada história como álibi, para, na verdade, 
escrever sobre si mesma, sobre como foi construída.

2. UM PASSEIO POR OUTROS PARQUES SEMIÓTICOS 

Conquanto seja mais pensado, discutido e conhecido a partir dessa comu-
nhão entre literatura e cinema, o fenômeno da adaptação, em verdade, apresenta 
um caráter de ubiquidade, uma quase onisciência, estando presente em inúme-
ros outros meios e mídias. Como argumenta Hutcheon (2011, p. 22), “adaptações 
estão em todos os lugares hoje em dia: nas telas da televisão e do cinema, nos 
palcos do musical e do teatro dramático, na internet, nos romances e quadrinhos, 
nos fliperamas e também nos parques temáticos mais próximos de você.”

Por ser algo tão complexo, tão profundo e abrangente, a adaptação não 
admite ser resumida, sintetizada em uma única definição, em uma única con-
ceituação, exigindo ser perscrutada, analisada e vista como produto e como 
processo.

Como uma entidade ou produto formal (o filme em si), Hutcheon (2011, p. 
28) esclarece que:

[...] a adaptação é uma transposição anunciada e extensiva de uma ou mais obras em particular. 
Essa ‘transcodificação’ pode envolver uma mudança de mídia (de um poema para um filme) ou um 
gênero (de um épico para um romance), ou uma mudança de foco e, portanto, de contexto: recon-
tar a mesma história de um ponto de vista diferente, por exemplo, pode criar uma interpretação 
visivelmente distinta.

Como um processo de criação do filme, a adaptação “sempre envolve tan-
to uma (re)interpretação quanto uma (re)criação; dependendo da perspectiva, 
isso pode ser chamado de apropriação ou recuperação” (HUTCHEON, p. 29). 
Nessa segunda acepção, adaptação é entendida como o conjunto de métodos, 



técnicas e procedimentos; em outras palavras, como o próprio ato de produzir, 
de criação do filme em si.

A autora nos apresenta uma visão geral de adaptação, tentando abranger 
todas as nuances desse fenômeno, o que vem a ser importante por nos pos-
sibilitar construir uma concepção específica acerca de adaptação fílmica, que 
é uma espécie de passagem intersemiótica (“transposição”, como ela própria 
escreveu) do esquema narrativo presente em determinada obra literária ao ro-
teiro de um filme. Durante esse processo, são deslocados personagens, lugares, 
sequências dos acontecimentos e outros elementos estruturais narrativos que 
compõem a obra do sistema de signos verbais à produção do sistema audiovi-
sual (AMOUNT; MARIE, 2006, p. 11).

Por ser uma arte pertencente à cultura de massa e, acima de tudo, por 
estar submetida a um mercado, o cinema é influenciado por questões econô-
micas e logísticas. Esse mesmo peso recai sobre as adaptações, até de forma 
mais acentuada, determinando, por exemplo, quais obras serão adaptadas. De 
acordo com Hutcheon (2011, p. 55), “os adaptadores frequentemente optam 
por adaptar obras já conhecidas e que se mostraram populares ao longo dos 
anos; por motivos legais, eles muitas vezes escolhem obras que não possuem 
direitos autorais.”

O cinema, diferentemente da literatura, visa ao alcance do público, aspecto 
que pode também influenciar a produção das adaptações fílmicas, associado a 
questões culturais, ideológicas e políticas. A esse respeito, Stam (2006, p. 45) 
argumenta que:

Seja qual for o romance original, a maioria dos manuais mostram uma aversão radical a todas as 
formas de experimentação e modernismo. Quase invariavelmente [...] recomendam jogar a fonte 
da direção do modelo dominante de contar histórias (seja no modelo clássico de Hollywood ou de 
Sundance, sua versão mais amenizada). 

Como pensa Hutcheon (2011, p. 57), “Questões econômicas gerais, como o 
financiamento e a distribuição de diferentes formas de mídia e arte, devem ser 
consideradas em qualquer teoria geral da adaptação.” Entender esse teor políti-
co e financeiro das adaptações torna-se necessário para compreender essa prá-
tica mais profundamente, e enxergar os motivos, as intenções por trás de muitas 
das alterações que são frequentemente realizadas na fonte das obras literárias. 

3. A DUPLA NARRAÇÃO: UMA PONTE ENTRE FICÇÕES 

O romance O Colecionador é estruturado a partir de uma singular estraté-
gia metaficcional, possuindo dois narradores ao invés de apenas um, como o 
que vem a ser comumente esperado. É interessante ponderar que, se a meta-



ficção se propõe a contrariar convenções literárias (como já foi anteriormente 
explanado), a composição da obra em questão está em plena sinergia com as 
pretensões desse fenômeno, subvertendo justamente a perspectiva unilateral, 
que caracteriza o foco narrativo na maioria das narrativas. 

Essa narração de caráter dual corresponde justamente aos pontos de vista 
das duas personagens centrais e antagônicas da história – Frederick Clegg e 
Miranda Grey. A narrativa tem início por intermédio da voz daquele, que busca, 
de certo modo, justificar suas ações, utilizando seu suposto amor verdadeiro 
por Miranda como principal argumento para tê-la sequestrado: 

Foi nesse dia que me entreguei pela primeira vez ao sonho que se tornou realidade. O sonho come-
çou com Miranda sendo atacada por um homem e comigo correndo em sua direção para atacá-la. 
Depois, de repente, transformei-me no atacante, mas não lhe fiz mal algum; limitei-me a capturá-la 
e a levá-la no meu carro para uma casa longínqua, onde a conservei cativa de uma forma imensa-
mente agradável. Pouco a pouco, Miranda propiciou a gostar de mim, e o sonho foi-se transfor-
mando noutro sonho, no qual vivíamos numa casa moderna, casados, com filhos e tudo (FOWLES, 
1963, p. 10). 

A prevalência desse narrador se estende por boa parte da narrativa, até o 
momento em que, de súbito, a focalização passa a ser centrada na vítima, tendo 
o leitor acesso direto e sem qualquer mediação ao seu diário, escrito por ela já 
em cativeiro: 

Nada de horrível, nada de manias sexuais. Mas tem loucura nos olhos. São cinzentos, com uma luz 
perdida dentro deles. Para começar, olhei o fixamente durante todo o tempo. Pensava que seria 
apenas sexo. Tive todos os cuidados para que não me atacasse pelas costas. Sempre que ele entrava 
no quarto, e que eu tinha de lhe virar as costas, escutava...escutava...para saber exatamente onde 
ele estava (FOWLES, 1963, p. 96). 

A existência ficcional desses dois narradores protagonistas interfere, por 
conseguinte, orienta o processo de significação, uma vez que o leitor passa a ter 
um conhecimento mais profundo das personagens, um acesso direto à pers-
pectiva tanto de uma, como da outra em relação aos mesmos acontecimentos. 

É interessante esclarecer que a significação do romance está subordinada 
à aceitação do que é dito e apresentado pelas personagens (CÂNDIDO, 2007, 
p. 52). O jogo metaficcional em O Colecionador, então, busca minar essa per-
cepção, tornando-a claramente manipulável pelos narradores. Esse fenômeno 
busca falar sobre o próprio fazer literário, trazendo ponderações subjacentes 
sobre a sua própria composição estrutural e/ou de significação. Partindo dessa 
premissa, pode-se perceber uma acentuada semelhança entre a relação de se-
questrador e sequestrada com a também conturbada e desigual relação entre 
narrador e leitor. 



Frederick opta por deixar Miranda totalmente alheia aos eventos do mun-
do exterior, não a dando qualquer fonte de informação sobre o que se passa 
fora das dependências da casa de campo onde os dois estão:

Nunca a deixei ver jornais, nem ter televisão ou rádio. Certa vez, bem antes de a conhecer, li um 
livro chamado Os Segredos da Gestapo – sobre as torturas e tudo que tiveram de praticar durante a 
guerra; umas das primeiras coisas que faziam a um prisioneiro era não permitirem que ele soubesse 
o que se passava fora da prisão [...]. Claro, eu não quero torturar Miranda, como a Gestapo fazia. 
Mas achei melhor que ela não soubesse o que se passava lá fora. Assim, teria mais tempo para 
pensar em mim. Apesar de todos os seus pedidos para que eu comprasse os jornais e o rádio, devo 
dizer que nunca cedi [...]. Posso dizer que era para o seu próprio bem (FOWLES, 1963, p. 38-39). 

Esse bloqueio a informações externas, que a impede de se situar sobre o 
que está acontecendo ao seu redor, pode ser interpretado como uma metáfora 
ao posicionamento de alguns narradores que conduzem os seus leitores a uma 
total escassez de detalhes sobre uma determinada narrativa. A apreensão e a 
angústia de Miranda por não saber o que ocorre fora das paredes de sua prisão 
é coincidente com a inquietude de um leitor que sente dificuldades de com-
preender uma dada história por estar diante de um narrador taciturno, que 
não o apresenta aos pormenores da narrativa, que opta por também não lhe 
dar informações sobre o que se passa naquele mundo.

Com relação ao diário escrito por Miranda, ele vem a ser o acesso para 
o seu olhar sobre os acontecimentos em torno dos quais gira a narrativa. Em 
outras palavras, o diário é quase como uma passagem para outra narrativa, 
dessa vez a partir de um ângulo diferente, apresentando uma nova variante 
das ações. 

A própria metaficção pode ser descrita como uma ponte entre diferentes 
níveis de ficção, uma ponte interna, na qual se pensa a ficção dentro de uma 
outra ficção, estando as duas, é claro, interligadas entre si (BERNARDO, 2010, 
p. 37). Partindo desse pressuposto, é possível considerar O Colecionador sob 
diferentes superfícies de uma mesma diegese, uma subjacente a outra, exer-
cendo pressão e influenciando a que está na camada mais “visível”. 

4. DAS PÁGINAS À TELA: A REGULARIZAÇÃO DE O 
COLECIONADOR

A adaptação fílmica de O Colecionador representa o difícil ponto de en-
contro que há entre literatura e cinema, principalmente quando a obra escrita 
apresenta um teor de autorreflexividade e autoconsciência, proveniente de seu 
caráter metaficcional, o que acaba por enredar o por si só complexo processo 
de transposição intersemiótica do material diegético. 



Por essa razão, o cineasta responsável pela produção da obra audiovi-
sual, William Wyler, passa ao largo dos dados metaficcionais presentes no li-
vro, apresentando uma narrativa destituída de estratégias autorreflexivas que 
poderiam atribuir uma maior complexidade ou mesmo um jaez impalatável à 
narrativa fílmica. Essa exclusão dos recursos metaficcionais presentes no seu 
texto de origem, portanto recusa procedimentos cinematográficos que pode-
riam suscitar a autorreflexividade no duscirso audiovisual.

Ao invés disso, pode-se perceber uma tendência de valorização dos as-
pectos fabulares do romance, destacando os temas e os motivos que subjazem 
a história do rapto e cárcere, os inúmeros momentos densos que permeiam 
a narrativa, assim como a complexa e conturbada relação entre Frederick e 
Miranda. O conflito dramático é, logo, o elemento privilegiado e transposto do 
texto literário para o fílmico, bem como toda a atmosfera de desassossego e 
tormento que o permeia, o que acaba por chamar e deter a atenção dos espec-
tadores, de forma distinta, no entanto, ao que acontece com os leitores. 

Essa preferência por uma narrativa mais linear e não autoconsciente aca-
ba por conduzir o filme à omissão da dualidade dos pontos de vista, isto é, da 
dupla narração realizada no romance. Enquanto no texto literário o leitor é ins-
tigado a desvendar as sutilezas e as particulares da história de forma profun-
da, podendo imergir, inclusive, no interior das duas personagens, sendo apre-
sentado por elas próprias às suas motivações, no texto fílmico, o espectador 
é transportado a uma história de sequestro, tendo acesso à evidente fixação 
doentia do sequestrador pela sequestrada e ao desespero desta. Isso acaba por 
tornar, por conseguinte, díspares as experiências e percepção que espectado-
res e leitores e têm das narrativas.

É interessante ponderar que as adaptações fílmicas em contexto meta-
ficcional podem buscar possibilidades, caminhos e meios para tentar mover 
e afluir as manifestações de autorreflexividade existentes nos livros às telas; 
como também podem optar por atenuar ou mesmo anular esse aspecto, pre-
ferindo não representá-lo. Em O Colecionador (filme), percebe-se esse último 
posicionamento. 

Essa tendência se coaduna com o que afirma Stam (2006, 44): “As adap-
tações hollywoodianas frequentemente ‘corrigem’ suas fontes ao extrair delas 
tudo o que é controverso – como [...] a técnica reflexiva de Lolita — ou antici-
nematográfico — as passagens filosóficas de Moby Dick.” A explicação está em 
tentar tornar a obra fílmica mais palatável, mais condizente com o gosto do pú-
blico do cinema, que poderia vir a rejeitar manifestações experimentais como 
tal, o que tem relação direta com a própria questão política das adaptações. 

No tocante aos processos adaptativos utilizados, percebe-se uma pre-
dominância da redução, que, como o próprio nome já sugere, vem a ser uma 



“eliminação de elementos para diminuir o tamanho da obra, que deve caber 
nas duas horas do filme” (BRITO, 1996, p. 22). Em O Colecionador, opta-se por 
representar apenas a ação principal (rapto e sequestro), excluindo todos os 
demais núcleos dramáticos. 

São cortados do filme todas as passagens do romance que antecedem esse 
acontecimento, como as que mostram Frederick com sua família – exceto pela 
rápida aparição de tia Annie a partir do recurso de flashback. Também não 
são apresentadas as memórias de Miranda, em que ela apresenta sua família e 
pessoas próximas a si, com foco para sua relação conturbada com um homem 
mais velho por quem ela é apaixonada. É feita apenas uma rápida alusão a esse 
homem (de iniciais G.P., como a própria jovem escreve em seu diário) logo no 
início do filme, quando Frederick os vê conversando em um pub. 

CONCLUINDO: O LABIRINTO METAFICCIONAL 

A metaficção atribui um caráter mais complexo ao processo de escrita e 
leitura de uma obra literária, evidenciando deliberadamente seus aparatos in-
ternos, sua própria composição, a partir do que se tornam mais evidentes seus 
impulsos e estímulos subjacentes. Isso acaba por tornar mais estreita e eviden-
te a relação entre autor e leitor, com um adquirindo consciência da existência 
do outro.

A presença de dois narradores, em O Colecionador, cumpre esse papel, 
transfigurando a história, que poderia ser linear e retilínea, em um verdadeiro 
labirinto, com inúmeras passagens e galerias que se entrecruzam, constituin-
do algo maior, mais imponente, do qual torna-se quase impossível escapar. O 
leitor é desavisadamente jogado nesse novo mundo, nessa história na qual a 
percepção e os conceitos de vítima e criminoso são questionados, e acabam por 
se desfazerem como poeira. O real entendimento dessa narrativa é a saída do 
labirinto, ponto ao qual nem todos conseguem chegar.

Embora torne as páginas de qualquer romance mais instigante e envol-
vente as quem as lê; o fenômeno representa, por outro lado, um verdadeiro 
problema ou (pretenso) empecilho à transposição da narrativa na qual se faz 
presente. Em O Colecionador (filme), Wyler decidiu por contornar esse obstá-
culo, dando maior atenção aos elementos narrativos em si, tornando a história 
mais regular e plana, que caminha para uma direção, negando o seu caráter 
labiríntico de origem.

Essa notável mudança não deve ser entendida, porém, como uma profana-
ção ou mesmo deturpação do romance, e sim como uma adequação às exigên-
cias do meio cinematográfico. Por ser uma adaptação produzida na década de 



60, a escassez de recursos técnicos podem ter limitado uma possível intenção 
de utilização de estratégias autorreflexivas. 

Por fim, cabe ressaltar que a questão da fidelidade nunca deve ser utiliza-
da como critério qualitativo quando se pretende analisar a adaptação fílmica 
de uma determinada obra, uma vez que ela não seria possível nem sequer de-
sejável. A fidelidade consiste em encontrar os equivalentes cinematográficos 
que o autor do texto literário não desautorizaria (BRITO, 1996, p. 20). O ci-
neasta deve ser fiel, acima de tudo, à sua própria interpretação, já que ele é, em 
primeiro lugar, um leitor, e, depois, um adaptador. 
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INTRODUÇÃO

O cânone literário costuma ter espaço privilegiado nas aulas de literatura 
do ensino médio. A relevância de se abordar tais obras presentes do cânone em 
contexto de sala de aula, vem da ideia de que tais textos possuem sua carga de 
riqueza em suas mensagens e estéticas, o que põe a prova o professor de litera-
tura do Ensino Médio de como trabalhar obras tão complexas em sala de aula 
com recursos disponíveis tão resumidos sobre as mesmas. Essa importância, 
no entanto, não garante a leitura das obras em sua completude, o que torna o 
trabalho repetitivo e limitado, restringindo-se apenas à memorização de ca-
racterísticas estéticas das escolas literárias; havendo uma desconsideração da 
riqueza literária em si. 

A literatura brasileira é organizada em momentos denominados de cor-
rentes, escolas ou períodos literários, em que a maioria dos textos escritos pos-
suem características comuns entre si, que geralmente fazem menção à época 
em que estão inseridos. O Arcadismo, momento literário ocorrido no século 
XVIII, possui grandes nomes da literatura como Alvarenga Peixoto, Silva Alva-
renga, José Basílio da Gama, Cláudio Manoel da Costa etc. Pautando-se em uma 
leitura de um dos clássicos da literatura árcade, escrito por Tomás Antônio 
Gonzaga, nascido em Portugal, em 1744, e sob o pseudônimo árcade de Dirceu, 
escreveu diversas poesias líricas que falavam sobre seus amores pela pastora 
Marília, nome criado para referir-se à jovem Maria Dorotéia de Seixas Brandão, 
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sua noiva na época, fez com que resulta-se na publicação do livro Marília de 
Dirceu. 

No presente trabalho buscamos apresentar uma experiência de leitura da 
obra Marília de Dirceu, de Tómas Antônio Gonzaga, em que o foco do estudo 
se trate do envolvimento dos alunos com a história de amor narrada através 
dos versos. Tal estudo pauta-se na necessidade de se combater aos modelos 
prontos de interpretação do Livro Didático que trabalha limitando o texto lite-
rário as características macro a respeito da obra. Para tanto nos baseamos nas 
noções de processo de leitura e sua perspectiva interativa, além de um trabalho 
com compreensão leitora e aprendizagem significativa, concepções defendidas 
por Solé (1998), levando para segundo plano aspectos como escola literária, 
biografia e estilo do autor, como propõe Zilberman (1991) e também em Carva-
lho (2017), quando abordamos a necessidade de se formar leitores literários. 

1. ESCOLARIZAÇÃO DO TEXTO LITERÁRIO 

A escola é um espaço em que se compartilha conhecimentos e, dessa for-
ma, a ela também é dada a função de se propagar determinados saberes cul-
turais, sendo assim, incluída como órgão que trabalhe com a literatura com os 
indivíduos que por ela passarem. Zilberman (1991), aponta que a escola não 
elabora um conceito particular e diferenciado de literatura, e dessa forma aca-
ba por ser um espaço em que se consome, em sua grande maioria, antologias, 
através de veículos como os do livro didático, e que por sua vez vão tratar-se 
de um ensino pautado seletivo e reprodutor, tanto na sua escolha de material, 
como também na dinâmica em sala de aula. 

Tal prática faz com que a leitura, nesse contexto educacional, fosse encara-
da nas escolas e universidades com perspectivas que apontam para o trabalho 
com norma-culta, que inculca valores e gosto sociais, fazer-se assumir cidada-
nia, entre outros valores de padrões em que a literatura se via encarregada de 
repassar, como aponta a própria autora. Ainda assim, a mesma ainda expõe que 
tal posição diante da leitura dessas obras escolhidas, por tais critérios já cita-
dos anteriormente, faz com que o aluno possua uma ideia de “Seleta Clássica” 
dentro do universo da literatura, na qual apenas autores já consagrados são os 
que se tornam objetos de estudo dentro do contexto de sala de aula.

Zilberman (1991) aponta ainda que, metodologias perante ao texto literá-
rio pautava-se em um trabalho, em dado momento da história, e arrisco afirma 
que até hoje, de forma que o aluno se encontrava em situação de deparar-se 
com comentários e interpretações já realizadas e partir deles para desenvolver 
trabalhos propostos, faz com que percebamos o caráter reprodutor e totalmen-
te centrado em opiniões já concretizadas e encaradas como completas e corre-



tas para o contexto de ensino, o fazendo possuir um caráter totalmente contra 
a democratização do ensino, como afirma a autora, pelo fato de se manter mais 
elitista e menos aberta para setores mais populosos da organização social bra-
sileira, além de desconsiderar impressões e leituras vindas dos próprios estu-
dantes que se deparam com tais textos.

Texto literário como meio de aprendizagem significativa

Como meio de se combater as formas de ensino de literatura já estigmati-
zadas, fechadas e reprodutoras tão vigentes até os dias atuais, a postura de en-
xergar no texto literário, em ambiente de sala de aula, como instrumento para 
se construir aprendizagem significativa e interativa, é o que Solé (1998) traz 
como uma estratégia de leitura para dentro do contexto educacional, o que faz 
propiciar efeitos positivos no processo de ensino-aprendizagem por diversos 
fatores a frente expostos.

A autora aponta a necessidade de se encarar o processo de leitura com 
uma perspectiva interativa, o que já se faz quebrar um paradigma de que o 
aluno apenas possui uma figura de receptor de informações pré-estabelecidas 
por materiais didáticos, como as antologias, ou todas as informações elencadas 
pelo professor como relevantes. O aluno, nesse olhar, é encarado como um as-
cendente, que vai encarar seu leitor como sujeito que perante ao texto vai exe-
cutar um processo hierárquico, começando pela decodificação do texto – que 
vai fazer com que o mesmo compreenda o texto; e um descendente, no qual o 
leitor vai ativar seu conhecimento de mundo e seus recursos cognitivos para 
extrair antecipações do determinado texto lido, de forma em que o texto vai ser 
encarado a partir de antecipações prévias e processado no ato de leitura como 
uma verificação de tais antecipações. 

Solé (1998), vai afirmar que a perspectiva interativa em que ela se baseia 
trata-se da junção em que o leitor irá se utilizar “simultaneamente do seu co-
nhecimento de mundo e seu conhecimento do texto para construir uma inter-
pretação sobre aquele” (1998, p. 24). A autora defende ainda que o papel do 
leitor deve ser de um processador ativo, que a todo instante vai exigir desse su-
jeito uma atividade contínua de emissão e verificação de hipóteses que vão fa-
zer esse leitor compreender e ter um controle dessa compreensão sobre o texto.

Tratando-se de outro ponto para um processo de ensino-aprendizagem 
mais eficaz no ensino de literatura, é a perspectiva de aprendizagem significa-
tiva, também defendida por Solé (1998), na qual a autora vai considerar tal me-
todologia que “requer uma atividade mental construtiva muito intensa” (1998, 
p. 46), e isso se dá pela reorganização constante em nossa mente ao se depa-
rarmos com informações novas, de forma que se nosso conhecimento anterior, 
a partir do novo, se reorganiza e se torna mais completo e complexo quando 



de fato ocorre a aprendizagem desse novo, afirma a autora. Solé (1998) ainda 
aponta que o leitor dispõe sim de um conhecimento prévio relevante, o que o 
faz compreender e integrar o novo, mas que sem a disponibilidade do sujeito 
em ir a fundo e estabelecer o maior número de relações possíveis entre esse 
novo e o que já se tem, de nada adiantará qualquer estratégia de leitura. 

Outro ponto defendido pela autora se trata da experiência emocional no 
momento de estruturação do processo de aprendizagem significativa do alu-
no perante ao novo. Quando o aluno consegue alcançar a memorização com-
preensiva, como nomeia a autora, para ele se torna mais fácil a compreensão 
de novas informações consolidando assim sua aprendizagem. De forma que, 
trazendo essa concepção para o ato de ler podemos verificar que “quando a 
leitura envolve a compreensão, ler torna-se um instrumento útil para aprender 
significativamente” (1998, p. 47), tendo em vista que a partir do momento em 
que se ler e se compreende o que se ler, estar ocorrendo um processo de apren-
dizagem, tendo em vista que esse leitor admite uma postura ativa perante sua 
ação de leitura, o levando a modificar a informação já existente em virtude da 
nova na qual se depara ao ler.

Proposta de experiência metodológica a partir do livro Marília de 
Dirceu de Tomás Antônio Gonzaga

O trabalho pauta-se na necessidade de experiências metodológicas nas au-
las de literatura no Ensino Médio que priorizem uma leitura integral das obras, 
tendo em vista que tal experiência se torna mais rica e proporciona uma inte-
ração mais efetiva entre texto-leitor, que por consequência vai resultar em uma 
leitura de interação e significação para tal aluno. O intuito maior é desenvolver 
um trabalho com as especificidades do texto, deixando para segundo plano as 
especificidades do gênero literário, que acabam não sendo ignoradas tendo em 
vista que a partir de um contato intenso e efetivo com a obra completa, o aluno 
vai compreender de forma experiencial tais especificidades que o trabalho com 
o gênero exige dominar.

Algumas estrofes foram escolhidas para servirem de exemplo, porém, o 
trabalho de análise pode realizar-se sobre todo o poema. A primeira estrofe 
escolhida localiza-se na Lira IV e diz:

No calmoso Verão as plantas secam;
na Primavera, que aos mortais encanta,

apenas cai do céu o fresco orvalho,
verdeja logo a planta.

A doença deforma a quem padece;
mas logo que a doença faz seu termo,
torna, Marília, a ser quem era dantes

o definhado enfermo. (21-28)



Nestes versos em destaque, pode-se perceber que o eu lírico faz uma com-
paração com os momentos em que está com e sem Marília, o sofrimento está 
nítido por não tê-la por perto, porém, ao reencontrá-la, tudo volta a ser como 
era antes, como as plantas que secam e depois verdejam, ou como o enfermo 
que adoece, e depois melhora, voltando para sua vitalidade. Essas situações, 
atualmente, são recorrentes, sobretudo, com as músicas contidas no gênero 
denominado “sofrência”, e a associação destas para com o poema faz com que o 
processo de ensino-aprendizagem seja facilitado, pois partir de uma realidade 
vivida pelo alunado. A próxima estrofe está na Lira XII, e diz:

Quando levares, Marília,
teu ledo rebanho ao prado,

tu dirás: — Aqui trazia
Dirceu também o seu gado.

Verás os sítios ditodos
onde, Marília, te dava
doces beijos amorosos

nos dedos da branca mão.
Mandarás aos surdos deuses

novos suspiros em vão. (11-20)

Nestes versos, observa-se que o eu lírico já não está mais com sua amada, 
e o poema faz com que ela reflita todos os momentos que viveu com ele, po-
rém, sem dar tanto valor, e que, caso agora estivesse valorizando, aconteceria 
como no refrão, seriam suspiros para deuses surdos, ou seja, de nada adianta 
rememorar tudo aquilo que já passou, e não volta mais. Novamente, há a pos-
sibilidade de associar estes versos com músicas do gênero “sofrência” e inserir 
o aluno, cada vez mais, na interpretação livre do texto, sobretudo, através de 
uma leitura em que ele próprio possa associar a aspectos vivenciados ou co-
nhecidos, e não apenas entendendo como um texto que se encaixa apenas nos 
padrões do contexto histórico da época em que foi escrito. A próxima estrofe 
está localizada na Lira XIX, e diz:

— Se queres ser piedoso,
procura o sítio em que Marília mora,

pinta-lhe o meu estrago,
e vê, Amor, se chora,

Se a lágrimas verter a dor a arrasta,
uma delas me traze sobre as penas,

e para alívio meu só isto basta. (29-35)

Estes versos demonstram que, independente de toda a falta de valor que 
Marília dava a Dirceu, ainda assim, com o sofrimento em que se encontrava, 
o eu lírico só queria sentir se sua amada se importara ou não com ele, para 
assim, poder aliviar-se. A situação construída aqui pode despertar discussões 



em sala sobre o que os alunos acham da vida de Dirceu e dessa imagem que 
o poema constrói, de um amor que, provavelmente, habita apenas em Dirceu, 
sem reciprocidade de Marília, mas que, mesmo assim, o eu lírico continua de-
monstrando a intensidade do sentimento, músicas também são válidas para a 
análise desse trecho. A última estrofe analisada localiza-se na Lira XXXV, e diz:

Chegando este dia,
os braços daremos:
então mandaremos
de gosto e ternura
suspiros aos céus.

Pôr-me-ão no sepulcro
a honrosa inscrição:

Se teve delito,
só foi a paixão,

que a todos faz réus. (40-49)

Estes versos conseguem transmitir a ideia de que, com a liberdade do eu 
lírico, que está preso, de acordo com o poema, este irá de encontro à sua amada, 
e ao morrer, será eternizado como mais um dos réus da paixão. A interpretação 
desses últimos três versos rememora a música “Regime Fechado” da dupla Si-
mone e Simaria, e a transmissão disso para os alunos, ou a busca para que eles 
próprios façam essa associação, irá tornar a aula mais dinâmica e agradável, 
fugindo da métrica ou história da literatura.

A partir disso, Carvalho (2017) defende a formação de leitores nas escolas 
de ensino básico, indo contra a toda prática de leitura vigente na escola, onde 
se é trabalhado o superficial do texto e outros aspectos aqui já mencionados. A 
autora defende, pautando-se em outros estudos já existentes sobre a temática, 
que para que se tenha uma formação leitora é necessária uma motivação para 
a leitura, que vá além do âmbito literário; e também a disponibilidade de livros 
considerados adequados para o público-alvo, “respeitando os horizontes de 
expectativa do leitor” (2017, p. 34). Carvalho (2017) ainda aponta que existe a 
necessidade de se vivenciar as obras, fazer com que esse aluno desenvolva um 
gosto pela literatura, para que assim ele desenvolva em consonância sua criti-
cidade, tendo em vista o jogo de significações que o texto literário proporciona.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A partir de tal reflexão realizada reconhece-se a necessidade de se traba-
lhar com novas perspectivas que alinhem as características básicas do estudo 
da poesia para com o deleite e a interação efetiva com a obra, para que assim 
possibilite a formação de leitores literários e não apenas uma reprodução de 



saberes sobre o gênero literário e suas escolas, pautando-se assim numa pers-
pectiva de um paradigma inovador para o ensino de literatura. 

O estudo realizado nos aponta que através do reconhecimento de como 
se dão as aulas de literatura no Ensino Médio, em que em sua maioria eviden-
ciam-se a grande falta para com o trabalho com o texto literário de forma com 
que esse aluno venha a conhecer de fato tal obra em sua completude, e que 
causa desta forma uma situação em que muitas das vezes o professor se torne 
agente que priva seu aluno de conhecer a riqueza total da obra em questão, 
resumindo-a a fragmentos apresentados em Livros Didáticos ou se utilizando 
do texto como forma de pretexto para justificar as escolas e estéticas literárias, 
pautando-se assim num ensino totalmente descontextualizado.

Com a obra de Marilia de Dirceu, a partir de um trabalho pautado nas es-
tratégias metodológicas aqui defendidas, o que ficará para o aluno vale mais 
do que saber que tal texto foi produzido por Tomás Antônio Gonzaga e que tal 
obra canônica se encaixa aos padrões da escola parnasiana, mas principalmen-
te ficará para o aluno a história de amor narrada na obra em que Dirceu relata 
todo sua trajetória amorosa ao lado de Marília, e tal foco é o que vai provocar 
diversas reações ao leitor durante todo o tempo de contato direto com a obra. 

A explicação do funcionamento do ensino-aprendizagem do texto literário 
canônico de forma mais eficaz a partir de sua completude é necessária para 
que, após uma leitura focalizada e efetivada numa determinada obra, estabe-
leça-se um trabalho de interação entre o texto-leitor, fazendo com que o aluno 
consiga verificar que tal possibilidade de leitura abre possibilidades de com-
preensões que nunca se repetem, demonstrando assim a riqueza da obra, o que 
vem a produzir diversos efeitos de sentido, que, com a prática de tal interação, 
funcionará com os demais textos literários em que o mesmo possa se encontrar 
durante sua vida na postura de discente. 
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INTRODUÇÃO

O presente trabalho tem como objetivo questionar e refletir acerca das re-
lações humanas, assim como a condição de um homem estrangeiro, dentro de 
uma sociedade conservadora do século XIX. Para isso, analisamos tais aspectos 
a partir do romance O morro dos Ventos Uivantes, de Emily Brontë. Dessa for-
ma, pensamos como se configura as relações de amor, de ódio, do abandono, 
do mal e do bem, como motivações para a revolta e a vingança do protagonista 
Heathcliff, que imerso em um ambiente de violências e dominações, vítima de 
preconceitos raciais, culturais e religiosos, tornou-se um homem vingativo e 
atormentado.

Para entendermos melhor tais relações, levaremos em consideração o 
contexto de produção literária de Emily Brontë. Apontaremos as dificuldades 
que as mulheres tinham para se inserir na sociedade e sobretudo para escre-
ver. Desse modo, é possível fazer uma associação dos conflitos narrados em seu 
único romance, com a própria vida da escritora, conflitos esses protagonizados 
pela relação de opressão, mas também de superação, uma vez que, assim como 
o personagem Heathcliff, consegue ascender economicamente e assumir um 
lugar temido pelos ingleses, “de serem vítimas das forças de raças escuras em 
seu próprio território, a Inglaterra” (DIAS, 2011). Emily Bronte mostrou sua 
força ao resistir a uma sociedade patriarcal, conseguindo assim se impor e não 
se curvar diante de toda humilhação imposta pela sociedade às mulheres da 
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época, que por sua vez desconsiderava a escrita feminina, assim como descon-
siderava a ascensão de um “cigano mestiço”.

1. A ÉPOCA DE (EM) EMILY BRONTË

Mesmo que metaforicamente, Emily Brontë nos faz compreender muito de 
seu contexto de escrita, ao criar personagens marginalizados pela sociedade, o 
que demonstra sua identificação com grupos minoritários. Assim, em seu úni-
co romance, nos faz refletir acerca de sua própria condição de mulher imersa 
em uma sociedade patriarcal, unindo-se ao seu protagonista, em uma relação 
de opressão e resistência, mas também de superação; sendo mulher, retrata 
as opressões sofridas dando vida a um estrangeiro cigano que muitas vezes 
não teve sua condição humana respeitada. Desse modo, associa tais relações de 
subalternização, com os preconceitos sofridos pelas mulheres da época, sobre-
tudo as mulheres escritoras da era vitoriana, em que muitas delas não tinham 
a liberdade de escrever, e as que resistiam, não tinham a liberdade de assinar 
suas obras com seu próprio nome. 

Nesse contexto, a mulher tinha uma função e um lugar predeterminado e 
recebiam o que Virginia Woolf (2013, p.52) chama de “educação negativa, que 
decreta não o que se pode fazer, e sim o que não se pode fazer” ela ainda coloca 
que só as mulheres que são submetidas a tal situação, sabe o peso do deses-
tímulo ao ouvir constantemente que, “como mulheres, nunca se espera muita 
coisa de nós...” e quão difícil é ter coragem para superar essa atmosfera de dou-
trinação envoltas em um ambiente “opressivo e sufocante” que não considera 
a liberdade da mulher dentro da sociedade e sobretudo a liberdade da mulher 
escritora. Tal como Woolf (2013), coloca:

Talvez não tenha sido apenas na intenção de receber críticas imparciais que George Eliot178 e Miss 
Brontë adotaram pseudônimos masculinos talvez quisessem libertar a própria consciência, enquan-
to escreviam, das expectativas tirânicas em relação a seu sexo. Mas não podiam se libertar, e tam-
pouco os homens, de uma outra tirania, mas fundamental – a tirania do sexo em si. O esforço de 
se libertar, ou melhor, de gozar o que parece, talvez erroneamente, ser a relativa liberdade do sexo 
masculino frente a essa tirania, é mais uma influência que pesou de maneira catastrófica na escrita 
feminina. (WOOLF, 2013, p. 28)

Os preconceitos sofridos fizeram com que muitas mulheres se calassem, 
com que muitas autoras ficassem no anonimato por muito tempo, por temerem, 
inclusive, não ter sua obra reconhecida pelo simples fato de ser escrita por uma 
mulher. Com Emily Brontë não foi diferente – autora de um único romance, mas 
com uma vasta obra poética, escrevia suas obras sob o pseudônimo Ellis Bell 

178 O verdadeiro nome de George Eliot era Mary Ann Evans, uma das maiores escritoras vitorianas, adotou um 
pseudônimo masculino para ter seu trabalho levado a sério. 



e, assim como ela, muitas outras mulheres ocultavam seus verdadeiros nomes 
não apenas para fugir das críticas sobre suas obras, mas para tentar fugir das 
discriminações sofridas pelo seu sexo.

Nessa medida, Woolf (2014, p. 275), em seu ensaio Mulheres e Ficção, des-
taca a influência que as experiências exercem sobre a ficção, assim como as 
privações que as mulheres escritoras foram submetidas, uma vez que foram 
“privadas de toda experiência que não fosse a passível de ser encontrada numa 
sala de visitas da classe média” mulheres que viveram longe das experiências 
da guerra, da política, e dos negócios, mas presas pelas leis e pelos costumes da 
sociedade. Essas restrições se estenderam para suas obras “e esses romances 
do século XIX, embora sejam tão extraordinários foram profundamente marca-
dos pelo fato de as mulheres que os escreveram serem excluídas, por seu sexo, 
de certos tipos de experiência” (WOOLF, 2014, p. 274).

Em virtude disso, a autora acredita que as mulheres optaram por escrever 
romances, justamente por serem mulheres da classe média do século XIX, a 
quem não lhes era permitido tempo nem espaço para escrever – “As mulhe-
res nunca dispõem de meia hora que possam chamar de sua, ela era sempre 
interrompida. Mesmo assim, seria mais fácil escrever ali prosa e ficção do que 
escrever poesia ou uma peça” (Woolf, 2014, p. 49), o que colaborou para muitas 
dessas obras sofrerem rejeições, visto que o romance ainda era considerado 
um gênero inferior. Segundo Dias (2012) “o romance foi considerado uma se-
miarte e não obteve o devido reconhecimento. Era visto com desdém e como 
inferior ao drama e à poesia por não estar contemplado na Poética de Aristó-
teles (1970)”, por isso escrever um romance nessa época, não era tarefa fácil 
para ninguém, sobretudo para as mulheres que além de superar as rejeições 
de um público que desconsiderava um gênero literário que ainda estava em as-
censão, tiveram que superar os preconceitos e críticas atribuídos ao seu sexo, 
uma vez que além de romancistas, eram mulheres. Ao se aventurarem em um 
universo de escrita, que até então era majoritariamente masculino, elas senti-
ram medo. Como já foi mencionado, não tinham o básico para se dedicarem a 
escrita, eram privadas de experiências, tempo e espaço. Como já fora dito em 
certa ocasião, “a mulher precisa ter dinheiro e um teto seu, um espaço pró-
prio, se quiser escrever ficção” (WOOLF, 2014, p. 10), mas esses direitos por 
muito tempo foram negados, causando-lhes receio, sentiam-se invadindo um 
universo que não eram delas, quando na verdade, eram vítimas das opressões 
e críticas masculinas que comparavam e desqualificavam seus trabalhos, sim-
plesmente por serem escritos por mulheres, tal como Miller (1986) (In: Dias, 
2012, p. 22) sintetiza:

Disfarçadas de homens, elas se sentem colonizadas ou provincianas na metrópole, confrontadas 
pelas suas próprias vidas e naturezas, seus desejos e corpos, como têm sido definidas pelos ho-
mens. Se as mulheres não podem justamente ser consideradas como conspiradoras contra a opres-



são dos homens, elas certamente não acharam fácil lidar com a determinação deles em relação a 
elas na mesma língua em que os homens têm usado para colonizá-las. Dependência, como uma 
colônia, é mantida pelo medo; e o medo é um estado de ser e um tema central nos romances de 
mulheres (MILLER, 1986, p. 18).

Esse medo que Miller (1986) destaca, marca a entrada das mulheres na 
literatura assim como destaca a autoridade do homem dentro de uma socie-
dade patriarcal. A relação de colonizador e colonizado trazida Miller, também 
nos faz refletir a mesma relação existente no romance de Emily Brontë, uma 
vez que a obra versa acerca dos conflitos resultantes dos encontros coloniais, 
principalmente por propor:

[...] um olhar diferente para as relações coloniais ao trazer para o centro do debate as agruras de um 
estrangeiro que vítima do imperialismo inglês assume a postura comum dos colonizadores e impõe 
um colonialismo de forma reversa aos seus antigos opressores, subvertendo a ordem natural das 
relações coloniais em seu texto ficcional. (DIAS, 2011, p. 14).

Assim, a autora mostra a condição desse homem estrangeiro de pele es-
cura ao passo que mostra também sua condição de mulher escritora “todos 
vítimas dos sistemas imperial e patriarcal que os oprime” (DIAS, 2011) haven-
do assim um diálogo entre as relações de colonização que também podem ser 
encontradas na escolha de suas personagens e narradores. “De fato, será pos-
sível perceber a ironia e a genialidade da autora ao escolher narradores ingle-
ses, de espaços, classes, sexos, idades e pensamentos diferentes para mostrar 
a maneira de pensar daquele grupo, os ingleses” […] (DIAS, 2011, p. 13) e com 
isso constrói uma crítica em relação a superioridade racial e religiosa, assim 
como questiona as diversas relações sociais que protagonizam seu contexto de 
produção. 

2. PARA ALÉM DE BRONTË: COMPREENDENDO HEATHCLIFF

Diante de tais afirmações, é possível fazer uma relação entre o contexto de 
escrita de Emily Brontë e seu protagonista Heathcliff, encontrando na persona-
gem a marca das privações sofridas pela escritora, o que Woolf (2014) destaca 
como:

“o desejo de defender uma causa pessoal ou de fazer de um personagem a porta-voz de uma insa-
tisfação ou de um ressentimento pessoal […] No começo do século XIX, os romances de mulheres 
eram em grande parte autobiográficas. Um dos motivos que levaram a escrever era o desejo de 
expor o próprio sentimento, de defender sua causa”. (WOOLF, 2014, p. 276)

E é assim que Heathcliff se torna o parta voz da escritora inglesa que deu 
vida a um personagem imerso em um ambiente de violências e dominações, 
que por sua vez influenciou diretamente suas atitudes, assim como a constru-



ção de sua índole. Heathcliff representa as dificuldades em viver e superar tan-
tas opressões, assim como as que Emily Brontë teve que superar para se tornar 
uma escritora. Assim como seus personagens, ela não teve uma vida fácil. Após 
a morte de sua mãe, Emily Brontë e suas irmãs foram morar em um colégio 
interno, no qual sofreu com castigos e privações. De lá, só saiu depois da morte 
de duas de suas irmãs. Ao voltar para casa, passou a receber os cuidados de sua 
fiel criada Thabitha, que serviu de inspiração para a criação da personagem 
Nelly Dean, narradora em seu romance. Para entendermos melhor o diálogo 
que há entre a vida da autora e a da personagem, trazemos luz à uma análise 
mais detalhada das relações humanas existentes na obra, sobretudo na perso-
nagem em questão. Quando ainda criança, Heathcliff chegou à Inglaterra ado-
tado pelo Sr. Earnshaw, patriarca de uma família que o acolheu tratando como 
filho, porém, após a morte do Sr. Earnshaw, Heathcliff é tido como um mero 
criado, sendo maltratado e desprezado, principalmente por Hindley Earnshaw, 
filho do Sr. Earnshaw e irmão de Catherine Earnshaw. 

Era uma criança taciturna e paciente, talvez endurecida pelos maus-tratos sofridos, aguentava as 
pancadas de Hindley sem pestanejar ou derramar uma lágrima, e os meus beliscões só o faziam 
assumir um ar de espanto, como se se houvesse machucado acidentalmente e ninguém tivesse 
culpa disso. Essa situação enfureceu o velho Earnshaw, quando ele descobriu que o filho perseguia 
o pobre órfão, como lhe chamava. Apegou-se estranhamente a Heathcliff, acreditando em tudo 
quanto ele dizia (aliás, ele falava muito pouco e geralmente dizia a verdade) e mimando-o muito 
mais do que a Cathy, que era demasiado levada e desobediente para ser a favorita do pai (BRONTË, 
2014, p. 52).

Desse modo, Dias, (2011, p. 12) afirma que “Heathcliff é vítima do colo-
nialismo dos ingleses, […] Enquanto estrangeiro, ele tem a sua cultura e o seu 
idioma desqualificados e, como está isolado do próprio povo, perde a capaci-
dade de falar o idioma nativo e de manifestar a própria cultura, inclusive de-
vido ao esquecimento”. Por ser considerado inferior diante da maioria dos in-
gleses, Heathcliff é vítima de preconceitos raciais, culturais e religiosos, o que 
despertou nele sentimentos de vingança e revolta. Enquanto o protagonista 
era desprezado por Hindley, Catherine desenvolveu uma afeição pelo menino 
desde sua chegada à família, um sentimento que cresceu ao longo da obra; os 
dois se apaixonam, um amor considerado impossível segundo os padrões da 
época. Esse sentimento colaborou para o seu sofrimento de Heathcliff, já que 
Catherine se mostra incapaz de lutar por ele, por não o considerar digno para 
ser seu marido e julgá-lo inferior e incapaz de fazê-la feliz. Movida por aparên-
cias e interesses financeiros, Catherine resolve casar-se com Edgar Linton, um 
homem de uma personalidade gentil e alegre. No entanto, quando questionada 
por Nelly, se realmente amava Edgar, Catherine revela o seu real interesse ao se 
casar e também revela seu amor por Heathcliff, o que intensifica mais ainda seu 
sofrimento, por ouvir da própria Cathy os motivos para ser desprezado. 



— Por que é que o ama, Srta. Cathy?
— Bem, porque ele é belo e uma companhia muito agradável. [...] porque ele é jovem e alegre […] 
porque ele me ama. […] E porque ele vai ser rico, e eu serei a mulher mais importante destas bandas 
e sentirei orgulho em tê-lo por marido. [...] 
— Você ama o Sr. Edgar porque ele é belo, jovem, alegre, rico e a ama. Essa última razão não inte-
ressa: você o amaria mesmo que ele não a amasse, acho eu; mas não o amaria se ele não possuísse 
as outras quatro atrações.
— Não, claro que não; apenas teria dó dele. ou o detestaria, se ele fosse feio e pateta. […] Não 
tenho mais razão para casar com Edgar Linton do que para estar no céu e, se esse homem perverso 
que é o meu irmão não tivesse feito Heathcliff descer tanto, eu nem teria pensado nisso. Mas agora 
eu me degradaria se casasse com Heathcliff […] (BRONTË, 2014, p. 99).

Com tanto desprezo e humilhações, Heathcliff resolve deixar Wuthering 
Heights, a propriedade dos Earnshaw, voltando após alguns anos, rico e com 
sede de vingança. Depois de uma vida de maus-tratos e desprezo, seu único 
desejo é vingar-se de todos que lhe fizeram mal, odiando todos que lhe causa-
ram sofrimentos e, principalmente, por ter sido privado de ficar com Catherine, 
um ódio que se estendeu até a próxima geração. Com sua volta, foi inevitável 
a disputa pelo amor de Cathy, que já se encontrava casada. Essa disputa a dei-
xou debilitada física e mentalmente, levando-a à morte após dar a luz à sua 
filha Catherine Linton. A morte de Cathy, intensifica mais ainda o sofrimento de 
Heathcliff, assim como o ódio que sentia por todos que o cercavam. Com tantas 
privações, torna-se cada vez mais um homem amargurado, rancoroso e vin-
gativo. Após a morte de sua adorável Cathy, Heathcliff mergulha em uma tris-
teza profunda, uma melancolia que o deixou solitário, sem querer conversar, 
se alimentar e até mesmo descansar. Porém, no final de sua vida, ele mostrou 
reações diferentes das até então vistas, parecia entusiasmado e ansioso, mas 
mergulhado em devaneios que beiravam à loucura. Passava horas desejando 
encontrar-se novamente como seu amor. Não demonstra arrependimento pe-
los atos cometidos, visto que o “céu” que buscava não era o mesmo das crenças 
religiosas. Sua única preocupação era com o cumprimento de suas exigências 
quanto ao seu enterro, desejava que esse ocorresse durante a noite e que ti-
vessem dois caixões, mostrando dessa forma que o “céu” que ele buscava era 
o descanso ao lado da mulher que mesmo amando não conseguiu viver ao seu 
lado. E, esse amor, com tantos empecilhos, só poderia ser vivido após a morte 
de ambos, já que mortos nada e ninguém os impedia de ficar juntos. E dessa 
forma, se encerra a trajetória de um homem que sofreu opressões e privações, 
um homem que se tornou vingativo, após ser desprezado e humilhado, além de 
ser impedido de viver sua paixão, que, de tão intensa, culminou em um desfe-
cho trágico para todos os envolvidos. 

Empurrei-os depressa para o lado e olhei. O Sr. Heathcliff estava lá caído de costas. Seus olhos 
encaravam-me com tal fixidez, que estremeci; depois, ele pareceu sorrir. Não podia crer que esti-
vesse morto: mas o seu rosto e pescoço estavam encharcados; as roupas de cama pingavam água 



e ele estava perfeitamente imóvel. A gelosia, batendo com o vento, arranhara-lhe uma das mãos, 
pousada no peitoril; mas não saía sangue da ferida e, quando a toquei com os dedos, não duvidei 
mais: ele estava mesmo morto! [...] (BRONTË, 2014, p. 401).

Existe no decorrer da obra um misticismo, oriundo das crenças e da re-
ligiosidade presente na cultura inglesa, e não poderia ser diferente depois da 
morte de Heathcliff, pois para quem acredita, ele alcançou seu objetivo, esses 
afirmam que o vê ao lado de sua amada, andando pelo morro que dá nome à 
obra:

Mas a gente do campo, quando se lhes pergunta, jura pela Bíblia que o vê caminhar: há quem diga 
que o enxergou perto da igreja, na charneca e até mesmo nesta casa. Histórias, dirá o senhor, e eu 
também. Contudo, aquele velho sentado diante do fogo afirma que vê os dois, olhando pela jane-
la do quarto dele, todas as noites de chuva, desde que o patrão morreu — e uma coisa estranha 
aconteceu-me, há cerca de um mês. Eu estava indo para a granja, uma noite — uma noite escura, 
ameaçando trovoada —, e, bem na encruzilhada que leva ao Morro, encontrei um rapazinho com 
um carneiro e duas ovelhas; chorava horrivelmente e eu supus que as ovelhas estivessem assusta-
diças e se recusassem a obedecer-lhe. — Que foi, meu homenzinho? — perguntei. — Heathcliff e 
uma mulher estão ali, perto do morro — gaguejou ele, e estou com medo de passar [...] (BRONTË, 
2014, p.403)

Esse misticismo, se torna assustador para alguns, mas para os que o co-
nheceu e acompanhou o final de sua vida, presenciou seus tormentos e seus 
devaneios, sua morte foi o caminho para o “céu” que ele procurava. A verdade, 
se é que existe uma, é deixada por conta das crenças, cada uma explicará sua 
melhor versão.

ALGUMAS CONSIDERAÇÕES

Levando em consideração todas limitações e violências sofridas por Hea-
thcliff principalmente por ser tratado como um colonizado, tendo assim sua 
cultura e sua religião desconsiderada, destaco a afirmação de Fanon (1983 
apud DIAS, 2011, p. 12) “de que o colonizado não é simplesmente aquele cujo 
trabalho tem sido apropriado, mas também aqueles em cuja alma um comple-
xo de inferioridade foi criado pela morte e enterro da sua originalidade local e 
cultural”.

O morro dos Ventos Uivantes, assim, mostra não só a vida de um cigano 
que sofreu opressões e preconceitos raciais, culturais e religiosos, mostra tam-
bém as dificuldades enfrentadas por uma escritora, presa pelo patriarcalismo 
social, que assim como o protagonista de seu romance, que consegue ascen-
der economicamente e se impor diante de seus colonizadores, ela consegue 
não apenas escrever um simples romance, mas sim denunciar as opressões 
sofridas. Mesmo que metaforicamente, ou não, Emily Brontë consegue expor 



as crises sociais vividas não só pelos ingleses no século XIX, mas que perpassa 
seu território e seu tempo de escrita, influenciando assim, outros autores em 
diferentes gêneros e em diferentes contextos. 
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LITERATURA PÓS-COQUETEL: 
reflexões e análise de poesia 
soropositiva contemporânea

Victor Hugo Farias de Araújo179

INTRODUÇÃO

A arte literária não deve ser entendida somente de forma restritamente 
estética, mas também como uma materialização de processos introspectivos 
daquele que escreve. Ela questiona e denuncia à medida que é produzida. 

Durante a década de 80, quando os primeiros casos de AIDS foram noti-
ciados de forma taxativa e preconceituosa, surge uma corrente literária que 
posteriormente veio a ser conhecida como “literatura da AIDS”. Construindo 
o que, academicamente, seria um novo gênero literário, a corrente servia tam-
bém como um cunho político conforme questões surgem nos versos e narrati-
vas: pode a poesia/literatura ser vista como uma reação ao diagnóstico soro-
positivo? Trazer a temática do HIV/AIDS para as artes é entender a arte como 
atuação política de visibilidade? 

Autores mais representativos como Caio Fernando Abreu, Herbert Daniel 
e João Silvério Trevisan aliavam a questão do vírus com a linguagem, propi-
ciando para esta corrente literária uma produção de alta qualidade e repre-
sentativa. Os textos se opunham explicitamente e implicitamente aos relatos 
folhetinescos sensacionalistas da década de 80 e 90.

Com o surgimento do coquetel antirretroviral, o movimento reacionário 
construído através da literatura tem uma mudança e foge à visão taxativa de 
um “câncer gay” produzida pelo sensacionalismo da época. Nos últimos anos, 
o tema ressurge como uma “literatura pós-coquetel” que debate uma vida de 
sobrevivência e resistência daqueles que convivem com o vírus, reagindo ao 
emudecimento vindo dos setores mais conservadores com a introdução de 
antirretrovirais. 
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1. O VÍRUS COMO EPIDEMIA DISCURSIVA E A REAÇÃO LITERÁRIA

Divulgada amplamente na década de 80, a AIDS foi marcada pelo pânico 
moral que se alastrava através de uma representação taxativa, associando a 
doença diretamente com a morte. O crescente número de casos propiciou uma 
reflexão de que a doença era muito mais do que uma epidemia que se espalha-
va por meio de um discurso médico, mas que também assumia um caráter que 
Bessa (1997) chamou de “epidemia discursiva”. Segundo o pesquisador, para 
a doença, esse caráter era “capaz de direcionar o seu curso presente e futuro, 
cabendo a todos o questionamento da ‘inevitabilidade’ da epidemia”. 

Logo, o processo de uma imagem das vítimas da doença emerge de forma 
massiva. A carência de conhecimento quanto às causas da doença abria porta 
para notícias e folhetins que, embora revestidos de cientificidade, mantinha 
elementos preconceituosos, sendo referida por um longo período como “cân-
cer gay” e “peste homossexual”. Ao mesmo tempo em que esses elementos lan-
çados como notícias exerciam uma influência para o terror e aversão da época, 
também foram responsáveis por uma impulsão da reação literária. 

Se opondo a esta propagação midiática, a literatura se opôs a essa epide-
mia discursiva que dominava a época. A geração intitulada como “literatura da 
AIDS” se preocupava em ampliar a doença para fugir. Aqui, a produção literária 
tinha intenção de reivindicar um posicionamento extracientífico, questionan-
do e servindo como uma fórmula de reação política e social. 

Como a tuberculose está extremamente associada à produção literária do 
final do século XIX e inicio do século XX, a AIDS passa a tomar um misticismo 
para a literatura das décadas de 80 e 90 pela falta de conhecimento quanto às 
causas bem como pela propagação de uma imagem aterrorizante da doença 
divulgada pela mídia. O texto midiático se baseia no discurso biomédico, que 
age como um promotor dos estigmas ao apresentar a doença como um novo 
objeto, entretanto, em vez de se tornarem objetos autônomos, eles refletiam 
uma taxonomia medicalizada que ataca um único grupo. É necessário frisar o 
que Bessa comenta acerca a cientificidade do discurso biomédico:

É preciso perceber, portanto, que mesmo em caracterizações científicas a “realidade” da AIDS é 
sempre fundada em dados que não são, necessariamente, científicos, mas que partem de conside-
rações socioculturais de certo e errado, de posições etnocêntricas e completamente ignorantes a 
respeito da sexualidade humana. Aceitar a falsa isenção do discurso biomédico, deste modo, ajuda 
a manter preconceitos que fogem aos rigores da lógica científica, mas que são por ela legitimados 
(...) (BESSA, 1997, p. 23).

Assim, o discurso médico não conseguia oferecer uma caracterização mais 
isenta e estigmatizada da doença, oferecendo pensamentos metafóricos e me-
lodramáticos, validados pela ciência e pelas concepções midiáticas. 



Neste período, as artes se encontravam em forma de reação a essas con-
cepções, e a literatura foi importante para desmistificar a doença. Na literatura 
brasileira, os maiores representantes da época são Caio F. Abreu e Herbert Da-
niel. Daniel, um dos primeiros autores a tratar do tema em seu ensaio de 1983, 
chamado de “A Síndrome do Preconceito”, rebela-se contra o termo aidético, 
empregado de forma condenatória, transformando a persona propagada pela 
mídia. O autor ainda se destaca nesse período pelo romance Alegres e Irrespon-
sáveis Abacaxis Americanos (1987), que aborda a doença como tema em um 
momento conturbado, com o alastramento da epidemia. 

Caio Fernando Abreu também foi de suma importância para a Literatu-
ra da AIDS. Ainda que considerado um pioneiro ao abordar a temática, Abreu 
sempre agiu de forma sutil ao mencionar a epidemia, não havendo, exceto em 
sua novela Pela Noite, encontrada no livro O Triângulo das Águas (1983), uma 
menção direta as siglas já conhecidas — AIDS/HIV —. A doença é então citada 
com sutilezas de elaboração literária, como acontece quando o autor utiliza a 
cor roxa e a materialidade dos sintomas da doença, transformando a enfermi-
dade em uma visão da realidade que permite ao leitor uma pluralidade de pers-
pectivas. Caio Fernando Abreu convida a quem lê para atribuir significados. 

Em Pela Noite, a narrativa gira em torno de um jogo de sedução entre as 
personagens Pérsio e Santiago, que se conhecem em uma noite paulistana e 
passam horas conversando. Nesse jogo da sedução, o autor permite também 
uma narrativa sobre a ansiedade que permeia a relação ao sexo, em que o jogo 
pode se tornar algo perigoso. A temática da AIDS continuou presente na obra 
ficcional de Caio F. Abreu, tornando-o uma referência para estas narrativas. To-
davia, nesta geografia sobre a doença que se construiu em sua ficção, a enfermi-
dade é citada de forma inibida, projetando-se na decadência física das persona-
gens. A patologia, na obra de Abreu, é mapeada pelo corpo e sua deterioração. 

2. A ERA PÓS-COQUETEL E A REINVENÇÃO DA LITERATURA DA 
AIDS

Entretanto, acontece um ponto de mudança nessa literatura. Após a cria-
ção dos antirretrovirais — o coquetel — em 1996, os escritos da época tomam 
uma nova configuração tanto com a epidemia quanto com a discursividade que 
a acompanha. Fora do Brasil, essa mutação acontece com o romance As Horas 
(1999), do escritor norte-americano Michael Cunnigham, em que somos apre-
sentados a um personagem de convive com a doença há anos. No Brasil, este 
processo que apresenta uma nova configuração acontece com o livro Depois 
Daquela Viagem (1999), de Valéria Piassa Polizzi. Neste, a autora conta como 
convive com a doença após ter a adquirido em uma viagem com o namorado. 



O livro, contado em forma de diário, objetiva a nova configuração da Literatu-
ra da AIDS, em que as narrativas não contém mais um tom melodramático e 
pejorativo. 

A implementação dos antirretrovirais permite uma nova percepção da 
doença, de que, embora não podendo ser curada, é mantida sob controle. En-
tendido isso, é compreensível então que os escritos acerca a AIDS/HIV dimi-
nuíram drasticamente por um período em virtude da descentralização da mor-
te em decorrência da enfermidade nas narrativas contemporâneas. 

Em contraponto, a aparição do coquetel antirretroviral também indiciou 
uma despreocupação de políticas públicas sobre a doença. As notícias carrega-
das de termos pejorativos tornaram-se mais raras e, por um tempo o espetácu-
lo da AIDS se encerra. Para isto, Melo e Penna (2017) afirmam:

Uma hipótese é que o controle da doença proporcionado pelo coquetel antirretroviral poderia ter 
dado a ideia de que o HIV não seria mais um problema digno de atenção. Trata-se de uma visão mui-
to questionável, uma vez que o referido controle é circunscrito àqueles que têm acesso e aderem 
ao tratamento antirretroviral, o que infelizmente está longe de ser a totalidade dos casos. Não por 
coincidência, a mídia começa a se afastar do tema, e as campanhas de prevenção, antes diversas e 
ousadas, tornam-se cada vez mais tímidas, o que pode ser, em parte, explicado pelo lobby conser-
vador e do fundamentalismo religioso exercido com cada vez mais força na esfera política (MELO; 
PENNA, 2017, p. 4).

Logo, as narrativas ressurgem no século XXI como uma Literatura pós-
-coquetel, forma de reação a este silenciamento causado pelos setores conser-
vadores e luta como um “corpo-político”, similar ao que Sontag (1984) diz com 
“imagens que se fazem da doença são usadas para exprimir preocupação com 
a ordem social” (p. 46). 

3. O CORPO POLÍTICO E O CORPO DA MEMÓRIA 

Algo que se nota na Literatura pós-coquetel, principalmente no âmbito lí-
rico da poesia, é a presença de uma memória da AIDS e a convivência com o 
HIV. Sousa (2018) comenta: 

Nesse contexto, começam a se desenhar no século XXI as abordagens da epidemia que sinalizam a 
consolidação de uma memória da Aids, bem como a emergência das narrativas de uma convivência 
possível com o vírus, além da luta pelo acesso a essa mesma vida possível. (SOUSA, 2018, p. 31)

Para entender este processo que ocorre contemporaneamente, foram se-
lecionados alguns poemas que se encontram na coletânea Tente entender o que 
tento dizer: poesia + hiv (2018), organizado pelo poeta e portador do vírus Ra-
mon Nunes Mello. Por si, o título já faz referência à crônica epistolar Primeira 
carta para além dos muros, de Caio F. Abreu, em que o autor revela sua sorolo-



gia. Nisso, já encontra-se o método de reconhecimento da memória do corpo 
soropositivo que acompanha parte desses poemas.

Marcelino Freire, vencedor do Prêmio Jabuti 2006 com o livro Contos Ne-
greiros, apresenta o poema CAMISADEVÊNUS CAMISADEVÊNUS, em que, se-
lecionando apenas as partes necessárias em negrito, transforma os versos em 
uma narrativa melodramática e preocupada com a segurança, além de denun-
ciar o medo da morte causado pela doença. Nele, acompanhamos uma narra-
tiva curta de uma noite, aparentemente despretensiosa, de sexo. Uma das per-
sonagens demonstra sua necessidade pela segurança ao pedir pela camisa de 
vênus, como era chamado o preservativo no período em que chegou ao Brasil. 
O poeta ainda nomeia uma das personagens de Sade, possivelmente fazendo 
referência ao escritor libertino de 120 dias de Sodoma e Gomorra, romance com 
cunho erótico, na finalidade de realça a libertinagem da personagem em pre-
ferir fazer o sexo de forma desprevenida com o parceiro. Por fim, CAMISADE-
VÊNUS CAMISADEVÊNUS é terminado com um “A D E U S”, complementando a 
ideia de morte com a doença “A A I D S” no título. 

CAMISADEVÊNUS CAMISADEVÊNUS, Marcelino Freire. 

Contrapondo a ideia melodramática de morte no poema de Marcelino 
Freire, o poema Um Agora, do poeta carioca Bruce de Araújo explora a vivência 
perante as relações românticas e inseguranças ao adentrar no espaço afetivo:



Você me questiona da não transa
faz tempo de juntos 

e nada de passar da boca
eu embromando

inventando desculpas

E continua com a quebra da idealização do preconceito que apenas mem-
bros da comunidade LGBT são portadores do vírus quando coloca a figura do 
parceiro afetivo como uma mulher: 

fugindo quando me aparecia nua
você de inicio paciente

hoje com o desejo já tão latente
e eu não consigo dizer 
não encontro maneira

impulso, coragem

Os últimos versos do poema reafirmam o medo da afirmação da doença 
em face do outro, embora termine com um desejo de ser entendido e amado 
no último verso. Esse desejo indica que o eu-lírico já convive com a doença há 
algum tempo, e por isso tem noção de suas particularidades em relação à segu-
rança da parceira:

tenho medo que ao saber da verdade
você se aparte de mim

termine com tudo e vá-se embora
e seja o fim da nossa aurora
mas não encontro um agora 

pra te dizer tudo tim-tim por tim-tim
e depois, talvez, quem sabe, enfim

você me diga que eu sou lindo assim
e eu sorria

e você me beije e diga:
— Pega a camisinha e mete em mim.

Além do medo, outro tema recorrente na literatura pós-coquetel é a reafir-
mação do corpo-político. No poema visual EFGHIVJ, do natalense Ayrton Alves 
Badriyyah. Nele, o poeta parece transpor um pouco do percurso histórico que 
a doença na literatura. Tendo suas fases descritas a cada citação da sigla do ví-
rus. A primeira representando o aparecimento da doença, enquanto a segunda 
insere a implementação do coquetel, configurando um “apagamento” dos indi-
viduos e de políticas públicas. Por fim, a terceira vez que a sigla é citada remete 
ao processo de reação a este silenciamento presente na geração pós-coquetel. 



EFGHIVJ, Ayrton Alves Badriyyah.

Assim, consegue-se notar que o corpo do poema é repleto também de um 
corpo-político que atua de forma reacionária ao silenciamento imposto pelos 
padrões conservadores contemporâneos.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Nesse contexto de poesias positivas, observa-se um comportamento da 
construção/consolidação de uma memória soropositiva. A doença, ao mesmo 
tempo que funciona como memória, também instiga e impulsiona o movimen-
to reacionário que funciona em oposição ao silenciamento daqueles que convi-
vem com o vírus. A era pós-coquetel parece ser marcada pelo aumento de re-
trocessos em relação às políticas públicas e, visto isso, a literatura reage como 
uma aplicação das vozes além dos dados científicos. A literatura propõe uma 
ressignificação da doença ao impor vivências e discursos militantes. 
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Resumo: O artigo se propõe a analisar o conto “Maria” do livro Olhos 
d’água (2016), nele a autora aborda a vivência de uma mulher negra e pobre, 
ajustando o foco de seu interesse na população afro – brasileira, apresentando 
sem meias palavras: a violência urbana; a pobreza; os dilemas sociais; existen-
ciais e as duras condições enfrentada pelas diversas “Marias”. Para compreen-
der o conto, articularemos elementos teóricos das obras de três autoras brasi-
leiras, baluartes do feminismo negro: A mulher negra na sociedade brasileira 
— Sueli Carneiro (1982), Lugar de negro — Lélia Gonzalez (1982) e Racismo e 
sexismo na cultura brasileira — Luiza Bairros (1982).

A ideia lançada aqui é pensar a situação da mulher negra na América Lati-
na e a desigualdade de gênero dentro e fora do conto, confirmando assim, uma 
articulação de “escrevivência”, conceito cunhado por Conceição Evaristo. Desta 
forma, abre-se caminho para compreender a diegese de “Olhos d’água” como 
forma de denúncia do racismo e patriarcado imposto às mulheres negras há 
séculos, podendo a partir disto, interrogar os lugares de representação, valori-
zação e a naturalização da violência contra as mulheres negras e pobres.

Palavras-chave: Literatura afro–feminina, Evaristo Conceição, Escrevi-
vência, Mulheres Negras.

MARIA EU, MARIA TU: A INTERSECÇÃO DA DOR E DA LUTA DAS 
MARIAS BRASILEIRAS

O movimento feminismo negro brasileiro se afirmou como um importan-
te instrumento político no processo de redemocratização visando reafirmar 
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a condição social que mulheres negras estão inseridas. É fundamental tecer 
algumas considerações a respeito do que compreende – se por “feminismo ne-
gro, suas pautas e objetivos” fazendo referência à luta contra as opressões de 
gênero e classe social. 

Mulher “sexo frágil”, estereótipo atribuído a todas as mulheres, “nós mu-
lheres negras fazemos parte de um contingente de mulheres provavelmente 
majoritário, que nunca reconheceram em si mesmas esse mito, porque nunca 
fomos tratadas como frágeis” (Carneiro, 1982).

Ganham uma representatividade de “pau para toda obra”, disposta a rea-
lizar trabalhos braçais, domésticos, materno ou qualquer atividade que a elas 
for destinada. Essa reflexão possibilita um olhar crítico, uma vez que enquanto 
mulheres negras são destinadas a serviço de qualquer natureza, isso não acon-
tece em relação às mulheres “brancas” as quais ganharam o termo “frágil”. Ao 
perceber a importância dos movimentos sociais com ênfase no “feminismo” 
grandes intelectuais e integrantes dos movimentos perceberam a necessidade 
de atingir todas as “mulheres” pensando nas individualidades. Ou seja, papéis 
que foram impostos a mulheres brancas são distintos aos que foram coloca-
dos a conduta das mulheres negras e indígenas por exemplo. Essa parcela da 
sociedade traz bagagem histórica muito peculiar e cruel, assim o Feminismo 
de modo geral não conseguiu criar um ambiente de igualdade. Por meio dessa 
primeira incógnita e com bases na escrita de algumas escritoras negras e ati-
vistas do movimento, vamos problematizar a real situação da mulher negra na 
sociedade e seu lugar.

Desde o início a sociedade categorizou a mulher como subproduto do ho-
mem, tendo como referência a passagem bíblica: A mulher foi criada a partir da 
costela de Adão, logo ocupa um lugar inferior ao do sexo masculino. E a mulher 
negra? Ela está inserida simplesmente em um lugar inferior ao do homem? De 
acordo com (Carneiro, 2003). “Fazemos parte de um contingente de mulheres 
originárias de uma cultura que não tem “Adão”. Se Adão é a representação do 
poder masculino que todas as mulheres foram subordinadas, a quem as mu-
lheres negras são submissas? Talvez uma resposta rápida e instantânea seja 
que elas são submetidas a masculinidade negra. Gonzalez (1988) atribui essa 
questão ao “conceito de interseccionalidade reconhece o modo como diferen-
tes eixos de opressão estão articulados produzindo desigualdades e situações 
adversas de múltiplas discriminações”. 

Ela ainda associa aos estereótipos que transitaram, quase sempre, entre a 
hiperssexualização e a infantilização. “Quando hiperssexualizadas, as mulhe-
res negras são representadas como perigosas, dotadas de uma sexualidade que 
escapa as normas” (Gonzalez, 1988). Ao fazer a relação da “mulher sem Adão” 
(mulher negra) com o termo interseccionalidade, explica que essa concepção 



é uma consequência de diferentes formas de dominação, discriminação, sexis-
mo, racismo e patriarcalismo, pois esse termo não só estuda o fato de ser “mu-
lher” traz ao mesmo tempo o fato de ser “negra”; “LGBT”. Compreende que es-
sas visões são originárias de uma cultura violada, folclorizada e marginalizada, 
que sempre foi tratada como primitiva e coisa do diabo, mesmo fazendo parte 
da grande parcela da população que foi e permanece ignorada pelo “sistema” e 
que vivem uma rotina constante de “violência racial” (Carneiro, 2003).

Durante séculos podemos perceber que as mulheres negras tiveram que 
“negar a si” isso graça ao embranquecimento da raça, estratégia usada para 
erradicar o povo “negro”. Sendo um fracasso, o sistema usou outras possibi-
lidades para alcançar seus objetivos; um deles é o “ocultamento dos saberes 
produzidos pelos povos originários” (Gonzalez, 1982).

Isso de maneira bastante articulada para conseguir a invisibilidade histó-
rica de um povo, fazendo com que o oprimido venha a valorizar e reconhecer a 
cultura e costume do opressor, objetivo alcançado graça a organização pedagó-
gica adotada no Brasil, assim literatura africana é completamente desconheci-
da tanto nas escolas quanto nos cursos universitários. Enxergamos a literatura 
como ferramenta fundamental para o “saber”, por isso é de suma importância 
a valorização e conhecimento de determinada história de um povo. Ao buscar 
explicação em escrituras ocidentais, (Carneiro, 1982) afirma que houve a con-
tação “amigável” da colonização de toda uma raça, que a ela foi dada a figuração 
de “não humanos, selvagens, fraco e sem conhecimento”. Com base nessas afir-
mações justificaram a barbárie acontecida em muitos lugares. 

A mulher negra ainda se encontra nesse cenário cada dia mais forte, con-
forme (Bairros, 1995) “As mulheres negras tiveram uma experiência histórica 
diferenciada que o discurso clássico sobre a opressão da mulher não tem re-
conhecido, assim como não tem dado conta da diferença qualitativa que o efei-
to da opressão sofrida teve e ainda tem na identidade feminina das mulheres 
negras.” Bairros ainda pontua o “mito da fragilidade feminina”. Mito esse que 
não chegou a realidade das mulheres negras, uma vez que elas não são apenas 
mulheres, são também escravas.

O artigo propõe uma exemplificação e problematização a generalização 
da ideia de uma “igualdade de gênero”, mesmo que seus integrantes partam 
de realidade e contexto histórico distinto. Por meio dessas discursões teóricas 
analisaremos o conto “Maria” de Conceição Evaristo, uma autora negra que faz 
uso da literatura para possibilitar visibilidade a realidade de muitas mulheres 
negras, podendo pontuar juntamente com o conto a importância do mesmo 
para alcançar determinadas políticas públicas que possam oferecer condições 
de vida a essas mulheres. Conceição transforma seu próprio mundo por meio 
do “poder de voz”, direito retirado das mulheres, ela transformou a palavra em 



sua ferramenta de poder para dar visibilidade aos sofrimentos de muitas mu-
lheres negras. A autora declarou palavras que possui um cargo de sentimentos 
bastante cruéis, que ela e muitas outras têm marcado na pele:

“Enquanto trabalhava como doméstica e após concluir o Curso Normal, eu sonhava em dar aula 
em Belo Horizonte. Mas aí entra uma questão seríssima. Em 1971, não havia concurso para o ma-
gistério e, para ser contratada como professora era necessário apadrinhamento. E as famílias tra-
dicionais para quem nós trabalhávamos não me indicariam e nunca indicaram; não imaginavam e 
não queriam para mim um outro lugar a não ser aquele que “naturalmente” havia me reservado. 
Houve mesmo uma patroa de minha tia, numa casa em que eu ainda menina e já mocinha ia fazer 
limpeza, lavar fraldas de bebês, ajudar nas festas, entregar roupas limpas e buscar as sujas, que fez 
a seguinte observação: “Maria, não sei por que você esforça tanto para a Preta estudar!” (EVARISTO 
apud DUARTE, 2006).

Percebemos que a condição social de escritora é índice biográfico relevan-
te em seu percurso de vida, mas simboliza também a trajetória de resistência 
de toda a comunidade feminina negra. A escrita literária foi o local onde a poeta 
encontrou refúgio, com apoio da mãe, persistiu nos estudos e tornou-se profes-
sora, em entrevista concedida ao jornal Estado de Minas, a autora reconstitui 
sua trajetória assinalando a importância da literatura em sua vida. A escrita 
literária será o lar possível para Conceição Evaristo em face das alienações im-
postas ao sujeito feminino negro na sociedade brasileira. É como uma refu-
giada que Evaristo vai conduzir sua escritura, a autora confidenciou: “sempre 
encontrei na escrita uma maneira de suportar o mundo. Era o que me permitia 
viver, questionar, buscar respostas” (EVARISTO, 2007). 

Observa a literatura como “forma e poder” no livro Olhos d’água de Eva-
risto Conceição, traz em sua composição 15 contos que tratam da temática da 
exclusão social. As abordagens são multifacetadas, revelando variadas situa-
ções da pobreza e da violência urbana, tendo como fio condutor das narrativas 
a população afro-brasileira. Nota – se que o conto “Maria” trata de questões 
políticas, dando voz a uma Maria que representa tantas outras Marias de nossa 
sociedade. A posição da mulher na sociedade ainda é muito preocupante em 
todo o mundo, e a narrativa do texto dá voz e espaço para que essas mulhe-
res sejam representadas, a força que o papel da representação traz consigo 
é amplamente notada. Queremos aqui pontuar que a experiência vivida pela 
personagem, não é um fato isolado e único, o recorte racial e socioeconômico 
são determinantes para atingir outras mulheres negras, desta forma a partir 
da consciência e reconhecimento, ser capaz de denunciar e combater a hege-
monia branca e seus privilégios a partir da estratégia da literatura de autoria 
feminina negra, pois como disse a própria Conceição “a escrita também abarca 
estas duas possibilidades: evadir para sonhar e inserir-se para modificar.”

“A palma de uma de suas mãos doía. Tinha sofrido um corte, bem no meio, 
enquanto cortava o pernil para a patroa. Que coisa! Faca a laser corta até a 
vida!” (p. 16).



A situação social que Maria representa no conto é a realidade de muitas, 
será que é apenas o laser que corta a sua vida? Que vida Maria possui? Ela 
realmente vive ou sobrevive de acordo com o que o mundo impôs a ela? Es-
sas são reflexões bastante sólidas e presente no mundo das mulheres negras, 
fardos que foram atribuídos a um só povo e que perpetuou – se de geração a 
geração. Gonzalez problematiza a condição de vida dessas mulheres, note o uso 
da metáfora: “Faca a laser corta até vida”. Quem seria o laser na sociedade? No 
conto poderia ser sua patroa, e (ou) condição miserável de vida que possui, a 
sociedade atribui o laser a sua existência, afinal ela já ganhou sua libertação. 
Percebemos o tom sombrio na fala da personagem, ao mesmo tempo em que 
se indaga, não busca uma resposta, talvez por que a ela foi ensinado que não 
teria resposta, ela não teria nada a perder, mas também nada a ganhar. Reflexão 
bastante nítida na fala de Gonzalez (1982).

“... é a mulher negra anônima, sustentáculo econômico, afetivo e moral de sua família, aquela que 
desempenha o papel mais importante. Exatamente porque, com sua força e corajosa capacidade 
de luta pela sobrevivência, transmite a suas irmãs mais afortunadas, o ímpeto de não nos recusar-
mos à luta pelo nosso povo. Mas, sobretudo porque, como na dialética do senhor e do escravo de 
Hegel – apesar da pobreza, da solidão quanto a um companheiro, da aparente submissão, é ela a 
portadora da chama da libertação, justamente porque não tem nada a perder”. 
“Desta vez ele cochichou um pouquinho mais alto. Ela, ainda sem ouvir direito, adivinhou a fala 
dele: um abraço, um beijo, um carinho no filho. [...] E logo após, levantou rápido sacando a arma. 
[...] era um assalto. [...] Maria estava com muito medo. Não dos assaltantes. Não da morte. Sim da 
vida. Tinha três filhos” (p. 19).

Ela estava com medo da vida, mas não a vida dela, e sim a dos filhos, com-
parando vida ao cargo da herança materna que foi designado as mulheres, 
percebe – se que, Maria uma figura representativa da mulher: empregada do-
méstica, mãe, pobre e negra, são essas as caracterizações que Bairros (1995) 
desmitifica na sua escrita: 

“[...] a maternidade como a experiência central na identidade das mulheres: ao responder porque 
constituímos um grupo diferente, coloca em destaque valores ligados a pratica das mães como: 
altruísmo, carinho, cuidado com os interesses do outro, com ênfase num aspecto compartilhado 
apenas em caráter biológico como parte integral da identidade feminina, reforçando noções pa-
triarcais do que é tradicional ou naturalmente feminino, apenas atribuindo a estas características 
um valor inferior aquelas geralmente associadas ao homem.” 
“Negra safada, vai ver que estava de conluio com os dois. [...] Olha só, a negra ainda é atrevida, disse 
o homem, lascando um tapa no rosto da mulher. [...] Lincha! Lincha! Lincha!” 

Segundo Carneiro o racismo estabelece uma ligação imediata com a infe-
rioridade colocada sobre as mulheres, nessa passagem do conto, a personagem 
não era apenas mulher, era negra, é em situações como essa que percebermos 
que Maria foi culpada sua vida toda, ao mesmo tempo que lutava pela vida 
de seus filhos, não mais pela a sua, os assaltantes deveriam ter sido os únicos 



culpados, mas não foram apesar de ser negro, tinha uma figura ali ainda mais 
inferior, perante aos olhos dos cidadãos de bem.

“O racismo estabelece a inferioridade social dos segmentos negros da população em geral e das 
mulheres negras em particular, operando ademais como fator de divisão na luta das mulheres pe-
los privilégios que se instituem para as mulheres brancas. Nessa perspectiva, a luta das mulheres 
negras contra a opressão de gênero e de raça vem desenhando novos contornos para a ação po-
lítica feminista e antirracista, enriquecendo tanto a discussão da questão racial, como a questão 
de gênero na sociedade brasileira. Esse novo olhar feminista e antirracista, ao integrar em si tanto 
as tradições de luta do movimento negro como a tradição de luta do movimento de mulheres, 
afirmam essa nova identidade política decorrente da condição específica do ser mulher negra” 
(Carneiro, 2003).

O conto MARIA traz a realidade de muitas brasileiras; homens são a favor 
da vida e por isso abominam o aborto. Sim, eles são a favor da vida quando as 
suas não estão em jogo. Proferem diversos discursos em prol da vida de seus 
filhos enquanto eles ainda estão se formando na barriga de sua mãe. Mas eles 
não são a favor da vida quando suas crianças nascem, ou quando elas já dão os 
primeiros sinais de vida no ventre. No Brasil tem 5,5 milhões de crianças sem 
o nome do pai no registro. Mas claro, isso para o patriarcado é uma prática ex-
tremamente aceita afinal a mulher é a única culpada. Fazendo uma comparação 
com o que a autora retrata no conto, Maria também tem filhos que não tiveram 
a figura do pai em casa e ela assim como as outras é a única culpada. Foi culpa-
da por ser mulher, mãe, mãe solteira, empregada doméstica e ainda foi a única 
responsável pelo assalto. Maria é culpada por ser Maria. A sociedade exclui, 
humilha e condena de acordo com suas próprias convicções.

“Ela precisava chegar em casa para transmitir o recado. Estavam todos armados com facas a laser 
que cortam até a vida. Quando o ônibus esvaziou, quando chegou a polícia, o corpo da mulher 
estava todo dilacerado, todo pisoteado. Maria queria tanto dizer ao filho que o pai havia mandado 
um abraço, um beijo, um carinho.” 

Perde-se outra Maria, notícia constantemente observada em todos os 
meios de mídias. Quem é o culpado? Depende dos seus valores, a sociedade gri-
tou: Maria a culpada pela sua morte. Quem mandou ela ter filhos com “bandi-
dos!” Esse é um dos diversos argumentos que são usados para explicar a morte 
de muitas mulheres. Que culpa Maria tem de ter se envolvido com alguém, que 
culpa Maria tem de ter filhos e criar sozinha, e que culpa Maria tem de ter nas-
cido NEGRA em uma sociedade racista. A sociedade muitas vezes é o laser que 
tanto cortou–a. 

A escrita negra na literatura, é uma importante estratégia que denuncia e 
combate ao privilégio hegemônico branco e escancara o dilema racial brasilei-
ro, Recorremos a Gramsci para denotar o conceito de hegemonia, em palavras 
simplificadas, é a forma de supremacia. Controle e superioridade de um grupo 



sobre o outro socialmente. Vejamos nas suas palavras: “a supremacia de um 
grupo se manifesta de dois modos: como ‘domínio’ e como ‘direção intelectual 
e moral’. Um grupo social domina os grupos adversários” Gramsci (2002, p. 62).

O livro traz o conceito que a autora chama de escrevivência, para ela “é 
a escrita de um corpo, de uma condição, de uma experiência negra no Brasil” 
(Evaristo, 2014); considerando este conceito percebemos no conto a realidade 
da mulher negra apresentada, apontando tanto as marcas da violência estrutu-
ralmente racial e machista, quanto à solidão sob a qual a mulher negra é posta.

“Você já teve outros... outros filhos? A mulher baixou os olhos como que pedindo perdão. É. Ela 
teve mais dois filhos, mas não tinha ninguém também. Ficava, apenas de vez em quando, com um 
ou outro homem. Era tão difícil ficar sozinha!” (p. 24).

A solidão da mulher negra é notável neste fragmento, a personagem Maria 
não estava em um relacionamento fixo, o que não difere da realidade das mu-
lheres brasileiras, vamos aos dados: segundo o IBGE no censo 2010, 52,52% 
das mulheres negras na ocasião, não estava em união, independente do esta-
do civil. Muitos fatores permeiam a construção dessa realidade, dentre elas o 
imaginário cultural brasileiro sobre a mulher negra. “A mulher negra é vista 
pelo restante da sociedade a partir de dois tipos de qualificação profissional: 
doméstica e mulata. A profissão de ‘mulata’ é uma das mais recentes criações 
do sistema hegemônico no sentido de um tipo especial de ‘mercado de trabalho 
[...] produto de exportação.” (Gonzalez, 1979, p. 13).

A Maria do Conto sabia bem o que era a solidão, não entendia porque não 
pôde ser feliz ao lado do pai de seu filho, o racismo é fundamental para essa 
solidão, além de todas as negativas de direitos, “há a interferência social e his-
tórica que termina também sendo um dos fatores que tira, para além de todos 
os outros direitos da mulher negra, o direito ao amor” (Lemos, 2008). Ela o vê 
e lembra dos momentos juntos, a saudade se mistura com a mágoa enorme, a 
dor da solidão, da troca, do abandono, como fica evidente na analepse a seguir:

“O homem sentou-se a seu lado. Ela se lembrou do passado. Do homem deitado com ela. Da vida 
dos dois no barraco. Dos primeiros enjoos. Da barriga enorme que todos diziam gêmeos, e da ale-
gria dele. Que bom! Nasceu! Era um menino! E haveria de se tornar um homem. Maria viu, sem 
olhar, que era o pai de seu filho. Ele continuava o mesmo. Bonito, grande, o olhar assustado não se 
fixando em nada e em ninguém. Sentiu uma mágoa imensa. Por que não podia ser de uma outra 
forma? Por que não podiam ser felizes? (p. 24).

Todas mulheres negras em algum momento foram a Maria, a culpabiliza-
ção, a solidão, o alvo das acusações, os xingamentos, tudo isso é reincidente, e 
se apresenta desde a infância, o racismo cruel, estrutural e sistêmico, é perce-
bido e replicado pelas crianças, que sem filtro reproduzem, perpetua e firma o 
elo da segregação, vale salientar que “pertencer a um grupo social, ser coletivo, 



ter sua raça, ser aceito, ter os seus pares é fundamental, é um processo natural 
de organização e sobrevivência” (DURKHEIM, 1922), como já foi pontuado, esta 
solidão se manifesta desde a infância, no primeiro grupo social da sua vida, a 
família, depois a escola, assim adjetivos pejorativos como feia, macaca fazem 
parte do contexto diário das mulheres negras, gerando sentimentos de menos 
valia, baixa autoestima e introspecção. Com isso, pela violência do racismo, há 
possibilidade de que a depressão, ansiedade e outras doenças crônicas, como 
asma e fibromialgia, acometam essas mulheres.”

Outro fator é que, está solidão se abarca nas preferências dos homens ao 
escolher sua parceira para relacionamentos, no livro Branca para casar, mulata 
para f...., negra para trabalhar, Pacheco faz a seguinte afirmação:

“a imagem da mulher branca, está vinculada a um comportamento mais condizente com uma ex-
pectativa de gênero mais tradicional, aquela que seria ideal para casar, para se manter um relacio-
namento, para ser mãe, enquanto a mulher negra não caberia nessa representação. Tal privilégio 
tem nítida ligação com o padrão de beleza branco difundido como ideal em nossa sociedade, e 
que apenas não contempla como marginaliza as características estéticas negras. Sob esse prisma a 
mulher negra sofre opressões somadas: machismo e racismo”. 

Desta forma, a personagem Maria aborda uma realidade que une todas, 
a dor do racismo sofrido, da solidão a qual fomos submetidas, em um país em 
que nascer mulher negra é sentença, é a dor e a luta que nos intersecciona. 
Todas têm o direito ao reconhecimento, fazer a leitura do conto Maria da Con-
ceição, é revisitar, é perceber-se dentro da narrativa, é trazer à tona memórias 
que nos faz uma só Maria, Maria eu, Maria tu.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Diante das considerações teóricas, e da produção literária abordada con-
clui – se que não podemos entender o feminismo como heterogêneo, as con-
cepções universalizantes da mulher não são contempladas apenas pelo o femi-
nismo, pensar as especificidades das mulheres sob uma perspectiva de classe, 
cor, religião, orientações sexuais diversas, identidades de gênero, ou seja, um 
feminismo que considere a interseccionalidade é fundamental para a que a so-
noridade seja realmente atuada e para que consigamos avançar, fortalecendo 
ainda mais o movimento de mulheres. Uma vez que ao longo dos anos, o ra-
cismo e o machismo dificultavam que as mulheres negras pudessem ter voz 
nas instâncias de poder, o que contribuía e contribui até hoje para a sua per-
manência em uma posição hierarquicamente inferior na sociedade. Com base 
no conto Maria, ainda pode se evidenciar a situação real que essas mulheres 
enfrentam, o racismo segue atuando de forma violenta, principalmente entre 
comunidades mais pobres, onde o extermínio da população negra e pobre tem 



matado mais do que muitas guerras. No entanto, essa realidade é camuflada e 
silenciada pela grande mídia.

A obra se constrói, então, a partir de “rastros” fornecidos por aqueles três 
elementos formadores da escrevivência: corpo, condição e experiência. O pri-
meiro elemento reporta à dimensão subjetiva do existir negro, arquivado na 
pele e na luta constante por afirmação e reversão de estereótipos. A represen-
tação do corpo funciona como ato sintomático de resistência e arquivo de im-
pressões que a vida confere. O segundo elemento, a condição, aponta para um 
processo enunciativo fraterno e compreensivo com as várias personagens que 
povoam a obra. A experiência, por sua vez, funciona tanto como recurso esté-
tico quanto de construção retórica, a fim de atribuir credibilidade e poder de 
persuasão à narrativa. 

Ainda de acordo com as leituras e textos consultados, pode concluir que 
a literatura é uma ferramenta essencial para dar voz, lugar, representatividade 
e poder as mulheres negras, que ainda enfrenta grandes obstáculos perante a 
sociedade, Andrade apresenta uma discursão que: 

“O movimento negro não deve menosprezar o espaço escolar como local de disputa política e epis-
temológica. O meio acadêmico e a luta por cotas são importante, mas o trabalho de base nas es-
colas é fundamental. As feministas negras têm chamado atenção constantemente para isso. Não 
se trata apenas de maior acesso à educação, ao mercado de trabalho e ao consumo. As conquistas 
individuais e as políticas de inclusão podem ser importantes, mas não podemos esquecer que a 
educação deve formar intelectuais e ativistas capazes de reivindicar seus direitos. O feminismo 
negro é aquele com alcance estrutural, visando estratégias de superação das desigualdades de 
gênero, raça e classe e das variadas formas de colonialidade.”

Portanto a literatura como meio de denúncia para as muitas atrocidades 
que são cometidas ao sexo feminino, e são caladas pelo o patriarcado, são cul-
pabilizadas pelos erros que não são seus, pelos fardos que não escolheram car-
regar, pela a falta de assistência do sistema, ou seja são culpadas simplesmente 
por nascerem mulheres e não apenas mulheres, “mulheres negras.”
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A CRÍTICA E A URBE: 
a (des) construção do Rio de Janeiro 

em Crônicas de Lima Barreto à 
luz de Antonio Candido

Tiago Nascimento Silva183 

Manoel Freire Rodrigues184

Resumo: O presente artigo tem por objetivo analisar o discurso estético e 
crítico desenvolvido por Lima Barreto em crônicas, nas quais o foco central era 
a constituição do Rio de Janeiro de sua época. Para o autor, a elaboração literá-
ria deveria apresentar comprometimento direto com a realidade. Desse modo, 
considerando as contradições políticas, o descaso ou relativa atenção à infraes-
trutura dado pela administração pública, observa-se no autor em questão um 
panorama ácido e lúcido da cidade carioca das primeiras décadas século XX, 
sobretudo no que diz respeito à remodelação do espaço urbano, os embates ad-
vindos da suposta organização social e as condições de existência. Para tanto, 
duas crônicas são investigadas, a saber, Hotel sete setembro e Será sempre as-
sim?, extraídas do livro Marginália. A orientação teórica se baseia em Candido 
(1985, 2004), com foco na relação entre o texto literário e sua perspectiva so-
cial, e nomes relacionados à fortuna crítica de Lima Barreto, tais como Scwhar-
cz (2010); Prado (1989); Barbosa (1987); Resende (1983) e Sevcenko (2003). 
Enquanto resultados, evidencia-se que em Lima Barreto a questão estética não 
pode ser desvinculada da postura ética, crítica e política. Seus textos revelam 
esse posicionamento. Conclui-se, a partir disso, que a construção artística reve-
la desdobramentos significativos quanto à forma como o texto é organizado e o 
conteúdo em pauta. Revisitar esses dois fatores são importantes para ampliar 
as leituras que se fazem a respeito de uma obra de arte. 

Palavras-chave: Discurso. Cidade. Crônica. Lima Barreto. Antonio Candido.

INTRODUÇÃO 

Não há dúvidas de que a constituição artística se faz pela elaboração sin-
gular de uma forma, estruturação estética, e um conteúdo, dimensão ideológi-
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ca. Dependendo do método de análise desenvolvido, esses fatores constituintes 
serão enfocados em maior ou menor grau. Ainda assim, a obra de arte consi-
dera em seu todo desde a arquitetura da produção até a exterioridade à qual 
se refere. É evidente que se trata de um tipo de atividade humana na qual a 
composição material possui aspectos significativos, todavia não se pode ne-
gar que, em determinados casos, perceber a exterioridade do artefato é fator 
indispensável. 

Apesar das dificuldades em definir o procedimento literário, é sabido que 
está ligado a um tipo de arranjo complexo da palavra. A polissemia advinda da 
figuração da linguagem e a verossimilhança são elementos pertinentes e esse 
imenso campo. Há textos literários, porém, que, além da fisiologia esteticamen-
te constitutiva de sua linguagem, acenam para uma postura marcada, cujo pro-
pósito não se restringe à construção de uma moldura verbal. As intenções são 
as mais diversas, a depender do caso, exteriorizar as contradições da subjetivi-
dade amorosa, denunciar as mazelas sociais, resgatar o caráter transcendente 
da condição humana etc. Há, portanto, uma pluralidade da mensagem a partir 
do meio, no caso, a literatura. 

Acerca de Antonio Candido, nota-se a preferência pela ótica de que a for-
ma literária emana substancialmente um conteúdo, e este não pode ser pres-
cindido. Desse modo, é possível afirmar a existência, nas análises do crítico 
mencionado, de uma relação muito forte entre a estrutura estética e suas re-
verberações na sociedade.

Para além do deleite, a arte goza de princípios, dentre eles o caráter de 
universalidade, por exemplo. Isso amplia a atuação da perspectiva estética que, 
se não possui como objetivo único trazer fórmulas para a vida humana, não 
nega a viabilidade de certas generalizações, estas contribuintes na identifica-
ção de particularidades interiores à obra ou até mesmo de uma extensão da 
própria existência. 

Em estudo sobre Memórias de um sargento de milícias, Antonio Candido, 
faz interessante consideração, a qual soma ao argumento aqui desenvolvido: 

Com efeito, não é a representação dos dados concretos particulares que produz na ficção o senso 
da realidade; mas sim a sugestão de uma certa generalidade, que olha para os dois lados e dá 
consistência tanto aos dados particulares do real quanto aos dados particulares do mundo fictício 
(CANDIDO, 2004, p. 38).

Conforme se verifica, o autor identifica pelo menos dois campos de ação 
da literatura: a visão das particularidades do real e do mundo fictício. Logo, o 
movimento se faz para dentro e para fora da obra. A capacidade de estender 
uma visão de mundo a partir da maneira como a produção é realizada não re-
serva à literatura, segundo o crítico, o status unicamente restritivo de uma arte 
sem diálogo com o mundo.



No momento em que se constitui uma obra, as potencialidades linguísticas 
podem ser exploradas e, junto a isso, ideias, valores, princípios também incor-
poram o discurso literário. Antonio Candido defende a relevância de se atentar 
a isso, pois a relação dialética entre a criação imaginária e a realidade objetiva 
traz à tona a profundidade dos questionamentos sobre a interioridade do ho-
mem e as relações exteriores a ele. 

O crítico evidencia que essa percepção oferece reflexão fértil a respeito 
das obliquidades humanas: 

Um dos maiores esforços das sociedades, através da sua organização e das ideologias que a justifi-
cam, é estabelecer a existência objetiva e o valor real de pares antitéticos, entre os quais é preciso 
escolher, e que significam lícito ou ilícito, verdadeiro ou falso, moral ou imoral, justo ou injusto, 
esquerda ou direita política e assim por diante.  Quanto mais rígida a sociedade, mais definido cada 
termo e mais apertada a opção.  Por isso mesmo desenvolvem-se paralelamente as acomodações 
de tipo casuístico, que fazem da hipocrisia um pilar da civilização.  E uma das grandes funções da 
literatura satírica, do realismo desmistificador e da análise psicológica é o fato de mostrarem, cada 
um a seu modo, que os referidos pares são reversíveis, não  estanques, e que fora da racionalização 
ideológica as antinomias convivem num curioso lusco-fusco (CANDIDO, 2004, p. 41).

O que há, segundo a visão do estudioso supracitado, é a presença de certa 
função interpretativa e atuante da literatura, e da arte como um todo, sobre 
a realidade, exatamente por fazer perceber as confluências e contradições de 
pensamento propostas pelo homem em sua vida social. 

Ratifica-se, portanto, que, para Candido, a literatura é um tipo de constru-
ção a qual, apesar de ser materializada pelo indivíduo, apresenta relação direta 
com a coletividade. Esse raciocínio confere à arte menor caracterização ima-
nente, conforme se observava na postura parnasiana de “arte pela arte”, por 
exemplo, que uma atuação estética e ética, de natureza sociológica, por sinal. 
Na esteira dessa conclusão, o próprio estudioso diz que “(...) sociologicamente, 
a arte é um sistema simbólico de comunicação inter-humana, e como tal inte-
ressa ao sociólogo” (CANDIDO, 1985, p. 21). 

O escritor é visto aqui como alguém que assina certa responsabilidade ao 
compor uma obra, haja vista a obrigação de comunicar algo a seus semelhan-
tes. A mensagem, composta das mais diversas formas, alia-se a uma postura a 
qual fale do mundo para o mundo, Candido explicita: “...os valores e ideologias 
contribuem principalmente para o conteúdo, enquanto as modalidades de co-
municação influem mais na forma” (CANDIDO, 1985, p. 30. Grifos do autor). 
Desse modo, a visão estruturalista de arte é substituída por uma avaliação va-
lorativa do conteúdo, social por excelência.

Entendido esse movimento, cabe exemplificar mais especificamente a ma-
neira como essa relação ocorre. A fim disso, observe-se um gênero literário e 
as reverberações dessa ideia. Dentre as tantas discussões concernentes à li-



teratura travadas por Candido, uma delas compete à crônica, moldura textual 
que, para além da celeridade e minimização estrutural caracterizada, possui, 
em seu escopo, diálogo direto com o real. 

Embora não negue a caracterização rasa da estrutura da crônica, por con-
ta de sua ligação direta com o imediatismo do jornal, o crítico carioca enxerga 
nessa modalidade de escrita algo cuja atuação pode se estender ao dia findado, 
comunicando algo mais profundo, sobre a cidade e o homem. Em reflexão, ex-
põe que “(...) por serem leves e acessíveis talvez elas comuniquem mais do que 
um estudo intencional ou visão humana do homem na sua vida de todo o dia” 
(CANDIDO, 2003, p. 27). Isto quer dizer, a crônica pode não conter uma plura-
lidade infinda de recursos estruturais tão complexos como os percebidos em 
um romance, todavia, a simplicidade de sua enformação não a incapacita para 
representar a infinitude do sentir. Ao contrário disso, por se referir à vida do 
homem cotidiano, guarda em si verdades profundas. O rés do chão identificado 
do homem comum pode fazer eco com aspirações maiores pertinentes à pró-
pria condição humana.

No bojo dessa discussão, é salutar trazer à baila o nome de um autor: Lima 
Barreto. Muitos são os cronistas, no entanto, no exercício dessa modalidade, 
o comprometimento de Lima Barreto ia para além da descrição do cotidiano 
da urbe. Dentro das denúncias por ele realizadas, as mazelas sociais e morais 
foram escancaradas, desnudando o Rio de Janeiro de sua época e o homem de 
seu tempo.

O próprio teórico pondera a respeito da relação pessoal e social no es-
critor do Rio de Janeiro. Isso se revelará como fator pertinente nos romances, 
contos e crônicas deste: 

Assim, talvez o Lima Barreto mais típico seja o que funde problemas pessoais com problemas so-
ciais, preferindo os que são ao mesmo tempo uma coisa e outra — como por exemplo a pobreza, 
que dilacera o indivíduo, mas é devida à organização defeituosa da sociedade; ou o preconceito, 
traduzido em angústia, mas decorrendo das normas e interesses dos grupos. E por aí afora (CAN-
DIDO, 1987, p. 39).

A degradação da matéria e do caráter serão temas constantes em Lima 
Barreto. A absorção das adversidades da vida contamina os escritos deste au-
tor. Suas avaliações críticas são registros predominantemente estéticos de um 
colapso social, dados os atrasos da condição humana. A cidade do Rio de Ja-
neiro se torna alvo de problematização, o encilhamento, a controversa Belle 
époque, a falsa república, todos os fatores de importância social aparecem nos 
textos de Lima a partir de uma acidez cortante, mesmo nas produções mais 
curtas. Mais uma vez as palavras de Antonio Candido são significativas para 
observar a sensibilidade e agudez do autor de Todos os Santos:



O espelho assume função de compromisso por solidariedade. O sentimento de participar da mes-
ma humanidade frágil, sujeita à marginalização social da prostituta, ao esmagamento do pobre, à 
alienação do insano, faz por contágio que o sentimento pessoal se torne verdade para os outros; e 
a verdade dos outros, experiência pessoal. Desses vários comunicantes é que brota, quem sabe, a 
opção por uma arte áspera e sincera, capaz de transmitir o seu recado e deste modo servir (CAN-
DIDO, 1987, p. 49).

A opção pelos marginalizados se traduz na explicitação das chagas que 
acometem esses pobres diabos dentro de uma urbe que, se por um lado tenta 
promover certo desenvolvimento material mediante construções suntuosas, 
suplantação dos aspetos naturais com vistas a um mundo “moderno”, indus-
trializado, “civilizado”; por outro, revela se não indiferença, desprezo pelos que 
não contribuem para erigir esse mundo. Literatura e sociedade são, aos olhos 
de Candido, aspectos demasiadamente inter-relacionados. Esse ponto de vis-
ta, o qual comunga de maneira direta com o modo de Lima Barreto produzir 
literatura, necessita de uma investigação apurada não só no que tange aos ro-
mances e contos, mas também às crônicas do autor de Triste fim de Policarpo 
Quaresma. 

O LÍRICO E A SÁTIRA: O RIO DE JANEIRO NAS CRÔNICAS HOTEL 7 
DE SETEMBRO E SERÁ SEMPRE ASSIM?

Se em toda a obra de Lima Barreto é possível identificar uma avaliação 
crítica da sociedade, estando a ficção, até certo ponto, a serviço da denúncia do 
real, não é escusado dizer que, no caso das crônicas, essa contundência se faz 
ainda mais dura, embora não deixe de conter elementos poéticos. Mesmo na 
descrição das fragilidades morais e da incompetência de representantes públi-
cos, o que se nota é exatamente uma estruturação ao mesmo tempo densa, na 
captação da realidade exterior, e lírica, quando se trata consciência da limita-
ção do ser em si.

Tantas serão as falas em consonância com o discurso satírico de Lima Bar-
reto. Antônio Arnoni Prado também confirma isso:

...um projeto literário que fotografava as deformações humanas a partir do aparecimento das gran-
des cidades por onde os pobres, supostamente livres, anunciavam o espetáculo da própria miséria 
em sinal de viva advertência aos que desfrutavam da vida (PRADO, 1999, p. 42).

O arrivismo medíocre para caracterizar quem controla o poder é escan-
carado. Por outro lado, as agruras dos miseráveis são expostas, na sua faceta 
de excluídos, nas dores da alma, de forma que, embora densas, conferem certo 
grau de humanização, trazendo de volta o homem para dentro de si, na percep-
ção do outro. 



A relação entre literatura e sociedade discorrida em Candido, e até então 
vista também em Prado, é compartilhada pelos estudiosos que se atentam à 
obra de Lima Barreto. O viés urbano muitas vezes apregoado nos escritos do 
mulato carioca unia, com certa simplicidade, o aspecto criativo a percepções 
das caricaturas e perfis sociais na sua grande maioria degradados. 

Beatriz Resende menciona alguns dos tipos observáveis na literatura 
barreteana:

A visão da cidade que Lima Barreto apresenta é tão ampla que nela cabem representantes de todos 
os grupos sociais: presidentes, ditadores, militares, honestos ou desonestos doutores, moças de 
Botafogo, funcionários públicos de todos os escalões, meninas de subúrbio, poetas empobrecidos, 
músicos não reconhecidos, prostitutas infelizes ou de sucesso, aposentados, donas-de-casa, vaga-
bundos, bêbados e loucos (RESENDE, 1983, p.75).

Aproveitando os termos de Candido, ratifica-se que, em Lima Barreto, a 
proximidade entre discurso e cidade é inegável. Desde as posturas radicais do 
comportamento ditatorial até os mais diversos párias são descritos dentro de 
uma urbe a qual prega hipocritamente o “sorriso da sociedade”, mas ao fim e ao 
cabo, não passa de um palco de “sepulcros caiados”. 

As crônicas de Lima fotografam de maneira célere, porém potente, as ruas 
e os comportamentos desses indivíduos. Nesse sentido, Nicolau Sevcenko des-
creve os ambientes nos quais se passavam/vivenciavam as situações expostas 
pelo escritor pré-modernista:

Os ambientes em que Lima Barreto vai buscar e apresentar os seus heróis e vilões são também os 
mais diversos e desnivelados. Suas descrições envolvem: interiores domésticos burgueses e popula-
res, estabelecimentos de grande e pequeno comércio, cassinos e bancas de jogo do bicho, festas e 
cerimônias burguesas, cosmopolitas, cívicas e populares, bares, malocas, bordéis, alcovas, pensões 
baratas, hotéis, frèges, pardieiros, repartições públicas, ministérios, gabinete presidencial, cortiços, 
favelas, prisões, hospícios, redações, livrarias, confeitarias, interior de navios, trens, automóveis e 
bondes, zonas rurais, ruas, praias, jardins, teatros, cinemas, estações ferroviárias, pontos de bon-
des, cais, portos, escolas, academias, clubes, ligas cívicas, casernas, cabarets, cemitérios, circos, 
teatros de marionete, tribunais e oficinas (SEVCENKO, 1999, p. 163). 

O olhar sobre o cotidiano é patente, pois os cenários mais triviais ou os 
aparentemente insólitos são pátio para as cenas de (des)construção da socie-
dade. É a vida que interessa a Lima Barreto, não importa se para isso se tenha 
de tratar dos espaços mais depreciativos. 

Uma vez que a cidade é predominantemente o alvo de sua produção esté-
tica, observe-se, por meio do próprio texto, como a relação espaço-tempo-ação 
é abordada em crônicas do autor oriundo das Laranjeiras. 

Em Hotel 7 de Setembro, há um ataque à pseudossolidariedade das elites 
e ao relativo desenvolvimento do Rio de Janeiro. A construção suntuosa de um 



prédio no qual os pobres miseráveis não têm condições de entrar é um contras-
senso para o progresso social. Existe mais uma preocupação capitalista e de 
aparência do que uma ação de caridade. 

Embora breve, a crônica figura uma linguagem irônica no que tange a esse 
paradoxo social: a parcela dominante erigir um hotel para o conforto dos ricos 
enquanto os pobres continuam ao léu. O discurso debochado do autor desvela 
a mediocridade do ato: “Ora, não há nada mais belo que a Caridade; e, se não 
cito aqui um profundo pensamento a respeito, motivo é não ter ao alcance da 
mão um dicionário de ‘chapas’” (BARRETO, 1956, p. 33). O Rio de Janeiro, com 
isso, aparenta promover certo avanço coletivo, no entanto, apenas confirma a 
opção por marginalizar uma parcela em detrimento de outra. 

Em fragmento mais à frente, a ironia se transforma em uma espécie de 
brado contra o evento de inauguração (a saciedade de uns e a fome de outros) 
dessa obra erguida por uma administração pública que governa para si e não 
para o povo:

Felizmente não o tenho e posso falar simplesmente — o que já é uma vantagem. Quero dizer que 
semelhante festa, a dez mil-réis a cabeça, para proteger crianças pobres, é uma injúria e uma ofen-
sa, feita a essas mesmas crianças, num edifício em que o governo da cidade gastou, segundo ele 
próprio confessa, oito mil contos de réis. 
Pois é justo que a municipalidade do Rio de Janeiro gaste tão vultosa quantia para abrigar foras-
teiros ricos e deixe sem abrigo milhares de crianças pobres ao léu da vida? (BARRETO, 1956, p. 32)

O questionamento sobre a atitude governamental é feito por alguém que 
se preocupa com a cidade e não vê nesse progresso material um progresso 
humano, por se evidenciar um simulacro de virtude e de competência públi-
ca, sendo que a realidade expõe uma suposta vanguarda erigida mediante a 
perpetuação das desigualdades sociais. Não é escusado lembras que o texto 
desta crônica não funciona para dentro de si, na perspectiva de unicamente 
criar uma linguagem sintética sobre uma narrativa, e sim extrapola o suporte 
na medida em que se quer voz, concedida aos excluídos, diga-se de passagem. 

No intuito de marcar essa postura engajada de Lima Barreto em relação à 
vida em sociedade, trazer à tona as palavras de Manoel Freire é salutar: 

Critica as autoridades do Brasil que, na sua opinião, mantêm o país subserviente à potência do nor-
te, além de quererem imitar a vida americana, sem considerar as diferenças entre os dois países. 
Lima Barreto aponta como exemplo disso a construção de grandes edifícios com as reformas urba-
nas da cidade do Rio de Janeiro, que a seu ver tendem a imitar os arranha-céus norte-americanos, 
ignorando-se as peculiaridades geográficas da cidade fundada por Estácio de Sá. Enquanto para 
muitos os Estados Unidos representavam o ideal de progresso e modernidade, para o romancista 
carioca o país do norte era a encarnação do espírito burguês, do triunfo do dinheiro, que reinava 
sobre todos os princípios morais e destruía os sentimentos e valores humanitários (...) (RODRIGUES, 
2013, p. 253). 



O projeto estético de Lima Barreto em momento algum se afasta da in-
clinação reflexiva que desqualifica um governo já em si desmoralizado e tão 
raso a ponto de pretender copiar o estilo de vida estrangeiro, transplantando 
monumentos a fim de embelezar a paisagem, ainda que para isso se tenha de 
negar as vidas que sofrem. 

Além da afronta ao modus operandi do governo, da elite para a elite, a crô-
nica de Lima Barreto ainda apresenta uma sugestão, um direcionamento moral 
que deveria de fato guiar o procedimento de uma administração a qual pensas-
se verdadeiramente nas questões sociais e humanas:

O primeiro dever da Municipalidade não era construir hotéis de luxo, nem hospedarias, nem zun-
gas, nem quilombos, como pensa o Sr. Carlos Sampaio. O seu primeiro dever era dar assistência aos 
necessitados, toda a espécie de assistência (BARRETO, 1956, p. 32).

Corroborando a literatura militante e humanizadora do escritor carioca, 
o texto serve para postular, de uma maneira estética, uma mensagem não fe-
chada em si, mas cujo propósito é tocar os corações humanos e os transformar. 
Isso sim traria alterações na cidade, na sociedade como um todo. 

Na crônica Será sempre assim?, a tônica de relatar a fragilidade moral dos in-
divíduos e o descaso com a cidade do Rio de Janeiro continua a ser predominante. 
Por meio de um discurso denso, nota-se a crítica densa ao status quo da política 
nacional, à ideia de arregimentar pobres consciências a um séquito tendencioso, 
autoritário e egocêntrico de figuras sem envergadura moral para o que fazem, isto 
é, “que época terrível é esta onde idiotas conduzem cegos”, como bem disse Sha-
kespeare. No texto, essa constatação é feita de modo lúcido e ferino: 

Os nossos políticos têm o mau vêzo de ir buscar na gente que não tem hábitos da Rua do Ouvidor, 
os seus apaixonados apologistas, e trazê-los para ela. Não digo que êles os fossem buscar nas con-
feitarias elegantes, frequentadas por insignes “guitarristas”, ou nas casas de chá, que emolduram 
não só a beleza, mas também a virtude de espaventosas senhoras e transparentes “melindrosas”. 
Mas, catequizar adeptos extremados entre gente rebarbativa que não sabe distinguir a Rua Sete da 
de Assembléia – é que é perfeitamente desgracioso e abominável (BARRETO, 1956, p. 170).

Não há como pensar seriamente a cidade com pessoas não interessadas 
nisso. Arrebanhar ideologicamente o senso comum, conduzindo-o a atitudes 
vagamente atenciosas, no lugar de promover uma visão significativa da orga-
nização social, instaura bases não sólidas, o que interfere na reflexão e desen-
volvimento coletivo. Para Lima, essa não é a preocupação dos políticos, e sim 
manter as estruturas sociais onde elas estão.

A linguagem utilizada pelo autor da crônica é concisa, porém é direta. 
Quando desfere algum golpe voltado às fraquezas da administração, em mo-
mento posterior explicita, sem a grandiloquência rebarbativa dos estetas inin-
teligíveis, ponderações as quais, segundo seu entendimento, seriam mais cabí-
veis para o trato público. Senão, vejamos, no próprio:



Os candidatos deviam adestrar melhor e com antecedência, semelhante espécie de adeptos. Não 
lhe dar só uma espórtula diária; mas fornecer-lhes o regimento da Câmara, embora a sua eficácia 
seja duvidosa, a fim de apartearem com delicadeza os oradores de meetings; ensaiar conveniente-
mente o seu côro de vivas e morras e pedir-lhes que não agredissem os cidadãos pacatos que nada 
têm com a história Barreto (BARRETO, 1956, p. 171). 

A crônica aqui não funciona apenas como registro fotográfico do cotidia-
no. Além disso, esse gênero textual possibilita uma manifestação – além de es-
tética – política, dentro da qual Lima Barreto diz à sociedade aquilo que muitas 
vezes ela própria não quer ouvir. A proposta de transformação social se faz 
pelo contraponto entre a realidade observada e as sugestões estabelecidas. 

A indignação é marca presente na obra de Lima Barreto. Para quem tem a 
literatura como missão, aliás, para além disso, a quem decididamente diz ter se 
casado com a literatura, e esta necessitar de proximidade com o real, o discurso 
subversivo é inconteste. 

Ao final do texto, o tom de desengano ainda é muito forte:

De tudo isto conclui-se que é de lamentar que a ciência e a imaginação humana não tenham encon-
trado um meio relativamente seguro para escolher os dirigentes e representantes de um país; e que 
essa escolha seja feita alicerçando-se na inconsciência dos infelizes, por isso ou por aquilo, quase 
sempre pobríssimos, senão miseráveis, vivendo de profissões equivocadas ou não vivendo de nada. 
Será sempre assim a política? (BARRETO, 1956, p. 172).

A lógica nociva da qual trata o escritor neste fragmento é fruto de um sis-
tema político degradado cujas engrenagens foram consolidadas através de um 
longo processo histórico de alienação, das mais diversas formas. As ruínas dis-
so não se encontram apenas no Rio de Janeiro. Embora esse seja o epicentro 
desnudado por Lima Barreto, essa realidade se estende por todo um país em 
que o governo não tem como função fazer as pessoas felizes. 

É aí que se confirma mais uma vez a tese de ser a literatura, para o autor 
de Clara dos Anjos, um instrumento de composição cuja importância não resi-
de unicamente no aspecto interior à obra, e sim na exterioridade a qual essa 
mesma obra evoca. 

As palavras de Francisco de Assis Barbosa, citando o próprio Lima, de-
monstram isso:

Para Lima Barreto – e esta convicção se delineia desde a primeira mocidade – , a literatura era a 
expressão de um momento da sociedade e não poderia dela permanecer desligada. “A importância 
da obra literária que se quer bela, sem desprezar os atributos externos da perfeição de forma, de 
estilo, de correção gramatical, de ritmo vocabular, de jogo de equilíbrio das partes em vista de um 
fim, de obter unidade na variedade, uma tal importância, dizia eu, deve residir da exteriorização de 
um certo e determinado pensamento de interesse humano, que fale do problema angustioso de 
nosso destino, em face do infinito e da miséria que nos cerca e aluda às questões de nossa conduta 
de vida” (BARBOSA, 1987, p. 25). 



O tempo captado esteticamente em Lima Barreto centraliza-se nos movi-
mentos realizados na sociedade. Dessa forma, em consonância com a perspec-
tiva de Antonio Candido, a atividade artística é orientada pela composição for-
mal e por fatores discursivos os quais não prescindem do homem em sua vida 
objetiva, cotidiana. O Rio de Janeiro expresso pelas crônicas aqui analisadas, 
longe de serem idealizações de enredo, é mostrado em seu panorama caótico, 
em muitos dos casos, mais desconstruído que construído. Nesse caso, relação 
homem-ação-espaço é determinante na configuração estética.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

É sabido que a forma corresponde a um dos aspectos precípuos à litera-
tura e à arte como um todo. Todavia, em determinados casos, desconsiderar 
a perspectiva ideológica advinda de certas produções minimiza a possibilida-
de de conclusões ainda mais ampliadas sobre o artefato estudado. No caso de 
Lima Barreto, essa inclinação de arte engajada e socialmente fotográfica é in-
dissociável de sua obra. Antonio Candido é um dos estudiosos que contribuem 
para sustentar esse viés ao relacionar materialização estética e reverberações 
sociais.

As crônicas contempladas neste artigo logicamente não adiantam todo o 
perfil do autor. Apesar disso, explicitam, ainda que sinteticamente, marcas as 
quais serão verificadas em vários dos textos de Lima. A visão da cidade aqui ex-
posta, em sua predominante desconstrução, é pauta constante desse emblemá-
tico escritor. Embora expostas no olhar breve das crônicas, as impressões ex-
traídas exigem demasiada atenção, pois as sutilezas alcançadas em suas linhas 
revelam, para além da capacidade de síntese literária, uma manifestação ao 
mesmo tempo ácida e lírica do mundo e sobre isto ainda há muito que se dizer. 
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A CONSTITUIÇÃO IDENTITÁRIA DE 
MENINAS NEGRAS NAS NARRATIVAS 

BECOS DA MEMÓRIA E DIÁRIO DE BITITA
Camila Kessia dos Santos Rodrigues185 

Kassandra da Silva Muniz186

A afirmação feita por sociólogos de que todo saber é produzido 
socialmente para propósitos particulares em contextos particulares é, hoje, 
relativamente incontroversa. Contudo, será que isso quer dizer que o que é 
considerado saber na sociedade ou o que é escolhido para ser incluído no 

currículo num determinado momento nada mais é do que aquilo que aqueles 
que estão em posições de poder decidem ser o saber?  

(YOUNG, M. 2000:13)

INTRODUÇÃO

Este artigo é fruto do projeto A constituição identitária de meninas ne-
gras nas narrativas Becos da Memória, de Conceição Evaristo e Diário de Bi-
tita, de Carolina Maria de Jesus e tem como objetivo principal se juntar às 
contemporaneamente muitas e relevantes vozes dentro dos Estudos Lite-
rários que tensionam o status de cânone atrelado a uma perspectiva ainda 
muito masculina e branca em termos do que seria relevante e prestigioso 
dentro da Literatura. Neste sentido, dialoga intrinsecamente com o campo 
dos Estudos Culturais em perspectiva decolonial ao conceber a produção 
de conhecimento como múltipla e heterogênea. Ao trazer vozes de autorias 
negras femininas, pretendemos fazer o que Mignolo denomina de “opção 
decolonial”, mas não apenas isso. Entendendo e praticando um modo de fa-
zer pesquisa no qual desde o tema até a bibliografia que será lida também 
contemple textos de autoria feminina, negra, latino hispânica, indígena ao 
lado dos clássicos já estabelecidos, utilizamos uma perspectiva de lingua-
gem que é calcada na ação social e transgressiva (PENYCOOK, 2006), exer-
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cendo o que bell hooks (1994) chama de “teoria como prática da liberdade”. 
É interessante pensar também que a voz de um autor negro/autora negra, 
seja africano/a seja da diáspora, quebra com um paradigma de branquitude 
presente no meio universitário que poderia causar desconfortos e constran-
gimentos na Academia. Quando a escritora Conceição Evaristo se pergunta: 
“Estaria a literatura, assim como a história, produzindo um apagamento ou 
destacando determinados aspectos em detrimento de outros, e assim ocul-
tando os sentidos de uma matriz africana na sociedade brasileira?” (EVA-
RISTO, 2005, p.3), é uma possível resposta a ausência desta voz negra nas 
literaturas presentes nos cursos de Letras em geral. Para que se quebre com 
essa lógica de exclusão dessas vozes insubmissas, Mignolo nos exorta a fazer 
a opção decolonial como forma de romper com essa dominação e permitir 
que outras vozes possam ocupar espaços academicamente privilegiados e 
praticamente exclusivos de uma cultura eurocêntrica. Eurocêntrica aqui não 
apenas significando uma localização geográfica no mundo, mas “geopolítica 
do conhecimento. Consequentemente, a opção descolonial significa, entre ou-
tras coisas, aprender a desaprender (...), já que nossos (um vasto número de 
pessoas ao redor do planeta) cérebros tinham sido programados pela razão 
imperial/ colonial.” (Mignolo, 2008, p. 290). Neste sentido, repensar os usos 
e abusos da língua, do discurso e da literatura é fundamental para que essa 
opção decolonial se concretize. Enquanto os estudos da linguagem e litera-
tura ficarem apartados não apenas da discussão curricular, mas da discus-
são sobre Ciência de forma geral, será difícil quebrar essa razão imperial/
colonial que o autor nos fala.

Dessa forma, ter como objetivo realizar uma comparação entre os livros 
Becos da Memória e Diários de Bitita vai ao encontro de uma perspectiva que 
dialoga com o aparato teórico que será utilizado na pesquisa. Pretendemos 
analisar a representação de infância feminina negra que aparece na narrativa 
desses dois livros escritos. Há um cunho autobiográfico nessas obras, mas não 
há dúvidas de que elas transcendem o lugar de um relato de experiência dessas 
escritoras e se tornam referência para se pensar a condição negra-feminina no 
tocante à infância. Além disso, as obras possuem valores estéticos tão afeitos 
ao que ainda se entende por cânone, o que também colabora para falarmos da 
emergência de pesquisas com essas obras. Neste sentido, esse artigo se insere 
também dentro dos estudos que investigam o que é denominado por Literatura 
de autoria negra e feminina que constituirá também base teórica da pesqui-
sa como um todo. Em uma perspectiva que partilha do pressuposto de que a 
produção de conhecimento constitui também um ato político, nos interessa ao 
final entender como a representação dessa infância negra e feminina dialoga 
com os estudos de feminismos negros. 



1. DOS DIÁLOGOS ENTRE LITERATURA, IDENTIFICAÇÃO NEGRA E 
CÂNONES MARCADOS PELA BRANQUITUDE

Neste artigo, a questão identitária estará em questão. Em tempos nos 
quais as áreas de humanas precisam se repensar, uma vez que todas as essên-
cias estão sendo rejeitadas, duas questões emergem: as ciências da linguagem 
e o campo da literatura estão abertos para lidar com essas “novas” subjetivida-
des? Quais podem ser os caminhos para empreender pesquisas comparadas 
no campo dos estudos literários, considerando as identidades dos sujeitos de 
nossas pesquisas? Acreditando que a relação linguagem e identidades precisa 
ser pensada contingencialmente, a partir de uma construção política desta re-
lação, a pesquisa na qual se insere este artigo fará uma aproximação entre lin-
guagem, identidades e cultura afro-brasileira, a partir do viés de uma literatura 
e de um fazer científico que se pretenda decolonial. 

O campo da Literatura negra brasileira vem se constituindo há décadas 
em meio às problemáticas trazidas acima. Segundo Cuti (2010), “a literatura 
negro-brasileira contou, assim, com os textos de autores brancos em seu prelú-
dio como via paralela de falar do negro sem se posicionar como tal no discurso” 
(CUTI, 2010, p. 29). Sabendo da ausência e representatividade do discurso do 
próprio negro na literatura brasileira e da sua condição em diáspora africana, 
autores/as negros/as do século XIX e XX passaram a dirigir os discursos de suas 
obras para a população negra escravizada com o intuito de, assim, apresentar-
-lhes um outro lado de sua própria história e um possível reconhecimento de 
si por meio de seu lugar no mundo. Através disso, questões que dizem respei-
to à valorização da imagem do homem negro e da mulher negra, por exemplo, 
passaram a ser temas recorrentes. As produções dos/das autores/as negros/
as contribuíram, também, para expor os preconceitos em relação a esta popu-
lação. Cuti ainda ressalta que: “As polaridades têm sido recursos empregados 
na literatura negro-brasileira para detectar os meandros camaleônicos da so-
ciedade no quesito raça” (CUTI, 2010, p. 45), sendo assim, os/as autores/as 
negro/as evidenciam em suas obras questões que diferenciam o que é ser um 
sujeito negro na sociedade brasileira, contrapondo-se às vivências dos homens 
e mulheres brancas e, assim, proporcionando uma maior discussão em torno 
de tais questões. Essas polaridades se evidenciam também em relação ao “câ-
none mundial” (CUTI, 2010, p. 47), com isso, podemos encontrar nos discursos 
presentes nas obras de autores/as negros/as uma motivação diferente estabe-
lecida pelos autores/as brancos/as para alcançar o cânone literário. O principal 
intuito para os autores negros é, por meio de sua escrita, de acordo com este 
autor: “buscar a raiz existencial de sua inspiração: a luta” (CUTI, 2010, p. 47). 
Desse modo, a literatura negra brasileira, configura-se, em seu processo histó-
rico de consolidação, como um espaço de resistência encontrado pelos escrito-



res/as negros/as em diáspora. A presença dessa escrita na literatura brasileira 
traz em seu discurso elementos que dizem respeito às experiências subjetivas 
e coletivas da população negra. Além disso, ainda seguindo as ideias de Cuti 
(2010), a literatura negro-brasileira propõe “mudanças de paradigma crítico-
-literário” (CUTI, 2010, p. 7), dessa maneira, as características que constituíram 
o fazer literário no Brasil baseadas, sobretudo, na cultura europeia, passaram a 
ser questionadas. Esses questionamentos surgem devido às formas pelas quais 
os/as autores/as brancos/as representam em suas obras personagens negros/
as. O que se estabeleceu como literatura canônica no Brasil é um não reconheci-
mento dos valores sociais, históricos e culturais que pertencem às culturas dos 
sujeitos negros, e, devido a isso, é apresentado apenas uma imagem estereoti-
pada e que está enraizada no processo de escravização (DALCASTAGNÈ, 2014). 
Com isso, há uma representação do protagonismo do homem branco, de sua 
pretensa superioridade, seja ela de classe ou raça e, em contrapartida, as ima-
gens dos/das personagens negros/as são inferiorizadas. Portanto, a “literatura 
negra-brasileira” se consolidou a partir da urgência em dar voz aos indivíduos 
que, historicamente, foram submetidos ao processo de escravização e que per-
deram, com isso, o seu direito de expressão e suas identidades. 

A partir desse lugar de sub representação na literatura nacional, faz-se 
necessário novas produções que não banalizam os processos árduos que en-
volvem a formação do negro como sujeito na sociedade brasileira; é necessário 
pensarmos, pois, nas marcas deixadas pela escravidão e que se apresentam 
nos dias atuais e, sobretudo, é fundamental reconhecermos os meios de re-
sistência encontrado pelos indivíduos negros mediante ao processo históri-
co e social que deturpou a sua existência. Com isso, o fazer literário pode ser 
compreendido como um meio de resistência para esses sujeitos. Dadas essas 
considerações, tem-se a ideia de que “a literatura é um fazer humano” (CUTI, 
2010, p. 7) uma vez que, compreendemos que por meio da escrita literária, há 
questões preponderantes e que estão atreladas ao resgate da memória, iden-
tidade e cultura de um determinado grupo social. Entende-se também que os 
temas aos quais envolvem as produções literárias de autores/as negros/as, em 
sua maioria, confrontam os preconceitos enraizados nos discursos das produ-
ções literárias que possuem reconhecimento nacional. Assim, a escrita, o uso 
da linguagem que perpassa o discurso literário dos escritores negros é pauta-
do, sobretudo, na luta e resistência para expor as condições subalternizadas 
nas quais a população negra foi submetida durante séculos, e é necessário evi-
denciar que essas condições se estendem de maneiras diversas aos dias atuais 
devido ao racismo instaurado na formação da sociedade brasileira.

Regina Dalcastagnè (2011) ressalta que: 

A literatura contemporânea reflete, nas suas ausências, talvez ainda mais do que naquilo que ex-
pressa, algumas das características centrais da sociedade brasileira. É o caso da população negra, 



que séculos de racismo estrutural afastam dos espaços de poder e de produção do discurso. (DAL-
CASTAGNÈ, 2011, p. 309). 

A partir dessa afirmação, percebe-se que uma das maneiras da perpetua-
ção do racismo nos dias atuais se encontram na forma do fazer literário que 
exclui e afasta os/as negros/as do seu direito de “produção do discurso”. A re-
presentação estereotipada que inferioriza esses personagens quando apare-
cem nas obras literárias, o não reconhecimento das obras literárias de autoria 
negra, e a ausência desses no cânone literário nacional, são meios que susten-
tam a ideia de superioridade que está na base do conceito de branquitude. Se-
gundo Sovik (2009), a branquitude pode ser entendida como “um lugar de fala 
confortável, privilegiado e inominado, de onde se tem a ilusão— poderia acres-
centar-se — de observar sem ser observado” (SOVIK, 2009, p. 368). Segundo 
Schucman (2014), “ser branco e ocupar o lugar simbólico da branquitude não é 
algo estabelecido apenas por questões genéticas, mas, sobretudo, por posições 
e lugares sociais que os sujeitos ocupam” (SCHUCMAN, 2014, p. 22). Destacado 
a importância e os entraves da produção literária da população negra em geral, 
nos ateremos, agora, às questões do fazer literário, especificamente, de mulhe-
res negras na literatura brasileira. Conceição Evaristo (2005), evidencia que: 

As escritoras negras buscam inscrever no corpus literário brasileiro imagens de uma auto-representa-
ção. Surge a fala de um corpo que não é apenas descrito, mas antes de tudo vivido. A escre(vivência) 
das mulheres negras explicita as aventuras e as desventuras de quem conhece uma dupla condição, 
que a sociedade teima em querer inferiorizada, mulher e negra (EVARISTO, 2005, p. 6). 

Através dessa afirmação nota-se que o processo de “escrevivência” é pre-
ponderante para a escrita dessas mulheres, uma vez que a sua escrita se rela-
ciona direta e exclusivamente com as suas vivências enquanto mulheres negras 
em diáspora, sendo assim, no ato de escrita, essas mulheres ressaltam a sua 
luta e a constante busca da reconstrução de sua identidade. O ato da escrita de 
mulheres negras rompe com os pressupostos que indicam que o seu lugar é o 
da subalternidade. 

A partir dessas reflexões, dialogamos com as obras de Carolina Maria de 
Jesus e Conceição Evaristo, duas autoras que evidenciam a condição da mulher 
negra na sociedade brasileira e nos faz compreender os processos de luta pe-
los quais essas mulheres enfrentam para ocupar espaço na literatura nacional, 
sobretudo, pela possibilidade de compreender a escrita como uma estratégia 
de luta e resistência para a população negra. Ou seja, não basta apenas escrever 
“bem” nos moldes que são ditados pelo cânone vigente. É preciso escreviver 
para sua voz se fazer ouvir. Sendo assim, encontramos essa forma de escrita 
em diversas passagens da obra Quarto de despejo: diário de uma favelada de 
Carolina Maria de Jesus: “Eu deixei o leito as 3 da manhã porque quando a gen-
te perde o sono começa a pensar nas misérias que nos rodeia [...] deixei o leito 



para escrever. Enquanto escrevo vou pensando que resido num castelo cor de 
ouro que reluz na luz do sol...” (JESUS, 2014, p.58); Assim também, identifica-
mos na obra Becos da Memória, de Conceição Evaristo: “Escrever é [...] fazer 
soar... soltar as vozes, os murmúrios, os silêncios, o grito abafado que existia, 
que era de cada um e de todos” (EVARISTO, 2006, p.161). Nas obras de Carolina 
Maria de Jesus e de Conceição Evaristo identificamos o processo de “escrevi-
vência” na medida em que há uma “autorrepresentação” de sua condição da 
mulher negra no mundo. Regina Dalcastagnè (2014) e, expressa que: “Colocar-
-se em palavras seria, nesse caso, uma forma de ser alguém, de participar de 
uma coletividade marcada pela escrita e, ao mesmo tempo, ser reconhecido 
como indivíduo, portanto, único”. Essa afirmação confirma a necessidade de 
um fazer literário que envolva os registros das vivências dessas mulheres ne-
gras e de todos que compartilham, de algum modo, as mesmas experiências 
enquanto sujeitos negros em diáspora. Esse modelo de fazer literário abre pos-
sibilidades para novas discussões e são “inseridas novas vozes, provenientes 
de outros espaços sociais” (DALCASTAGNÈ, 2014, p.299) possibilitando, assim, 
que o campo literário nacional se expanda. Ao analisarmos as obras Diário de 
Bitita (1986) e Becos da Memória (2006) para evidenciarmos os processos de 
constituição identitária de meninas negras nessas obras esperamos contribuir 
para essa expansão dos estudos no campo da literatura de autoria negra e fe-
minina. Mais ainda, esperamos com isso que o campo de pesquisa nessa área 
possa reconhecer a necessidade de incluir essas escritas como relevantes no 
cenário dos cursos de Letras espalhados pelo país. Em Diário de Bitita, Carolina 
Maria de Jesus relata a sua memória de infância. Nessa obra, Bitita, nome pelo 
qual era chamada quando criança, expõe as suas experiências e de seus familia-
res que travavam lutas diárias para sobreviverem ao período pós-abolição. Em 
Becos da memória, Maria-Nova, personagem criada por Evaristo, assim como 
Bitita, é um criança negra que nos conta sobre as suas vivências enquanto uma 
menina negra e, sobretudo, relata as experiências coletivas dos negros que es-
tão em sua volta e o quanto são atingidos pelo período da escravidão. Portanto, 
através dessas narrativas poderemos encontrar elementos que dizem respeito 
a um fazer literário que tende a recuperar a memória e identidade coletiva da 
população negra, possibilitando, dessa forma, que as vozes dessas crianças ne-
gras retratadas nessas obras possam ser ouvidas, bem como as escritoras que 
dão voz a elas. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Diante do exposto, trabalhar através da perspectiva de obras de autoras 
negras em diáspora nos dá a possibilidade de compreender questões impor-
tantes que estão relacionadas às condições as quais mulheres negras estão sub-



metidas na sociedade brasileira e, partindo disso, podemos entender alguns 
dos desafios que encontram para a constituição de sua identidade. Portanto, é 
necessário ressaltar que o possível diálogo entre as obras Becos da Memória e 
Diário de Bitita é capaz de nos apresentar os diversos desafios aos quais as mu-
lheres negras encontram para a constituição de sua identidade, sobretudo, na 
infância. Seguindo esse viés, é importante analisar, também, como o conceito 
de “escrevivência” opera em tais obras e o quanto é fundamental para a con-
solidação da identidade de meninas negras partindo de seu lugar no mundo. A 
partir deste trabalho, consequentemente, levantamos um meio de valorizar as 
vozes negras e femininas da literatura brasileira.
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UM DIÁLOGO SEMIÓTICO ENTRE “ILÍADAS”:
de homero às histó rias em quadrinhos

A SEMIOTIC DIALOGUE BETWEEN “ILIADS”:
from homero to comic books 

George Antônio Nogueira da Silva187

Resumo: O presente trabalho visa comparar aspectos de tradução entre 
a “Ilíada”, obra clássica atribuída a Homero, e a “Ilíada” em história em qua-
drinhos. Como se trata de um diá logo semiótico entre duas narrativas muito 
específicas, cujo foco a priori, se pretende na figura do narrador em ambas 
as obras, intenta-se usar os estudos de RIBEIRO BARBOSA (2013) e SIECZ-
KOWSKI (2011) como arcabouço teórico para embasar as comparações aqui 
apresentadas. O valor da Ilíada em HQ como obra densa e válida de ser traba-
lhada dentro da Academia é, também, assaz importante para a construção da 
análise dos aspectos narrativos entre as obras. A questão da tradução de uma 
obra para a outra ajuda a dar visibilidade ao estilo de escrita às vezes negli-
genciado das HQs, dei xando claro que a tradução em relação à obra literária 
clássica não se trata jamais de uma “simplificação” desta por aquela, mas o 
sistema autônomo de signos faz da “Ilíada” em quadrinhos uma narrativa de 
profunda relevância. 

Palavras-chave: história em quadrinhos, narrador, Ilíada, semiótica, 
tradução.

Abstract: The present work aims to compare aspects of translation 
between the “Iliad”, a classic work attributed to Homer, and the “Iliad” in comic 
books. As it is a semiotic dialogue between two very specific narratives, whose 
a priori focus is on the figure of the narra tor in both works, we intend to use 
the studies of RIBEIRO BARBOSA (2013) and SIECZKOWSKI (2011) as a theo-
retical framework to support the comparisons pre sented here. The value of the 
Iliad in comic book as a dense and valid work to be worked within the Acade-
my is also very important for the construction of the analysis of the narrative 
aspects between works. The question of translation from one work to another 
helps to give visibility to the sometimes neglected style of writing of comics, 
makes it clear that the translation of the classical literary work is never about 
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a “simplification” of it by that, but the autonomous system of signs makes the 
“Iliad” comic a narrative of profound relevance. 

Keywords: comic book, narrator, Iliad, semiotics, translation.

INTRODUÇÃO

Observar uma obra como a “Ilíada” de Homero sempre será algo que 
suscitará estudos dos mais variados. O desafio de traduzir uma obra clás-
sica com cerca de quinze mil versos para um gênero em ascensão, como é 
o caso das Histórias em Quadrinhos – cujo meio semiótico diverge grande-
mente em alguns aspectos – foi um trabalho ambici oso e assaz relevante. A 
adaptação estabelece um complexo diálogo entre as obras, per mitindo uma 
infinidade de reflexões intersemióticas entre elas e fazendo da “Ilíada” em 
HQ também narrativamente densa: as histórias em quadrinhos apresentam 
um sistema de signos complexo e autônomo, independente da Literatura e 
das Artes Plásticas e, portanto, exigente de um estudo semiótico, conforme 
pontua Sieczkowski:

Acreditamos que não é possível afirmar que estes sejam [os quadri nhos] literatura, da mesma for-
ma como não se entende que o cinema seja literatura, por exemplo. Consideramos que os quadri-
nhos, graphic novels e afins são sim uma forma de expressão artística cujo suporte é muito parecido 
com o da literatura: o livro. Todavia, a linguagem dos quadrinhos, tem suas peculiaridades e pontos 
de contato com outras expressões artísticas [...]. (SIECZKOWSKI 2011, p. 16).

No presente trabalho serão analisados os aspectos em comparação a como 
se comportam os narradores tanto da obra clássica como da HQ. Isso porque 
é importante observar estes aspectos que os ligam tão intrinsecamente, ao se 
compreender primeira mente que 1) o estilo narrativo da “Ilíada” em HQ não 
se faz menos complexo do que o da epopeia, conforme Barbosa (2013) afir-
ma, “não compartilhamos da ideia de que o quadrinho seja um simplificador” 
(p. 265), e 2) atentar para o comportamento de um narrador heterodiegético 
na esfera visual. Assim sendo, objetiva-se contribuir para os estudos de aná-
lise dessas duas obras a partir de um olhar semiótico, em comparação destes 
narradores.

1. SELECIONANDO O OBJETO

Para que se transcorresse acerca das reflexões antes citadas, escolheu-se 
fazer uso da primeira página da Ilíada em quadrinhos (RIBEIRO BARBOSA; 
CAETANO; CORRÊA 2012, p. 9), a saber:



e a versão da Ilíada homérica (tradução de Frederico Lourenço, 2005, p. 109), 
a saber:

“Canta, ó deusa, a cólera de Aquiles, o Pelida 
(mortífera!, que tantas dores trouxe aos Aqueus 

e tantas almas valentes de heróis lançou no Hades,
ficando seus corpos como presa para cães e aves

de rapina, enquanto se cumpria a vontade de Zeus) [...]”. 

(________. Ilíada, tradução de Frederico Lourenço. Lisboa, 2005. p. 109.).

Atentando para os trechos citados, alguns aspectos já podem ser obser-
vados. A tradução em HQ se mostra longe de ser uma mera “simplificação” da 
obra homérica: pelo contrário; os recursos dos quais lança mão obrigam ao 
leitor que se prenda à aná lise das imagens e da sua combinação com os outros 
elementos que completam a pá gina. Assim, evita-se “lidar com a banda dese-
nhada como uma mera reprodução de en redos a partir de imagens [...]” (RIBEI-
RO BARBOSA, 2013, p. 266). Ou seja, não se lida com uma pretensa adaptação 
fiel, mas sim com uma tradução, cuja análise a seguir pretende explorar (po-
rém, sem limitar).

2. ANÁLISE 

É sempre importante lembrar que uma análise não é o “fim”, ou melhor, o 
limite das possibilidades que os recursos da HQ podem trazer. Como comprova-



ção disto, é possível evocar Sieczkowski (2011, p. 26) “o significado é formado 
pelos elementos visuais e linguísticos apresentados e por seus efeitos de sen-
tido que possibilitam diversas e diferentes interpretações [...]”. Seguindo esta 
linha, comecemos por observar o clamor do canto à deusa, que é representado, 
na Ilíada em quadrinhos, pela relação de submissão, ao ele olhar para a deusa 
(de baixo para cima) e ela o fitar de volta, aten dendo à prece (de cima para 
baixo). O recurso semiótico – traduzido do primeiro verso da obra homérica – 
encon trado pelos tradutores para demonstrar a posição de superioridade da 
deusa em relação ao narrador é muito interessante, pois “a ‘moldura’ dos qua-
drinhos, as linhas que os envolvem e delimitam, o chamado requadro, pode ser 
usado como parte da linguagem ‘não verbal’” (EISNER, 1999 apud SIECZKOWS-
KI 2011, p. 34). Haja vista: a deusa está “de fora” do enquadramento, como que 
“alheia” ao mundo dos humanos. Através disso pode-se observar como se com-
portam os narradores em ambas as obras: enquanto o do livro clássico, hetero-
diegético, clama diretamente à deusa – e a confirma como tal pelo recurso do 
vocativo – este é traduzido pela posição que aparece relativo à deusa.

O artifício semiótico encontrado pelos tradutores da Ilíada em quadrinhos 
para dar destaque aos personagens referidos é a marcação escura: o narra-
dor, a deusa e Aquiles, cuja ira é cantada. Trata-se, portanto, da forma como se 
compreendeu traduzir o segundo verso, quando finalmente aparecem os três 
juntos; como maneira de clamor à deusa para não se perder na fala, o vocativo 
é grafado na viga de sustentação, cuja sim bologia é clara: como o narrador não 
assistiu efetivamente à batalha, ele nada poderia cantar se a deusa não o esti-
vesse inspirando. O vocativo é, pois, sustentação.

Este recurso faz perceber a presença forte do narrador nestes versos ini-
ciais; ao mesmo tempo, como reconhecimento dessa função basilar, seu análo-
go nos quadrinhos aparece centralizado, em um pedestal, relativamente mais 
evidente que os outros. O fato de estar, o narrador, entre duas vigas também 
não vem ao acaso: o chamamento foi tra duzido como estas vigas, que “susten-
tariam” a história; afinal, se ele não cantar à deusa, não há descrição. O fato de 
estarem grafadas em ambas as línguas diz bastante a res peito de seu proces-
so de concepção. Segundo uma das tradutoras, “o produto-resultado almejado 
não deve estar desconectado do original; na verdade o que se pretende é que a 
leitura de um amplie a do outro”. (RIBEIRO BARBOSA, 2013, p. 268). 

Como figura presente em toda a obra, vez ou outra clamando às ninfas 
para que o inspire, o narrador passa a ser uma espécie de “fórmula”, ou seja, 
uma repetição, ad vinda da tradição oral. Os quadrinhos encontraram um cam-
po extremamente frutífero para a realização destas fórmulas, uma vez que

Do processo utilizado na tradução de Homero em quadrinhos o re curso homérico mais simples 
para se traduzir foram as fórmulas, pois os quadrinhos são instrumentos adequados para imaginar 



e repetir as fórmulas de maneira idêntica ou com modificações, tais como se faz corriqueiramente 
no ‘jogo dos sete erros’. (RIBEIRO BARBOSA, 2013, p. 279).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Tomando por base a análise, pode-se concluir que as estratégias narrativas 
usa das por Homero na Ilíada clássica sofreram, na Ilíada em quadrinhos, uma 
tradução, mais do que uma adaptação em si, e que esta tradução possui efeito 
direto no narrador e, por conseguinte, na narração como um todo. De fato, a 
tradução parece melhor caminho do que uma pretensa adaptação fiel, (já que 
os sistemas de signos são muito distintos) além do mais, qualquer tentativa de 
seguir à risca a narrativa homérica, em um sistema de signos tão diverso, difi-
cilmente encontraria êxito, uma vez que

No processo de atribuição de significado e interpretação do leitor, os elementos visuais apresen-
tados possuem suas especificidades e, logo, proporcionam diversas possibilidades interpretativas 
(SIECZKOWSKI 2011, p. 21).

Pode-se observar, por fim, que esta tradução, em relação à narração, aten-
de bem ao seu propósito, tanto enquanto obra autônoma quanto sem idealizar 
a anulação e o prazer da leitura da epopeia.
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INTRODUÇÃO

A atual era da informação, também nomeada como a sociedade da infor-
mação (CASTELLS, 2003 apud COUTINHO; LISBÔA, 2011) tem trazido um de-
safio cada vez mais latente a todos que lidam com o saber: como transformar 
essa democratização de dados, ideias, opiniões e fatos em conhecimento, em 
formação? Em minutos, tanto adultos quanto jovens e crianças estão expostos 
a uma enxurrada de informações, atualizadas segundo a segundo; enfrentam 
a fragmentação da sua própria atenção frente a várias interfaces tecnológicas; 
e vivem isso envoltos em um tempo cada vez mais acelerado, precipitando, in-
clusive, pensamentos. Dentre muitos outros fatores, esse formato social tem 
interferido também no desenvolvimento de uma proficiência leitora.

É nesse contexto de fenômeno mundial que os estudantes têm sido impeli-
dos a gerenciar informação, não apenas no que diz respeito à sua localização no 
texto, mas também em sua interpretação e análise. Como enfatiza Failla (2016), 

O desafio é conseguir despertar para a leitura uma geração quase entorpecida pela comunicação 
em meio digital. Ler é uma prática que exige ficar só, que pede concentração, não oferece estímulo 
multimídia, mas, principalmente, pede o domínio da competência leitora e do letramento (FAILLA, 
2016, p. 20).

O déficit, no entanto, no tocante à qualidade de leitura já na Educação 
Básica brasileira, evidencia-se não só nas falas de professores partilhadas em 
congressos e formações continuadas, mas também em dados estatísticos. O 
Programa Internacional de Avaliação de Estudantes (PISA) revelou que, no triê-
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nio 2013-2015, a maior parte dos leitores brasileiros ficou no nível 1A: “Nor-
malmente, a informação exigida no texto é evidente e há pouca, ou nenhuma, 
informação concorrente. O leitor é explicitamente direcionado a considerar os 
fatores relevantes na tarefa e no texto.” (FAILLA, 2016, p.24). Ou seja, a com-
petência alcançada configura a leitura de decodificação, acrítica e até mesmo 
dirigida. 

Ainda no âmbito institucional, percebe-se um número alarmante no que 
diz respeito ao analfabetismo funcional: pessoas que, embora reconheçam e 
façam uso do sistema linguístico de sua língua materna, não compreendem sig-
nificativamente seu emprego semântico e pragmático nos textos. O Indicador 
Nacional de Alfabetização Funcional (INAIF) aponta que

[...] temos analfabetos funcionais entre 27% dos brasileiros que concluíram o ensino fundamental 
e que somente 23% dos brasileiros dominam a leitura (letramento) e 8% a compreensão plena do 
que leem (com capacidade de análise e crítica) (FAILLA, 2016, p.29)

Há, portanto, um diagnóstico válido e pertinente que conflitua com o 
que se tem exigido social e profissionalmente das pessoas: que sejam sujeitos 
protagonistas de seus posicionamentos, de suas ações de linguagem, de seus 
saberes; e, assim, assumam uma postura ativa, crítica e criativa diante de um 
mundo em permanente revolução tecnológica. Como bem problematiza Couti-
nho e Lisboa (2011), o papel da escola diante de um mundo não apenas mais 
enciclopédico, mas também da criatividade é desafiador.

O desafio imposto à escola por esta nova sociedade é imenso; o que se lhe pede é que seja capaz 
de desenvolver nos estudantes competências para participar e interagir num mundo global, alta-
mente competitivo que valoriza o ser-se flexível, criativo, capaz de encontrar soluções inovadoras 
para os problemas de amanhã, ou seja, a capacidade de compreendermos que a aprendizagem 
não é um processo estático mas algo que deve acontecer ao longo de toda a vida. (COUTINHO; 
LISBÔA, 2011, p.5)

As autoras continuam a crítica evidenciando que: 

O acesso à informação não é garantia que disso resulte conhecimento e, muito menos, aprendiza-
gem. Para que tal ocorra, é necessário que, frente às informações apresentadas, as pessoas possam 
reelaborar o seu conhecimento ou até mesmo desconstruí-lo, visando uma nova construção. Esta 
construção deverá estar alicerçada em parâmetros cognitivos que envolvam a autorregulação, as-
pectos motivacionais, reflexão e criticidade frente a um fluxo de informações que se actualizam 
permanentemente. (COUTINHO; LISBÔA, 2011, p.8)

Nesse sentido, o gênero esquema surge, como um instrumento semiótico 
que possibilita essa reconstrução, essa interação, personalização e atitude no 
lidar com o conteúdo de qualquer objeto de estudo e com toda sua estrutura 
lógica e hierarquizada. Estudado em sua eficácia mais no âmbito acadêmico 
(PEREIRA, SILVA, 2007; DUARTE, 2012; BASÍLIO, PEREIRA, 2014), observamos 



que inserir esse gênero já na Educação Básica seria eficaz no sentido de já for-
mar estudantes críticos e ativos quanto ao conhecimento.

Na primeira seção deste trabalho, será apresentada a concepção teórica 
que ampara toda a discussão empreendida aqui: a visão de língua e de gênero 
textual do Interacionismo Sociodiscursivo (BRONCKART, 1999, 2006; CRIS-
TOVÃO, 2007) e noções pontuais sobre o gênero esquema. Na segunda seção, 
apresentam-se dados e análises de uma pesquisa-ação realizada em uma esco-
la da rede municipal de ensino de João Pessoa-PB, em 2017, constituída de uma 
oficina ofertada a alunos do 8ºano partindo da funcionalidade e dinamicidade 
do gênero esquema na vida estudantil deles. Na terceira e última seção, estão 
expostas as análises de cinco exemplares do gênero produzidos por diferentes 
alunos da sala. Nas considerações finais, aponta-se que instrumentalizar alu-
nos com gêneros cada vez mais significativos ao seu cotidiano estudantil pode 
contribuir efetivamente não só para a leitura e a escrita de um modo geral, mas 
também para a formação de estudantes protagonistas. 

1. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Segundo o Interacionismo Sociodiscursivo (ISD), o ser humano não faz uso 
da linguagem, como um dispositivo, um instrumento prático que lhe é comple-
tamente externo. Para seus teóricos (BRONCKART, 1999; SCHNEUWLY; DOLZ, 
2004), esse tipo de atitude não caracteriza a comunicação linguística efetiva. 
Não se trata apenas de recorrer unidades abstratas para entender e se fazer en-
tendido em sociedade. Toda vez em que a língua é empregada em uma situação 
comunicativa específica, há um claro agente de linguagem deliberando em uma 
unidade de sentido, o texto, uma gama de capacidades das quais a língua, como 
sistema, é apenas uma parte (BRONCKART, 1999). São as consideradas capa-
cidades de ação, discursivas e linguístico-discursivas teorizadas por Dolz, Pas-
quier e Bronckart (1993) e sintetizadas por Cristovão (2007) a seguir. O agente 
de linguagem as empreende na sua ação de linguagem em gêneros textuais.

As capacidades de ação possibilitam ao sujeito adaptar sua produção de linguagem ao contexto de 
produção, ou melhor, às representações do ambiente físico, do estatuto social dos participantes e 
do lugar social onde se passa a interação.
...................................................................................................................
...................................................................................................................
As capacidades discursivas possibilitam ao sujeito escolher a infraestrutura geral de um texto, ou 
seja, a escolha dos tipos de discurso e de seqüências textuais, bem como a escolha e elaboração 
de conteúdos, que surgem como efeito de um texto já existente e estímulo para outro que será 
produzido.
As capacidades linguístico-discursivas possibilitam ao sujeito realizar as operações implicadas na 
produção textual, sendo elas de quatro tipos: (i) as operações de textualização, que incluem a co-
nexão, a coesão nominal e a verbal; (ii) os mecanismos enunciativos de gerenciamento de vozes 



e modalização; (iii) a construção de enunciados, oração e período; (iv) e, finalmente, a escolha de 
itens lexicais (CRISTOVAO, 2007, p. 263).

Diante dessa consideração sobre a linguagem, enquanto as situações de 
aprendizagem escolares não promoverem uma atitude de empreendedoris-
mo linguístico do estudante, no sentido de ele assumir a frente de sua ação 
de linguagem, dificilmente os modos discursivos socialmente legitimados de 
agir serão aprendidos. É, por isso, que o ISD defende que “a apropriação dos 
gêneros é [...] um mecanismo fundamental de socialização, de inserção prática 
nas atividades comunicativas humanas” (BRONCKART, 1999, p. 103) e que os 
gêneros textuais funcionam como “um instrumento semiótico complexo, isto é, 
uma forma de linguagem prescritiva, que permite, a um só tempo, a produção e 
a compreensão de textos” (SCHNEUWLY; DOLZ, 2004, p. 24). 

Observar o ambiente escolar através dessa teoria é reconhecer que o 
maior papel do professor de Língua Portuguesa está em proporcionar aos es-
tudantes, diante de uma necessidade comunicativa determinada, encontrar ou 
buscar um modo específico e eficiente de falar/escrever ou interpretar para 
alcançar determinado fim; entre outras palavras, ajudar o aluno a recorrer a 
um gênero textual. Vale salientar que esse viés de ensino não deixaria de con-
siderar outros aspectos pedagógicos ou conteúdos programáticos, linguísticos, 
como evidencia claramente o conceito das diferentes capacidades e também a 
proposta das sequências didáticas arquitetada também pelo grupo de Genebra 
(SCHNEUWLY; DOLZ, 2004). 

Isto posto, o gênero textual esquema se apresenta, então, para estudantes 
já da Educação Básica como um recurso ao estudo, à leitura de textos mais com-
plexos, como uma alternativa em meio a alguns desafios linguísticos escolares 
e em meio a um contexto social tão acelerado e desfavorável a uma atividade 
de compreensão mais esmiuçada de textos. Trata-se de “um gênero textual de 
meio de produção gráfica que tem como função sociocomunicativa apresen-
tar de forma sintética e de rápido reconhecimento as principais partes de um 
conteúdo ou assunto lido” (PEREIRA e SILVA, 2007, p.757). Se essa já é uma 
necessidade de todo e qualquer estudante, seja de nível básico ou superior, por 
que não adotá-lo no arcabouço de gêneros basilares do Ensino Fundamental?

Segundo Pereira e Silva (2007, p.757, grifo dos autores), “o processo de 
esquematizar requer leitura, compreensão e fidelidade ao texto objeto do es-
quema. Durante esse processo são exigidos do leitor/produtor operações de 
diversas ordens que envolvem atividades de condensação, eliminação, parafra-
seamento e reconstrução”. Ou seja, há uma leitura ativa do objeto de estudo, há 
sua retextualização (DUARTE, 2012). O estudante é convocado a sair de qual-
quer atitude passiva diante da leitura e a reconstruir o texto-fonte a partir do 
entendimento de seu tema principal, de seus temas subjacentes e da hierarqui-



zação entre eles. Pode-se afirmar até mesmo que o gênero esquema favorece a 
compreensão de que todo texto tem sua infraestrutura própria (BRONCKART, 
1999) que oferece sustentação a todo o conteúdo temático. 

Talvez, a priori, esse nível de leitura possa ser considerado muito comple-
xo para o nível fundamental de ensino, no entanto, a adaptação de qualquer 
recurso pedagógico é necessária para que se propicie um caminho de aprendi-
zagem, como podemos ver no exemplo a seguir de um tipo de esquema apro-
priado e construído por um aluno do 5ºano do Ensino Fundamental. 

Fonte: http://professorareginalucia.blogspot.com/2011/04/mapa-conceitual-do-livro-o-pequeno.html (Acesso em: 
25 nov. 2018)

À primeira vista, pode-se considerar apenas um emaranhado de ideias 
desconexas, no entanto, com um olhar mais esmiuçado, percebe-se que o estu-
dante em questão consegue retextualizar as principais partes do enredo e seus 
encadeamentos em um processo ativo e pessoal. Ao modo dele, ele construiu 
o sentido da história de maneira que ele se apropriou dela, a compreendeu 
ativamente, como bem frisou a professora em sua frase avaliativa. Segundo o 
conceito encontrado em Ferreira e Fernandes (2013, p. 24), o exemplo acima 
trata-se de um legítimo esquema, embora com algumas inadequações, pois é:

uma representação verbal e/ou visual que se caracteriza por sua brevidade. No plano verbal, cons-
titui-se através de sintagmas simples, enquanto que no plano visual se manifesta por meio de sím-
bolos e/ou imagens, sendo que a conexão entre o verbal e o visual se concretiza através de linhas, 
setas, chaves, colchetes, etc. (FERREIRA; FERNANDES, 2013, p. 24)

Trata-se de “um gênero simples, na maioria das vezes, quanto à sua estru-
tura, entretanto requer uma leitura minuciosa, uma vez que as ideias mais sig-
nificativas devem estar em destaque, enquanto que ideias secundárias devem 
estar subordinadas a esta” (FERREIRA; FERNANDES, 2013, p. 34). Portanto, 



“para que a sociedade da informação possa ser considerada uma sociedade do 
conhecimento é imprescindível que se estabeleçam critérios para organizar e 
seleccionar as informações, e não simplesmente ser influenciado e “moldado” 
pelos constantes fluxos informativos disponíveis” (COUTINHO; LISBOA, 2011, 
p. 10). Tendo em vista as necessidades de leitura que apresentam os alunos 
da Educação Básica brasileira, a falta, muitas vezes de infraestrutura digital 
nas escolas para enfrentar essa explosão tecnológica, o gênero esquema surge 
como alternativa cabível e possível para as salas de aula. 

2. METODOLOGIA

A partir da vivência de um workshop de letramento acadêmico ofertado 
pelo grupo Atêlie de Textos Acadêmicos (ATA) da Universidade Federal da Pa-
raíba, houve a percepção de que o gênero acadêmico em questão poderia su-
prir necessidades que também eram sentidas no processo de leitura e escrita 
de alunos atendidos na rede básica de ensino do Município de João Pessoa. Foi, 
portanto, na medida, em que essa pesquisa saiu do campo teórico e bibliográfi-
co e foi impactar a sala de aula de uma de nós, as autoras, passou a ser caracte-
rizada como pesquisa-ação, pois volta-se para a compreensão e aprimoramen-
to da prática a partir de técnicas colaborativas.

Considerou-se, por exemplo, que o gênero esquema já era usado por uma 
de nós em sala de aula, mas apenas para esclarecer aos alunos a hierarquização 
do conteúdo da disciplina, como revelou Pereira e Silva (2007) ser uma prática 
mais comum entre os professores. No entanto, ele não havia sido oferecido aos 
alunos no leque de gêneros a eles disponível como aquele que poderia desen-
volver capacidades de linguagem e, por isso, de leitura. 

Nesse sentido, foi realizada, em aulas geminadas de Língua Portuguesa, 
uma oficina com alunos do 8º ano que teve como objetivo fazê-los compreen-
der o que era o gênero esquema e sua real funcionalidade e implementação na 
rotina estudantil. Através de uma exposição em slides, apresentou-se, de início, 
de forma mais simplificada o conceito do gênero e os seus diversos formatos 
seguidos de exemplos visuais e dinâmicos: esquema de setas ou flechas, de cha-
ves, de subordinação numerado, de subordinação de letras, de retângulos, de 
ideias e o misto (FERREIRA; FERNANDES, 2013). Em seguida, foram frisadas 
as vantagens que eles obteriam a partir da apropriação do gênero, e, ao fim, foi 
lançado o desafio de que todos lessem um texto sobre Variação Linguística, que 
tinha como temas subjacentes: tipos e níveis de variação linguística; preconcei-
to linguístico (assunto já trabalhado em unidades letivas anteriores). 

Algumas das vantagens enfatizadas na oficina que o esquema proporciona 
são: estruturar visualmente e de forma personalizada um texto-fonte, facilil-



tando a recuperação de suas informações e de suas conexões; desenvolver a 
partir de sua construção a capacidade de análise, síntese, ordem lógica e rela-
ção das ideias principais de um texto-fonte; potencializar os estudos e domínio 
de temas; facilitar a memorização e interação das ideias de um texto. 

Não foi obrigatória a participação de todos os trinta e cinco alunos, mas to-
dos foram impelidos a se desafiarem e personalizarem a leitura de um mesmo 
texto, sem, por isso, receberem uma nota avaliativa. Dentre os dez exemplares 
recebidos, serão foco de discussão quatro deles, cada um de um aluno/autor 
diferente.

3. ANÁLISE DOS EXEMPLARES

Na observação e interpretação dos dados, foram priorizadas a capacidade 
de ação e discursiva do aluno, de forma que ele se apropriasse do gênero naque-
le contexto de compreensão textual, como esquema de leitura e, na construção 
dele, reconhecesse a infraestrutura não só do próprio esquema, mas também 
do texto-fonte. Portanto, verificou-se se foi contemplada a ideia principal do 
texto; seus temas subjacentes; se houve hierarquização visual das informações; 
e hierarquização das ideias.

No esquema 1, observa-se que o aluno reiterou o conceito principal de 
Variação Linguística muitas vezes. Não houve hierarquização e nem compreen-
são de sua estrutura hierarquizada, mas, embora não tenha usado de maneira 
eficaz os recursos gráficos e visuais, conseguiu depreender de formas diferen-
tes o tema principal do texto, o que já demonstra ser um uso positivo de sua 
apropriação do gênero.

Esquema 1 (imagem digitalizada)



Já no esquema 2, observa-se que o aluno ultrapassou a identificação do 
conceito principal, trazendo ideias subjacentes importantes e inter-relacionan-
tes, mas com pouca hierarquização visual. O aspecto positivo dessa construção 
se encontra na diferenciação dos níveis conceituais, o que também representa 
um avanço na leitura. Se essas informações fossem requisitadas em um ques-
tionário de interpretação, por exemplo, talvez não houvesse esse reconheci-
mento e relação, tampouco o envolvimento do aluno nessa dimensão.

Esquema 2 (imagem digitalizada)

No esquema 3 seguinte, o aluno já consegue hieraquizar informações prin-
cipais de subjacentes, apresentando maior organização visual que o anterior, 
mas com uma percepção bastante basilar da infraestrutura do texto-fonte. É 
certo que o esquema de leitura é personalizável, trazendo aspectos e pontos de 
destaque para o leitor, mas, a objetividade em excesso pode provocar perda de 
conteúdo importante, como pode ser verificado neste exemplar. 



Esquema 3 (imagem digitalizada)

No esquema 4, o aluno, além de conseguir identificar as informações, as corre-
laciona com muita propriedade, fazendo uso do aspecto visual de maneira própria. 
Nota-se que a necessidade de complementação das ideias surge no decorrer da 
construção, assim como da conexão entre elas. Há maior destaque e personaliza-
ção, o que indica leitura e aprendizagem ativa realizada de forma pessoal.

Esquema 4 (imagem digitalizada)



Esses esquemas apresentam uma iniciativa bem-sucedida de empreende-
dorismo estudantil, de leitura crítica. Alguns alunos revelaram que utilizaram 
o mesmo gênero na realização de uma atividade da disciplina de História, cujo 
professor pediu um resumo de uma aula de outra matéria para incentivá-los à 
concentração em sala. 

Outro dado interessante é que, a partir da mesma oficina, observaram-se 
diferentes níveis de leitura, mas todas com sucesso no tocante a reconhecer a 
ideia principal do texto-fonte. Pode-se até mesmo afirmar que a inserção do 
esquema no ambiente escolar também contruibui com o diagnóstico do nível 
de leitura dos estudantes de uma turma.

Por fim, vale ressaltar que, mesmo errando a categorização, muitas vezes, 
do tipo de esquema, os alunos participantes fizeram sua tentativa e, principal-
mente, construíram seu esquema com propriedade.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A sociedade informatizada exige hoje diversas capacidades do agente de 
linguagem a fim de que ele lide de maneira mais produtiva com a quantidade 
imensa de informações a que tem acesso, sejam elas capacidades de seleção, 
como também de análise e comunicação (COUTINHO; LISBOA, 2011). Essa 
aprendizagem exige “antes de tudo, o aprender a aprender, através do exercí-
cio da atenção, memória e pensamento crítico, atributos necessários para que 
o indivíduo possa se posicionar”. (DELORS, 1999 apud COUTINHO e LISBOA, 
2011, p. 13).

O esquema, como gênero dinâmico e personalizado, permite o desenvolvi-
mento do protagonismo desse aluno nessa era. Trabalhando dificuldades ba-
silares como identificação de ideias, até a percepção das interligações entre 
informações, dados e conceitos, reconfigurando o texto inteiro de modo parti-
cular, o gênero possibilita ao aluno desenvolver efetivamente, primeiramente, 
a criatividade e a criticidade e, por isso, a leitura, a escrita e o aprendizado 
como um todo.
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INTRODUÇÃO

O grande avanço das TICs (Tecnologias de Informação e Comunicação) nos 
últimos 30 anos provocou mudanças em vários âmbitos da sociedade, e parti-
cularmente no contexto educacional, onde se tem observado um notável movi-
mento de reconfiguração de processos pedagógicos. A ideia é que a tecnologia 
se torne um veículo para fortalecer uma educação centrada no desenvolvimen-
to social e cognitivo dos alunos, contribuindo para a formação de indivíduos 
crítico-reflexivos, ativos, inovadores e que saibam gerenciar seus próprios per-
cursos de aprendizagem.

No ensino de línguas estrangeiras, os processos de ensino-aprendizagem 
pautados no uso de recursos tecnológicos já estão bem presentes em muitas 
realidades, mas ainda são comuns os contextos em que esses recursos são pou-
co utilizados. Nesse sentido, torna-se necessária a socialização de saberes e de 
experiências que possam motivar professores e alunos a fazerem uso de re-
cursos tecnológicos disponíveis não só para ampliar a aprendizagem da língua 
estrangeira, mas para provocar transformações nos espaços sociais, através 
de novas maneiras de se expressar e se posicionar sobre temas socialmente 
relevantes.

191 Professora adjunta do Departamento de Letras Estrangeiras Modernas da Universidade Federal da Paraíba.
192 Graduando do curso de Letras Língua Inglesa da Universidade Federal da Paraíba.
193 Graduanda do curso de Letras Língua Inglesa da Universidade Federal da Paraíba.   



Por outro lado, o ensino de línguas estrangeiras (LE) apresenta um cam-
po particularmente propício para se trabalhar as dimensões da transver-
salidade e da interdisciplinaridade. Isso porque é um ensino onde diversos 
temas são abordados e problematizados, evidenciando a relação da língua 
com campos diversos do conhecimento. Assim, as práticas de linguagem tra-
balhadas em aulas de LE podem possibilitar a construção de conhecimentos 
e a descoberta de novas realidades socioculturais e de novas formas de ser e 
de estar no mundo.

Considerando a necessidade de partilha de experiências de ensino de 
LE apontada anteriormente, esse artigo discute uma experiência de ensino 
de língua inglesa com o uso de recursos digitais, ocorrida ao longo de um 
projeto de extensão que teve por escopo promover oficinas voltadas para o 
ensino-aprendizagem de língua inglesa para crianças de uma organização 
não-governamental e de uma escola municipal em João Pessoa. O objetivo é 
refletir sobre alguns recursos digitais elaborados pelos professores partici-
pantes, que tiveram como diferencial a interdisciplinaridade e a abordagem 
de temas transversais.

Analisamos os slides produzidos e os relatos dos professores participan-
tes do projeto sobre duas aulas específicas que enfocaram os temas “Esportes 
e estereótipos de gênero” e “Benefícios da prática de esportes”, de maneira a 
evidenciar as potencialidades dos materiais digitais e das atividades pedagó-
gicas para engajar os alunos na aprendizagem de língua inglesa, trabalhando 
diferentes modos de linguagem (verbal, musical, multimodal) e contribuindo 
para a expansão de perspectiva (DUBOC, 2015; COPE, KALANTZIS, 2009; ROJO, 
2013) sobre os temas trabalhados (esporte, saúde e estereótipos de gênero).

1. TECNOLOGIA, TEMAS TRANSVERSAIS E MULTILETRAMENTOS: 
ALGUMAS CONEXÕES POSSÍVEIS

Na educação, utilizar tecnologia requer alguns saberes específicos nas 
práticas pedagógicas, que estão relacionados aos letramentos digitais, defini-
dos como “habilidades individuais e sociais necessárias para interpretar, ad-
ministrar, compartilhar e criar sentido eficazmente no âmbito crescente dos 
canais de comunicação digital” (DUDENEY; HOCKLY; PEGRUM, 2016, p. 17).

Uma questão a se destacar é que utilizar recursos tecnológicos não signi-
fica simplesmente mudar de suporte para as atividades comumente apresen-
tadas em livros, quadro negro, folha de exercícios. Muito além disso, é preciso 
que os professores tenham a capacidade de produzir e trabalhar os recursos 
tecnológicos para ampliar os modos de representação textual, de maneira que 
seja possível articular múltiplas linguagens e ao mesmo tempo propiciar um 



maior engajamento e participação dos alunos nos processos de construção de 
sentidos sobre temas de relevância social, ou temas transversais, tais como: es-
tereótipos de gênero no esporte, diversidade humana e os benefícios da prática 
do esporte.

Os recursos tecnológicos, ademais, podem favorecer uma personalização 
dos processos pedagógicos, agregando relevância aos conteúdos ao refletir os 
modos de vida e os usos da linguagem específicos dos alunos participantes. 
Um exemplo disso seria a gravação de vídeos com alunos e professores da co-
munidade escolar expressando sua opinião sobre determinado tema, o que po-
deria se configurar como um texto base para uma aula de língua materna ou 
estrangeira.

Assim, destacamos que o uso da tecnologia em aulas de LE pode opor-
tunizar um trabalho diferenciado com temas transversais, discutindo-os 
através de variados modos de linguagem e de perspectivas socioculturais, o 
que remete ao conceito de multiletramentos defendido por Cope e Kalant-
zis, quando afirmam que “(...) numa pedagogia dos multiletramentos, todas 
as formas de representação, incluindo a linguagem, devem ser considerados 
como processos dinâmicos de transformação e não meros processos de re-
produção” (COPE; KALANTZIS, 2009, p. 175, tradução nossa). Foi o desejo de 
incorporar essa pedagogia dos multiletramentos na atividade pedagógica que 
nos estimulou a desenvolver as oficinas aqui analisadas, por entendermos 
que as práticas de linguagem trabalhadas em sala de aula devem contribuir 
para que os alunos se apropriem dos usos que se fazem da língua estrangeira 
em contextos autênticos nos dias atuais e ainda capacitá-los a se colocar de 
maneira informada e reflexiva frente a temas cruciais para o fortalecimento 
de uma sociedade democrática e justa.

Para atingir esses objetivos, procuramos orientar a prática docente pelas 
etapas propostas pela pedagogia dos multiletramentos em seu momento ini-
cial, quais sejam: prática situada, instrução aberta, enquadramento crítico e 
prática transformada. A prática situada propõe um ensino baseado em práticas 
significativas para o aluno; desse modo, importa-se com uma maior aplicabi-
lidade do conteúdo em um contexto prático, familiar ao alunado. A instrução 
aberta parte de uma proposta de ensino-aprendizagem colaborativa entre pro-
fessor e aluno, fazendo com que o discente assuma uma maior protagonismo 
e controle do conteúdo a ser aprendido. Na etapa do enquadramento crítico, o 
estudante desenvolve um pensar crítico em relação ao conteúdo, no que tan-
ge aspectos culturais, políticos, históricos e ideológicos. Já na fase da prática 
transformada, o aluno e o professor voltam à primeira etapa, prática situada, e 
a redesenham de modo a expandir aquele conhecimento adquirido e integrá-lo 
às suas vidas (COPE; KALANTZIS, 2000, p. 33-36).



No entanto, é importante destacar que a nossa análise, neste artigo, enfoca 
sobretudo como ocorreu a etapa de expansão de perspectiva ou prática trans-
formada, para mostrar algumas contribuições que o ensino de língua inglesa 
pode trazer para os alunos envolvidos. 

2. QUEM, ONDE E COMO: ALGUMAS CONSIDERAÇÕES 
METODOLÓGICAS SOBRE A PESQUISA

O projeto de extensão “Ensino de inglês, tecnologia e inclusão socioedu-
cacional: uma proposta de atuação em contextos escolares e não escolares”, 
vinculado à Universidade Federal da Paraíba, teve como objetivo promover 
oficinas de língua inglesa para alunos de uma escola regular e de uma orga-
nização não governamental do município de João Pessoa. Nessas oficinas, os 
professores e participantes do programa planejaram e ministraram oficinas de 
língua inglesa atreladas ao uso da tecnologia para adolescentes (entre 8 a 12 
anos) economicamente e socialmente vulneráveis das instituições supracita-
das, a fim de ampliar seus conhecimentos linguísticos e simultaneamente, suas 
visões e percepções sobre os temas trabalhados.

Essas oficinas, de caráter multimodal, foram produzidas com apresenta-
ções de slides, e tiveram o intuito de proporcionar aos alunos uma experiência 
diferenciada no que tange ao ensino da língua inglesa. Vale salientar que as 
aulas, juntamente com os materiais didáticos (vídeos, jogos e slides) foram pro-
duzidos, editados e organizados na sequência didática sobre esportes, saúde 
e estereótipos de gênero pelos bolsistas do projeto, que são professores em 
formação inicial, sob a orientação da professora coordenadora do projeto.

A partir do processo de produção e ministração de duas aulas que aborda-
ram os temas “Esportes e estereótipos de gênero” e “Benefícios da prática de 
esportes”, e da posterior elaboração pelos bolsistas/professores participantes 
de relatos reflexivos sobre a experiência vivenciada, desenvolveu-se esta pes-
quisa de natureza qualitativa, em que procuramos analisar os slides produzidos 
para essas aulas específicas e 4 relatos reflexivos dos dois professores partici-
pantes do projeto sobre as duas aulas ministradas na ONG e na escola muni-
cipal. Essa análise buscou evidenciar os recursos digitais utilizados, os modos 
de linguagem trabalhados, e de que forma esses recursos oportunizaram aos 
alunos uma expansão de perspectiva sobre os temas abordados. Ao longo das 
análises, incluímos imagens de alguns dos slides produzidos e fragmentos dos 
relatos dos bolsistas, identificados como bolsista 1 e bolsista 2.



3. O USO DAS NOVAS TICS EM MATERIAIS DIDÁTICOS: 
POTENCIALIZANDO A APRENDIZAGEM DE LÍNGUA INGLESA

Com o intuito de criar um ambiente de aprendizagem favorável para os 
alunos nos dois âmbitos onde o projeto atuou, e ampliarmos o acesso à apren-
dizagem de uma língua estrangeira nesses contextos, adotamos procedimen-
tos metodológicos que buscaram a valorização do conhecimento de mundo do 
público-alvo. Nossa intenção era que as sequências didáticas sobre “Esportes 
e estereótipos de gênero” e “Benefícios da prática de esportes” despertassem 
o interesse e participação dos alunos na sala de aula de língua inglesa. Através 
do uso de imagens, vídeos atraentes, jogos e atividades no formato digital ali-
nhados aos interesses do alunado, observamos resultados com efeito positivo 
quanto ao uso das novas TICs. Para ambas as etapas, trabalhamos com vídeos 
como forma de produção de sentidos e promoção da inclusão socioeducacio-
nal. Os vídeos filmados e editados pelos bolsistas do projeto tiveram a partici-
pação e protagonismo de alunos e dois professores (educação física e ciências) 
da escola municipal regular, o que promoveu a interdisciplinaridade ou a inte-
gração de diferentes campos de conhecimento.

A produção das sequências didáticas envolveu alguns recursos e ferra-
mentas digitais tecnológicas, dentre as quais se destacam: 1) câmera para fil-
magem de professores e alunos; 2) edição de imagens e som com o auxílio do 
aplicativo de acesso online Powtoon (recurso de animação e inserção de textos 
sobre os vídeos); 3) inserção dos vídeos em slides do PowerPoint, com o acrés-
cimo de perguntas, discussões e atividades digitais, com slides “hiperlinkados”, 
sobreposição de imagens, recursos de animação (gifs) para gerar expectativa, 
motivação e engajamento na realização de atividades, através da valorização 
da dimensão lúdica.

Na primeira etapa da sequência didática, discutimos os papéis dos homens 
e das mulheres em atividades do cotidiano e com foco nos esportes, e desta-
camos o preconceito sofrido por atletas mulheres em algumas modalidades. 
Seguindo as etapas propostas no trabalho com os multiletramentos (COPE; 
KALANTZIS, 2000, p. 33-36), sondamos previamente se os alunos já tinham 
sofrido preconceito por praticarem tais esportes (prática situada). A partir das 
respostas, professores e alunos problematizaram preconceitos sociais relacio-
nados à prática de esportes tanto por homens quanto por mulheres. Por meio 
dessa discussão prévia sobre as experiências dos alunos, novos conhecimentos 
e conexões cognitivas foram ativados. Neste sentido, os slides colaboraram para 
a articulação de ideias vinculadas ao tema; e através da linguagem não ver-
bal (imagens, gifs e animações), os alunos fizeram inferências sobre o assunto, 
construindo vocabulário em inglês relacionado à temática e conscientizando-



-se sobre atitudes de respeito e tolerância concernentes à prática de esportes. 
A seguir apresentamos alguns slides utilizados na etapa inicial das aulas:

Figura 1 – Slides introdutórios das aulas

Fonte: Elaboração dos autores — (slides) para a aula “Esportes e estereótipos de gênero” 

Na aula sobre “Esportes e estereótipos de gênero”, algumas questões fo-
ram introduzidas a partir de um vídeo produzido pelos professores bolsistas 
com a coparticipação dos alunos da escola regular. Com o auxílio desse vídeo, 
foi possível progressivamente desmistificar preconceitos relacionados à práti-
ca de esportes, especialmente no futebol. Neste vídeo, os estudantes opinaram 
sobre a participação das mulheres na Copa do Mundo, posicionando-se a res-
peito de um tema polêmico discutido universalmente. Paralelamente, alguns 
textos e animações foram introduzidos, como podemos ver abaixo:

Figura 2 – Slides com fragmentos do vídeo

Fonte: Elaboração dos autores — (vídeo) para a aula “Esportes e estereótipos de gênero”

Na segunda aula, o tema transversal benefícios da prática de esportes 
agregou conhecimentos ao repertório dos alunos, que nesse momento já es-
tavam familiarizados com essa temática (em virtude da relação com o assunto 
da primeira aula ministrada). Não podemos deixar de mencionar que a relação 
dialógica entre professores e alunos contribuiu para a solidificação desses co-
nhecimentos através de uma negociação de sentidos. No desenvolvimento me-
todológico das aulas, percebemos como a construção de sentidos envolve dife-
rentes modalidades, tais como a visual, e diferentes dimensões, como a digital 



e a multicultural. Assim, a multimodalidade considera outras possibilidades 
de leitura, interpretação e comunicação, além do texto verbal, como podemos 
perceber nas atividades apresentadas nos slides seguintes:

Figura 3 – Atividades propostas na aula sobre “Benefícios da prática de esportes”

Fonte: Elaboração dos autores — (slides) para a aula “Benefícios da prática de esportes”

O vídeo planejado e produzido para essa aula, ao trazer a voz de professo-
res de outras disciplinas para falar sobre os benefícios dos esportes, proporcio-
nou aos alunos a percepção da importância real da temática e promoveu uma 
reconfiguração do currículo tradicional na sala de aula de línguas estrangei-
ras, alcançando e contemplando aspectos relacionados à transversalidade e à 
interdisciplinaridade.

Portanto, as aulas apontam para a valorização dos vídeos informativos 
como um importante gênero multimodal dotado de uma função social. Esse 
trabalho se consolidou com atividades, jogos digitais e interações relacionadas 
aos vídeos, que serviram como material didático digital multimodal de apoio. 
Conforme argumenta Rojo (2013, p. 20), as novas situações de produção de 
leitura “dão lugar a novos gêneros discursivos (...)”, pois hoje “dispomos de no-
vas tecnologias e ferramentas de leitura-escrita, que, convocando os novos le-
tramentos, configuram os enunciados/textos em sua multissemiose ou em sua 
multiplicidade de modos de significar”. Compreendemos que os vídeos produ-
zidos para as aulas serviram para promover os tipos de letramentos sugeridos 
por Rojo no fragmento anterior.

4. SOBRE AS TICS, OS TEMAS TRANSVERSAIS E AMPLIAÇÃO 
DE VISÃO DE MUNDO: REFLETINDO SOBRE OS DISCURSOS DE 
PROFESSORES

Ao analisarmos os diários reflexivos produzidos pelos professores que mi-
nistraram as aulas, podemos perceber em seus discursos aspectos relevantes 
decorrentes da reflexão sobre a prática docente no que tange à utilização dos 



recursos tecnológicos como materiais didáticos dentro da sala de aula de lín-
gua estrangeira. Em seus relatos, os professores puderam não somente pensar 
sobre suas práticas pedagógicas, como também procurar correlacionar os pon-
tos positivos e negativos no uso da tecnologia na sala de aula, dando enfoque 
às produções dos materiais didáticos criados por eles, ou seja, aos materiais 
audiovisuais e nas apresentações em PowerPoint.

De acordo com os professores, o trabalho com temas transversais através 
do uso das TICs proporcionou aos alunos assistidos pelo projeto aulas de in-
glês mais motivadoras, além da ampliação de visão de mundo e horizontes. Po-
demos verificar essa ideia no seguinte fragmento: “O término da aula foi mais 
motivador para os alunos, pois envolveu uma competition e um vídeo. É clara a 
diferença nas reações se compararmos com a leitura do texto (...) Uma das alunas 
estranhou o fato do jogo da memória ser em slide, o que é algo bem interessante” 
(Fragmento do relato do professor bolsista 2). Sendo assim, quando contras-
tou-se o uso do texto verbal em comparação à competição (jogo de memória 
projetado em PowerPoint), percebeu-se um maior envolvimento dos alunos 
durante o uso do jogo digital. Os próprios alunos afirmaram no final das aulas 
que as tecnologias os ajudam a compreender melhor a língua inglesa.

Nos vídeos com as opiniões dos alunos em relação à participação das 
mulheres na copa do mundo de futebol, verificou-se a empolgação dos alu-
nos participantes das aulas ao verem seus próprios colegas nas filmagens. Nas 
palavras do bolsista, “os alunos sentiram-se muito atraídos pelo vídeo, pois as 
personagens da gravação eram os próprios amigos deles falando sobre o tema 
da aula” (Fragmento do relato do professor bolsista 1). A partir desse excerto 
podemos perceber que a utilização do vídeo foi um ponto positivo da aula, pois 
o conteúdo estava sendo abordado pelos próprios alunos e talvez não tivesse 
o mesmo impacto se fossem pessoas distantes da realidade sociocultural do 
alunado.

Ao relacionarmos o ensino de língua inglesa a temas transversais, pode-
mos perceber uma maior percepção do desenvolvimento crítico do aluno em 
relação à temática abordada. No trecho a seguir, o professor evidencia em seu 
relato a percepção dos alunos em relação à participação feminina em diferen-
tes modalidades esportivas estereotipadas como modalidades exclusivamente 
masculinas: “Os alunos perceberam – como uma autorreflexão – que as mulheres 
não são weak (fracas), mas sim strong (fortes) e podem, assim como os homens, 
serem reconhecidas na sociedade por praticarem esportes, seja qual for” (Frag-
mento do relato do professor bolsista 2). Assim, os alunos além de desenvol-
verem habilidades linguísticas em língua inglesa, construíram novos sentidos. 
Ainda sobre a mesma aula, o professor destaca o interesse dos alunos nas no-
vas informações apresentadas em vídeo e indica que as indagações partiram 
dos próprios estudantes:



Mostramos por intermédio do vídeo algumas informações sobre a jogadora Marta, uma das melho-
res jogadoras do mundo de futebol, e tal curiosidade impressionou alguns alunos que não sabiam 
dessa informação (...) pudemos problematizar sobre as mulheres jogarem futebol, de modo que os 
questionamentos partiram dos alunos. (Fragmento do relato do professor bolsista 2).

O fato de as informações terem sido apresentadas em formato de vídeo fez 
com que os alunos se sentissem mais atraídos pelo conteúdo da aula. A apre-
sentação desse conteúdo na modalidade audiovisual repercutiu positivamente 
na participação dos alunos na discussão, e se mostrou um elemento propulsor 
do processo ensino-aprendizagem, conforme transparece no excerto seguinte: 

Ao compararmos com o texto verbal trabalhado, os alunos assistiram ao vídeo (por mais que tenha 
sido 6min) com mais atenção, anotando os esportes aprendidos. Isso também parte da construção 
de sentidos, pois resulta na coerência e coesão das atividades, equilibrando o uso de textos verbais 
e não-verbais sem exagerar no uso de ambos. (Fragmento do relato do professor bolsista 2).

Ademais, os professores bolsistas apontam a transversalidade como um 
elemento colocado em prática através das aulas ministradas. Em virtude de a 
aulas não terem contemplado apenas as estruturas da língua, mas terem ex-
plorado a compreensão textual a partir de diversas modalidades de represen-
tação e terem agregado a voz de professores de diferentes disciplinas, houve 
um aprofundamento do conhecimento dos alunos sobre os temas trabalhados, 
conforme pode ser percebido no fragmento que se segue:

A prática da produção desse banner os ajudou no seu desenvolvimento criativo, mas também em 
seu desenvolvimento linguístico na modalidade escrita em língua inglesa, além de ensinar à esses 
alunos a importância do tema trabalhado para a sua vida, para que ele consiga entender de forma 
responsável o porquê de se praticar esportes. (Fragmento do relato do professor bolsista 1).

No banner citado no excerto anterior, resultado da produção final dos par-
ticipantes da aula sobre “Benefícios da prática do esporte”, os alunos uniram 
aspectos verbais e não verbais para elaborar suas produções, a partir de um 
modelo prévio disponibilizado pelos professores. Desse modo, percebemos 
que as aulas motivaram o desenvolvimento de habilidades criativas dos alu-
nos, habilidades as quais se estendem a outras dimensões sociais e vão além 
dos aspectos linguísticos, representando modos de ser, viver e agir autênticos, 
que se relacionam à vida e à cultura dos alunos. Essa percepção se evidencia no 
seguinte fragmento do professor bolsista:

Os alunos puderam explicitar o que os professores comentaram no vídeo, como também compre-
enderam os malefícios que surgem quando não temos uma rotina saudável com a prática de espor-
tes. A transversalidade, nesse sentido, tornou possível a aprendizagem de novos conhecimentos 
que não se limitaram apenas à língua inglesa (e ao universo linguístico ou a cultura que rodeiam a 
língua em si), mas aos horizontes e conhecimento de mundo dos próprios alunos e a realidade que 
os rodeia. (Fragmento do relato do professor bolsista 2).



Pode-se inferir, assim, que a aula de língua inglesa oportunizou aos alunos 
uma visão mais ampla dos benefícios dos esportes e simultaneamente os moti-
vou a fazer conexões entre conhecimentos de língua estrangeira e outros cam-
pos de saber, o que revela o trabalho com a língua estrangeira, adotando uma 
perspectiva de multiletramentos, pode enriquecer o currículo escolar como 
um todo.

CONSIDERAÇÕES E IMPLICAÇÕES

Em vista dos argumentos e observações apresentados, percebemos como 
as aulas analisadas contribuíram para a formação da cidadania dos alunos da 
escola regular e da ONG, dando à experiência de aprender uma língua estran-
geira um sentido mais amplo do que a mera aprendizagem das estruturas lin-
guísticas. Levando-se em consideração a conscientização através do trabalho 
com temas transversais e com recursos digitais, as oficinas ministradas opor-
tunizaram a formação cidadã dos alunos como seres humanos ativos e partici-
pativos nas esferas sociais em que vivem e atuam.

A língua estrangeira é indissociável de aspectos socioculturais, e por isso, 
os usos reais da língua como parte do cotidiano dos alunos favoreceram os 
processos de negociação de sentidos através de uma variedade de linguagens. 
Outro aspecto importante é que a participação ativa dos alunos na constru-
ção de sentidos fortaleceu as relações com os professores do projeto, e levou 
os estudantes a também repensarem a relação com o próximo, promovendo o 
respeito às diferenças. 

Nesse processo, os recursos digitais facilitaram a expansão de perspectiva 
dos alunos sobre os temas abordados, estimulando seu posicionamento sobre 
assuntos relacionados aos estereótipos nos esportes, e aos benefícios e malefí-
cios na prática de esportes, para que posteriormente possam transformar suas 
práticas sociais.

Em suma, as análises aqui realizadas sugerem que o trabalho com recursos 
digitais possibilitou aos alunos, além de aprender a língua inglesa, desenvol-
ver aptidões, explorar novos sentidos, curiosidades e opiniões sobre temáticas 
socialmente relevantes, discutindo formas de agir que promovem o respeito 
mútuo, que desafiam os estereótipos de gênero e que incentivam uma vida sau-
dável com a prática de esportes.
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1. INTRODUÇÃO

Muitos fatores apontam para uma urgente necessidade por uma melhora 
no nível de proficiência em língua inglesa dos brasileiros. Dentre eles, podemos 
mencionar a valorização desta língua estrangeira no universo do trabalho, do 
comércio, das comunicações, da tecnologia, além do fato de ter sido nosso país 
o palco de eventos de gigantesca projeção internacional, tais como a Copa do 
Mundo FIFA, em 2014, e os Jogos Olímpicos de 2016.

Um estudo realizado pela EF EducationFirst, empresa de educação inter-
nacional especializada em intercâmbios e testes internacionais de proficiência 
de língua inglesa, apontou que, entre os anos de 2009 e 2011, os brasileiros 
apresentaram ainda menor domínio de conhecimento da língua inglesa, (em 
comparação com outra pesquisa, realizada no período de 2007 e 2009). Estes 
testes também revelaram que, de um modo geral, os brasileiros continuam bas-
tante deficientes, em relação à capacidade de desempenharem comunicações 
satisfatórias em inglês. Tal fato colaborou para que o país caísse 15 posições no 
Índice de Proficiência em Inglês (EPI, na sigla inglesa). Estes dados foram co-
letados durante três anos em pesquisas realizadas com 1,7 milhão de pessoas 
em 54 países (G1, 2012).

De acordo com inúmeras pesquisas, entre as diferentes razões para este 
cenário de pouco destaque no nível de domínio do inglês pelos brasileiros, o 
que se destaca ainda é a baixa qualificação dos profissionais de ensino de lín-

194 Graduando em Letras pela UFRPE-UAG.
195 Professor da UFRPE-UACSA, doutor em Linguística pela UFPB.
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gua inglesa no país. A classe dos professores, função exercida por aqueles que 
deveriam dominar o conhecimento do idioma e, portanto, exerceriam impor-
tante papel na mudança desse quadro deficiente de proficiência da língua in-
glesa no Brasil, também se mostra igualmente desolador. 

Essa realidade nos despertou forte interesse sobre os fatores que pode-
riam eventualmente interferir no processo de ensino-aprendizagem de língua 
inglesa no Brasil. Nosso público-alvo, para a realização desta pesquisa, foi um 
grupo de licenciandos em Letras (Português/Inglês) matriculados na Univer-
sidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE), Unidade Acadêmica de Gara-
nhuns (UAG), situada no agreste meridional do estado de Pernambuco. 

Para tanto, como um dos objetos de nossas investigações nos ativemos, 
em especial, às crenças que esses alunos-professores197 carregam consigo, ao 
adentrarem a universidade, e de que maneira tais crenças podem influenciar 
na postura acadêmica desses licenciandos ao longo de todo o processo forma-
tivo de futuros docentes de línguas. Assim, esse trabalho visou a investigar e 
discutir as crenças mais comuns acercado processo de aprendizagem de língua 
inglesa dos alunos, ingressantes do curso de Letras da supracitada IES. 

Dentro dessa perspectiva, propusemos, como perguntas de pesquisa, os 
seguintes questionamentos: 1) Quais crenças mais comuns esses alunos in-
gressantes trazem consigo, no que diz respeito aos processos de aprendizagem 
da língua inglesa? e 2) O que os alunos (futuros professores) esperam sobre a 
aprendizagem da língua inglesa na universidade? Para responder a esses ques-
tionamentos, faz-se imprescindível inserir relevantes considerações referentes 
a alguns conceitos e ideias sobre aquisição e aprendizagem de língua materna 
(LM) e língua estrangeira (LE). 

2. ALGUMAS HIPÓTESES E PERSPECTIVAS SOBRE 
APRENDIZAGEM DE LÍNGUAS

Sobre essa questão, vale salientar, inicialmente, a posição de Vygotsky 
(2000), para quem o aprendizado de língua materna que a criança realizada 
ocorre, fundamentalmente, em função da necessidade desta de se comunicar 
com os outros membros de seu meio. Assim, o desenvolvimento da linguagem 
tem início no momento em que a criança interage socialmente com outras pes-
soas, uma vez que ela vai precisar verbalizar seus pensamentos e atribuir sig-
nificado a suas ações.

197 Ao longo do trabalho, quando falamos em “alunos-professores”, estamos nos referindo aos graduandos que 
futuramente serão professores. 



Antes de falar, a criança demonstra uma inteligência prática, isto é, ela é 
capaz de agir no ambiente e resolver problemas práticos. Em suas tentativas 
de resolver um dado problema, a criança pode, inclusive, fazer uso de instru-
mentos intermediários,como, por exemplo, usar um banquinho para alcançar 
um objeto que está fora de seu alcance. Vygotsky (2000) chama essa fase de 
estágio pré-linguístico do desenvolvimento do pensamento. Caberá então aos 
adultos, que já dominam a linguagem, não apenas interpretar e atribuir sig-
nificados aos gestos, posturas, expressões e sons da criança, como também a 
função de inseri-la no mundo simbólico de sua cultura. 

Outra relevante teoria, que tenta explicar o processo de aquisição da lín-
gua materna, foi desenvolvida por Chomsky (1965). Em suas críticas à aborda-
gem comportamentalista de Skinner, bastante popular nos anos cinquenta do 
século XX, e que enfatiza o papel da imitação e do reforço em todo e qualquer 
processo de aprendizagem (inclusive o de línguas) – Chomsky destacou a con-
tribuição ativa da criança em suas tentativas de comunicar-se.

De acordo com a teoria chomskiana, o conhecimento da criança sobre sua 
primeira língua seria derivado de uma Gramática Universal, que, por sua vez, 
especificaria a forma essencial que qualquer língua natural poderia assumir. 
Chomsky também chama a atenção para o papel do input linguístico, experi-
mentado pela criança ao ser exposta à língua de seus pais. O termo input refe-
re-se a qualquer estímulo de língua (verbal ou não verbal) que é direcionado 
ao indivíduo, tanto em seu processo de aquisição de língua materna, como em 
seus esforços para aprender uma língua estrangeira.

Nesse aspecto e ainda com referência ao papel do input linguístico neces-
sário para a aquisição de língua, importa realizar alguns esclarecimentos sobre 
a posição de Krashen (1984) quanto à importância desse input no processo de 
aprendizagem de uma segunda língua.

Em sua teoria, Krashen (1984) levanta uma questão que ainda causa bas-
tante polêmica e não parece estar totalmente esclarecida. Tal controvérsia diz 
respeito a uma possível diferença entre aprendizagem e aquisição de uma lín-
gua estrangeira. Quanto a isso, Krashen (1984) compara o processo de apren-
dizagem de uma segunda língua com o de uma criança ao adquirir sua língua 
materna. Sabe-se que, durante o processo de aquisição de sua primeira língua, 
a criança nunca está consciente de que está aprendendo uma língua. Ela apenas 
ouve e experimenta sua própria língua nas situações em que precisa comuni-
car-se com um adulto. Para que o indivíduo realize processos de aprendizagens 
mais consistentes e duradouros,o autor propõe que o aprendiz submeta-se a 
um nível de input linguístico que contenha, não apenas os conhecimentos de 
língua já dominados, mas também uma parcela de língua à qual esse aprendiz 
nunca tenha sido exposto. 



Por esse prisma, a tarefa de decifrar o código, que todo aprendiz de lín-
gua, seja ela materna ou estrangeira, deve enfrentar, é realizada por meio da 
aplicação de diversos mecanismos os quais têm sua origem nas características 
especiais e tipicamente humanas da faculdade da linguagem.

2.1. As crenças sobre aprendizagem de língua estrangeira (LE)

Como membros de uma determinada sociedade, todos nós temos percep-
ções sobre o que é linguagem, assim como também internalizamos algumas 
“receitas” sobre a melhor maneira de aprender línguas e sobre a nossa atuação 
em uma sala de aula. Essas percepções culturais podem afetar positivamente 
ou até mesmo inibir a receptividade do aprendiz de línguas quanto às técnicas 
e métodos de ensino trazidos pelo professor em seus planos de ensino de uma 
dada língua estrangeira. 

De acordo com Coterall (1995), experiências anteriores de aprendizagem 
exercem um papel crucial tanto no desenvolvimento de crenças quanto na per-
cepção que o aluno tem de si mesmo, determinando o seu nível de autoconfian-
ça e seu consequente sucesso na aprendizagem.

Segundo Barcelos (2006, p. 124), o interesse pelo estudo das crenças de 
professores e alunos a respeito da aprendizagem de línguas tem aumentado 
nos últimos anos. No entanto, esse ainda é um termo que apresenta dificulda-
de de se definir claramente. Focando no ensino, Barcelos (2004, p. 136) ainda 
coloca que “as crenças podem atuar como lentes através das quais os alunos 
interpretam as novas informações recebidas durante sua formação”. 

Para Silva (2000), as crenças cobrem todo e qualquer tipo de assunto para 
os quais um indivíduo não dispõe de conhecimentos mais aprofundados, de tal 
modo que,como não tem confiança o bastante para agir ou opinar, acaba por 
aceitar como verdadeiros e irrefutáveis.

Completa esse conceito a visão de Vieira-Abrahão & Barcelos (2006) 
quando estes afirmam que crenças são formas de pensamento, como constru-
ções da realidade, maneiras de ver e perceber o mundo e seus fenômenos, co-
-construídas em nossas experiências e resultantes de um processo interativo 
de interpretação e (re)significação. Pelo fato de se tratar de experiências e, 
principalmente da identidade do aprendiz, conforme Vieira-Abrahão & Barce-
los (2006) evidenciam, faz-se necessário compreender o sistema de crenças 
pré-existentes dos indivíduos, bem como as implicações dessas crenças no pro-
cesso de aprendizagem da nova língua estrangeira.

Sobre isso, Horwitz (1988) aponta que é de fundamental importância o 
papel do professor na identificação das crenças mantidas pelos alunos. Sobre-
tudo no que diz respeito à classificação entre as que são tidas como crenças 



positivas para o processo de aprendizagem, e por isto precisam ser reforçadas, 
e as que precisam, de fato, ser desmistificadas por comprometer este processo. 
Para isto, ainda de acordo com a autora, a prática de ensino precisa ser reflexi-
va, de maneira que o docente repense sobre suas crenças e ações para que pos-
sa sensibilizar seus alunos a também refletirem a respeito do que pode ajudar 
ou bloquear o aprendizado de LE.

Dessa forma, o aluno poderá ter papel ativo e autônomo em seu próprio 
aprendizado. Isso porque o aprendiz poderá monitorar suas próprias crenças 
e refletir sobre elas, uma vez que, em assim procedendo, deverá evitar cons-
truir bloqueios em seu processo de aprendizagem, como consequência de al-
guma visão individual equivocada sobre um determinado “modelo ideal” de se 
aprender línguas estrangeiras. 

Nossa proposta de investigação, portanto, leva em consideração todo esse 
contexto de ensino-aprendizagem de uma LE. Foi particularmente aspecto de 
destaque em nossas investigações o conjunto de crenças de alunos ingressan-
tes no curso e Letras, com dupla formação (Português/Inglês).

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES

Os dados obtidos na primeira parte do questionário aplicado aos ingres-
santes do curso de Letras envolvem informações como nome, sexo, faixa etária, 
nacionalidade, língua materna, época de conclusão do ensino médio, tipo de 
escola em que realizou os estudos, conhecimento prévio da língua inglesa e 
formas de contato com esta língua.

Acerca do perfil dos alunos, observado a partir das respostas da primeira 
parte do questionário, é possível perceber algumas diferenças entre os dois 
grupos pesquisados. No Grupo 1 (ingressantes em 2014), a maior parte é do 
sexo feminino, na faixa etária dos 17 aos 24 anos, todos brasileiros e falantes 
da língua portuguesa como língua materna. Quase todos concluíram o ensino 
médio nos últimos três anos, tendo 39 deles realizado seus estudos em escolas 
públicas da região, e apenas um aluno em escola particular. Todos afirmaram 
já ter tido contato com a língua inglesa previamente, em sua maioria durante 
aulas no ensino médio e fundamental. Dois deles já estudaram em escolas de 
idiomas. Deste grupo, um aluno afirma já ter viajado para um país anglófono 
com o intuito de visitar um parente, tendo permanecido lá por um período de 
dois meses. As respostas analisadas do Grupo 2 (ingressantes em 2018), por 
sua vez, apontam que, embora haja um equilíbrio entre os sexos feminino e 
masculino, a maioria é de homens: 14 alunas e 16 alunos. A média de idade é 
de 19 anos e o intervalo de faixa etária compreende alunos de 17 a 28 anos, ou 
seja, uma faixa etária que inclui alunos mais velhos do que os do Grupo 1.



No que diz respeito à formação escolar, 66% dos respondentes concluíram 
o ensino médio nos últimos três anos, dos quais apenas quatro em escola pri-
vada, o que representa um aumento em relação ao número de alunos que fre-
quentaram escolas particulares do Grupo 1. Sete alunos do Grupo 2 afirmaram 
não ter conhecimentos prévios sobre língua inglesa. Entre os 23 que declara-
ram ter algum conhecimento, todos apontaram a formação básica como forma 
de contato com a língua. Dentre eles, dois declararam ter estudado em escola 
de idiomas, um declarou ter frequentado aulas particulares de inglês, e sete 
afirmaram ter tido vivência no exterior. Desses sete alunos, seis são egressos de 
escolas públicas. Outro dado importante deste grupo, que merece registro, re-
side no fato de que 13 dos 30 alunos terem informado ter contato com a língua 
inglesa de forma autônoma, chegando a adquirir conhecimentos sobre a língua 
apenas a partir do autodidatismo. 

Para melhor identificar algumas das crenças e expectativas dos 70 partici-
pantes da pesquisa, discutiremos algumas das perguntas mais relevantes que 
constaram nos questionários, apresentando-as por meio de gráficos. 

Gráfico 1 — Qual motivo levou você a escolher a licenciatura em língua inglesa?

Quando perguntamos aos alunos, ingressantes em 2014, qual a principal 
razão pela escolha do curso com dupla habilitação, nos deparamos com um 
percentual de 80% desses futuros professores que, embora sabedores que sua 
graduação os habilitaria a exercer a função de docentes de ambos os idiomas, o 
fizeram, fundamentalmente, devido ao interesse por disciplinas que não estão 
diretamente relacionadas à língua inglesa.

Entre as respostas obtidas nos questionários, uma crença que se desta-
cou foi a de que a disciplina de língua inglesa, de modo geral, tem recebido 
pouca atenção nas escolas, sendo considerada, por muitos, como uma discipli-
na de menor importância. Por conseguinte, a especialização em língua inglesa 
não ofereceria, aos futuros professores, possibilidades de alcançar uma boa 
situação financeira ou obter um papel de destaque e sucesso no exercício da 
profissão. 



Gráfico 2 — Qual motivo levou você a escolher a licenciatura em língua inglesa?

Conforme observado no gráfico acima, as respostas obtidas com aplica-
ção do mesmo questionário em 2018 (com o Grupo 2) demonstram diferenças 
consideráveis em relação ao grupo anterior. Essas diferenças se fazem mais 
evidentes no que diz 

Com respeito ao motivo pelo qual os alunos escolheram a licenciatura em 
língua inglesa. No ano de 2018, 53% dos alunos ingressantes declararam ter 
escolhido o curso pelo interesse em se tornar professor de língua inglesa. 

Quando comparado com apenas os 10% dos alunos que deram a mesma 
resposta no Grupo 1, notamos que o perfil do ingressante mudou de forma 
significativa ao longo dos quatro últimos anos, revelando maior interesse pelas 
disciplinas ligadas à língua inglesa, fato que não foi constatado junto ao Grupo 
1, em 2014. Se anteriormente mais da metade dos ingressantes se submetiam 
à habilitação em língua inglesa, pelo fato de ser esta uma disciplina obrigatória, 
para a obtenção do grau de licenciado em Letras, os dados atuais revelam uma 
redução do interesse dos graduandos em se especializarem, primariamente, no 
ensino da língua materna, como se observa no pequeno percentual de apenas 
10% da preferência dos respondentes do Grupo 2.

Somados os alunos que iniciaram o curso em 2014, pela falta de opção 
de outras graduações em suas cidades de origem, com os que só pretendiam 
ter um curso superior, (independente de qual fosse esse curso), chegamos a 
um percentual de 10% dos respondentes. No quadro atual, apenas 3% visam 
exclusivamente à formação superior. Vale, pois, enfatizar que no Grupo 2 ne-
nhum aluno declarou estar no curso por falta de opção de outros cursos em 
suas cidades. Isto demonstra que, neste corte temporal, os alunos do Grupo 2 
estão chegando à universidade com maior afinidade pela profissão docente. 
Um indício capaz de explicar o aumento do número de alunos, interessados em 
trabalhar com a língua inglesa nos últimos quatro anos, e a mudança das cren-
ças relacionadas ao curso pode ser encontrado na diferença do conhecimento 
prévio da língua que eles demonstram ter, ao ingressar na universidade. Tal 



fato é evidenciado por meio de uma análise da autoavaliação de cada estudan-
te, em relação à proficiência no idioma,indicada nos gráficos abaixo.

Gráfico3 — Como você avalia sua proficiência em inglês?

Com relação à autoavaliação no nível de proficiência em inglês, mais de 
90% dos ingressantes de 2014 considera que possuem baixo nível de profi-
ciência nesta língua estrangeira, mesmo afirmando ter tido aulas desta língua 
ao longo de todo o ensino médio e fundamental. É possível inferir, através das 
respostas dos alunos do Grupo 1, que uma das principais crenças destes dis-
centes é a de que não se aprende inglês na escola pública, visto que 39 dos 40 
respondentes desse grupo são egressos da rede pública de ensino.

Gráfico 4 — Como você avalia sua proficiência em inglês?

Por outro lado, esta realidade muda de forma considerável em 2018. Ao 
analisarmos o Grupo 2, percebemos uma distribuição mais equitativa no nível 



de proficiência em inglês dos alunos. A maior diferença consiste no fato de 58% 
dos respondentes deste segundo grupo ter se autoavaliado com proficiência 
média ou alta na referida língua. Vale ressair que este é um número bastante 
superior ao detectado no grupo anterior. Dentre os que se declaram com boa 
proficiência, em 2018, 14% atribuem a si nota 8 (oito) e 8% nota 9 (nove), en-
quanto que, em 2014, nenhum aluno declarou sequer ter alcançado este nível 
de proficiência.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Por meio de análises das respostas dos alunos nos dois grupos investi-
gados e, examinando suas respostas, pudemos detectar que as crenças mais 
recorrentes desses discentes foram as seguintes: a) a língua inglesa costumava 
ser vista como uma disciplina de menor importância no contexto escolar bra-
sileiro, concepção que vem gradativamente sendo modificada, com o passar do 
tempo; b) não se aprende inglês na educação básica e, mesmo na universidade, 
é muito difícil aprender esta língua; c) para que se tenha uma boa proficiência 
em língua inglesa, é preciso estudar em bons cursos de idioma, além de buscar 
ter contato constante com a língua por meio de recursos midiáticos; d) só se 
aprende inglês realmente vivendo em um país onde esta língua seja falada; e) 
o professor foi considerado no grupo pesquisado em 2014, como o maior res-
ponsável pela aprendizagem do aluno, como o “transmissor do conhecimento”. 
No Grupo 2 (de 2018), por outro lado, os discentes demonstraram a crença de 
que o aprendiz possui efetivamente autonomia e condições de desenvolver-se 
em seu nível de proficiência em uma LE e/ou ser capaz de complementar sua 
própria aprendizagem de uma segunda língua; f) é muito difícil aprender uma 
LE, tendo contato exclusivo com essa língua, sem antes saber o significado do 
conteúdo a ser aprendido em sua língua materna, ou seja, o aluno depende do 
conhecimento da língua portuguesa para, de fato, dominar uma LE. 

Quando comparados com o Grupo 1 (de 2014), grande parte dos alunos 
ingressantes no curso de Letras em 2018 afirmaram que o interesse pela área 
de língua inglesa foi fator decisivo pela escolha do curso. Tal fato pode ser cons-
tatado pela significativa redução, no Grupo 2, no número de alunos que opta-
ram pelo curso de forma aleatória. Esse dado reforça nossa hipótese de que, ao 
longo dos últimos quatro anos, o interesse pelas disciplinas relacionadas à área 
de língua inglesa no curso de Letras tem sido consideravelmente maior.

Por fim, consideramos que a maioria das crenças apresentadas pelos li-
cenciandos em Letras podem se converter em fortes empecilhos no proces-
so de aprendizagem da língua inglesa. Isso porque, se estes alunos tiverem 
vivenciado experiências predominantemente negativas, provavelmente terão 



que lidar com fortes obstáculos na ocasião em que tiverem que empreenderem 
aprendizagens de língua inglesa na graduação. 

Acreditamos também que este trabalho tenha ratificado a importância de 
se averiguar sobre como ocorre o processo de ensino-aprendizagem da língua 
inglesa nos cursos de licenciatura em Letras, de onde sairão muitos dos futuros 
professores de língua inglesa nesta e em outras regiões do país.
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ELEMENTOS DE CONTEXTUALIZAÇÃO 
EM LIVROS DIDÁTICOS DE 

LÍNGUA PORTUGUESA
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INTRODUÇÃO

O livro didático (LD) constitui-se em um instrumento, perpassado por 
ideologias, no qual discursos diversos são veiculados a fim de influenciar 
o processo de aprendizagem dos alunos sobre as diversas temáticas que ele 
contempla. Trata-se de uma aprendizagem que vai desde a alfabetização até o 
término do Ensino Médio e contempla várias áreas lecionadas no ensino brasi-
leiro, dentre eles o ensino de língua portuguesa. Por abranger um leque imenso 
de material, a sua análise pode partir para diversas vertentes de investigação, 
ou seja, muitas temáticas e estratégias utilizadas pelos livros didáticos podem 
ser analisadas. Dentre tantas, privilegiaremos o olhar em nossa pesquisa para 
os elementos de contextualização existentes nas seções de abertura dos livros 
didáticos, em especial para as segundas unidades dos LD analisados. 

Partimos da hipótese de que esses elementos funcionam como estratégias 
introdutórias que são capazes de nortear o aluno à compreensão prévia dos di-
versos assuntos que serão trabalhados durante toda a unidade temática. Dessa 
forma, o aluno é convidado a compreender – por meio da contextualização que 
a própria obra possibilita – o que será proposto, possibilitando uma aprendiza-
gem prévia e, consequentemente continuada, dos alunos. 

Sendo assim, o presente trabalho tem por objetivo geral analisar os ele-
mentos de contextualização que os livros didáticos de língua portuguesa (LDP) 
do EF2 lançam em suas seções de abertura de unidades temáticas para nortear 
o processo de compressão textual. 
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A pesquisa foi realizada sobre a coleção Singular e Plural, que traz quatro 
livros didáticos de língua portuguesa, de autorias das escritoras: Laura Figueire-
do, Marisa Balthasar e Shirley Goulart, reunidas pela editora Moderna. A coleção 
selecionada equivale aos anos finais do EF II (6º ao 9º ano), aprovada pelo PNLD 
2014, utilizada em escolas públicas do estado de Pernambuco, destinados aos 
anos de 2014, 2015 e 2016. Nos LD detivemos a nossa análise a seção de abertu-
ra da segunda unidade temática dos quatro livros analisados, que, independente 
da série escolar, abordou a mesma temática: a diversidade cultural.

O artigo está organizado em três tópicos: (1) o uso do livro didático e o 
ensino de língua portuguesa; (2) A prática de leitura: uma visão para além do 
livro didático; (3) os elementos de contextualização nos livros analisados.

1. O USO DO LIVRO DIDÁTICO E O ENSINO DE LÍNGUA 
PORTUGUESA

A escola há muito tempo tornou-se um lugar de troca de conhecimentos e 
de socialização, é nela que se faz possível o amadurecimento do sujeito, tanto 
no que se diz respeito a sua formação intelectual, quanto social. A escola funcio-
na, com isso, como uma espécie de “ponte” que liga o aluno ao conhecimento; é 
nela que o aluno é construído e “lançado” ao mundo. Tamanha funcionalidade 
necessita de instrumentos didáticos que facilitem neste processo de aquisição 
de conhecimento, sendo assim, a escola procura fazer uso de recursos didáti-
cos que facilitem na aprendizagem do aluno, que o possibilite não apenas de-
codificar informações, mas as compreender a ponto de poder questioná-las. 

No que se diz respeito aos instrumentos didáticos que fazem parte da educa-
ção brasileira, faz-se pertinente salientar a existência de muitos: lousas; pincéis; 
cadernos; canetas; cartazes; retroprojetores, aparelhos de DVDs e TVs, entre ou-
tros bem conhecidos. Um deles, bem utilizado e que tradicionalmente faz parte 
da construção cognitiva dos alunos, é o livro didático, segundo Silva (1996). 

Mediante tamanha utilidade desse material, o estado torna-se o responsável 
pelo fornecimento gratuito e de qualidade desse recurso didático em salas de 
aula de todo o país. Lei de Diretrizes e Bases (LDB) n. 9394/96, em seu artigo 4º, 
inciso VII, faz menção aos programas de apoio ao material pedagógico expondo: 
“O dever do Estado com a educação escolar pública será efetivado mediante ga-
rantia de atendimento do educando no Ensino Fundamental, por meio de pro-
gramas suplementares de material didático [...]” (BRASIL, 1996, p. 3). 

O uso de LD em todas as áreas do conhecimento e, em especial, na de lín-
gua portuguesa, tem fundamental importância, uma vez que se trata de um 
eficaz instrumento que pode auxiliar o professor na sala de aula. Esse auxílio 
se ancora na ideia de que, na maioria das vezes, tal material lança mão de te-



máticas diversas, de atividades múltiplas, de elementos de contextualização, 
e de possibilidades de discussões, os quais ajudam não apenas no processo 
de ensino-aprendizagem, mas também na compreensão e produção textual e 
discursiva do aluno leitor.

Sendo assim, a seleção criteriosa desse material precisa ser levada em 
consideração, pois é a partir dela que o professor consegue fazer as escolhas 
que melhor atendam às necessidades de seus alunos, possibilitando-os uma 
aprendizagem mais eficiente. No caso de língua portuguesa, o docente deve 
estar atento à seleção de livros didáticos que instiguem o trabalho com textos, 
que motivem a realização de produções textuais escritas ou orais, e que tragam 
atividades as quais propiciem os alunos a refletirem criticamente, argumenta-
rem e, acima de tudo, a colocarem a língua em uso. 

Nessa perspectiva, os conteúdos de língua portuguesa abordados pelos LD 
devem articular-se com eixos “uso da língua oral e escrita, e a reflexão sobre 
a língua e a linguagem”, os quais permitam aos alunos possibilidades de com-
preensão e favoreçam o diálogo e a discussão em sala de aula (BRASIL, 1998, p. 
34-35). Segundo os PCN, tal trabalho o qual leva em consideração a articulação 
dos conteúdos em tais eixos compreende que tanto o ponto de partida como a 
finalidade do ensino da língua é a produção/recepção de discursos.

No entanto, o ensino de língua portuguesa embasado com o auxílio de li-
vros didáticos, conforme é descrito pelos PCN, abrangendo tantas dimensões, é 
uma prática que precisa ser construída com o tempo, possibilitando uma ade-
quação às necessidades cognitivas humanas e permitindo que o indivíduo re-
flita e discuta criticamente. 

Desse modo, consideramos importante percebermos a relação existente 
entre o ensino de língua portuguesa e o apoio fornecido pelos livros didáti-
cos para o desenvolvimento de tal prática – deixando claro que seu uso deve 
estabelecer-se apenas como um instrumento que pode ser tido como relevan-
te para o ensino-aprendizagem, inclusive quando se trata da interação para 
com os alunos, seja ela através da leitura, da escrita ou da oralidade. O diálogo 
existente entre o aluno, o professor de LP e o livro didático utilizado por eles 
representa, com isso, a nosso ver, uma relação bastante produtiva.

2. A PRÁTICA DE LEITURA: UMA VISÃO PARA ALÉM DO LIVRO 
DIDÁTICO

O momento de leitura de um texto não consiste apenas no leitor passar 
os olhos pela linha do texto, mas sim, na sua procura, por lembranças, conhe-
cimentos e informações relevantes que levam o leitor a construir um todo coe-
rente, que faça sentido, acerca do que lê. Esse texto certamente não explicita 



tudo o que seria possível explicitar; ele fornece pistas que vão ativar esse co-
nhecimento prévio do leitor, e que vão lhe permitir “fazer as inferências neces-
sárias para relacionar diferentes partes discretas do texto num todo coerente” 
(KLEIMAN, [1989] 2013, p. 29).

Tais pistas, que possibilitam à ativação desses conhecimentos podem es-
tar relacionadas, segundo Cafiero (2005), ao próprio texto escrito, à sua or-
ganização, estruturação e função social etc. Elas irão permitir que determina-
das operações mentais sejam realizas pelos leitores para criarem as condições 
em que vão ler o texto, que vão lhes dar suporte para compreendê-lo. Estas 
condições estão relacionadas às experiências com leitura que os indivíduos já 
possuem, aos conhecimentos sobre as temáticas contempladas pelos textos, às 
crenças que têm acerca do é explorado por esses textos, às situações em que 
se encontram etc. Todos esses conhecimentos vão possibilitar a elaboração de 
inferências pelo leitor.

Consoante com tal perspectiva, Koch (2006) afirma que as inferências 
podem ser consideradas como estratégias cognitivas capazes de estabelecer 
uma relação entre o que está visível na superfície do texto e os conhecimen-
tos prévios que os leitores têm acerca do que leem. A partir disso, podemos 
perceber como esses conhecimentos compartilhados são elementos essenciais 
para as atividades de leitura e compreensão textual. Em nossa pesquisa, vamos 
considerar tais conhecimentos como essenciais no processo de construção de 
modelos acerca de experiências já vivenciadas pelos leitores. Esses modelos 
ativados e (re)construídos no processo de leitura vão se constituir como ele-
mentos fundamentais para a compreensão de texto.

Marcuschi (1996) considera os conhecimentos prévios como “conheci-
mentos pessoais” ou “enciclopédicos”, e destaca que, por causa deles, as pes-
soas podem compreender um mesmo texto de maneira distinta. Para o autor, 
tais conhecimentos podem ser bastante diversificados, pois podem abranger os 
conhecimentos linguísticos, sociais, antropológicos, históricos, científicos, etc., 
como também, as próprias crenças e valores do leitor, e a ideologia que o rege. 

Cafiero (2005), também compartilhando da relação existente entre o con-
junto de conhecimentos que adquirimos em nossas experiências e o processo 
de compreensão, afirma a importância de o professor saber exatamente quais 
são os elementos que integram esses conhecimentos. Isso porque, se apro-
priando desses elementos, esse docente tem condições de auxiliar o aluno a 
acioná-los ou construi-los no momento da leitura do texto. Essa ajuda, conse-
quentemente, irá contribuir para o aluno compreender o que lê nesse texto. 
Fazem parte desses conhecimentos, segundo a autora, informações de diversos 
tipos, sejam elas sobre: o assunto do texto que o aluno estiver lendo; o fun-
cionamento dos textos; o gênero do texto; a situação em que ele foi escrito; o 



momento histórico que ele representa; a cultura que o gerou; entre outras in-
formações, como: situações particulares dos leitores; eventos vivenciados por 
eles; ações em determinadas situações etc. 

O ato de ler, com isso, embasado nessa perspectiva, nada tem a ver com 
decodificar puramente as palavras escritas em determinado texto, ou ainda 
tentar adivinhar o que foi escrito pelo autor; é, antes de tudo, um processo 
dinâmico e natural que envolve o confronto entre o ‘velho’ e o ‘novo’, uma reor-
ganização daquilo que já se sabe sobre determinada temática para que novos 
conhecimentos sejam somados, contribuindo assim para o repertório de lei-
tura e conhecimento desse sujeito-leitor. É um ato que não envolve questões 
como “o que o aluno deve ler”, antes, envolve o “como ele deve ler”. 

Desse modo, a leitura é um processo que deve acontecer de forma gradual, 
considerando a natureza dos textos trabalhados em sala de aula e o estímulo 
que se dá para que o sujeito-leitor se veja motivado a embarcar nas leituras 
propostas. Saber que a leitura possibilita conhecer outros mundos não é o su-
ficiente para que o sujeito se veja envolvido com o texto; por esse fator, o texto 
deve ser desafiador para esse leitor, o que lhe propicia autonomia crítica para 
construir significados frente ao texto. Entendemos, portanto, que o processo 
de leitura é crucial para que o aluno compreenda os diferentes textos com os 
quais ele se depara no meio social. 

Estratégias de leitura, com isso, desenvolvidas pelos docentes e pelos ma-
teriais didáticos que utilizam em sala de aula, englobando aqui o livro didático, 
precisam instigar os múltiplos conhecimentos dos discentes, o que pode tor-
nar o espaço da aula mais dinâmico e interativo e não resumir o momento de 
aprendizagem à mera transmissão de conhecimentos pautada pela apresenta-
ção direta das informações a serem repassadas à classe. Mais do que isso, por 
meio de estratégias de leitura, o sujeito dará sentido ao que lê. 

Pensando sobre esse processo de construção de sentidos, é importante 
salientar que a compreensão se dá de forma diferente a depender do contexto 
em que o sujeito-leitor está inserido, ou seja, a leitura possui diversos significa-
dos e valores dentro da nossa cultura, o que necessariamente requer do leitor 
o uso de diferentes estratégias de leitura. Todavia, o ato de ler só será satisfa-
tório se despertar o interesse do leitor, levando-o a articular seus conhecimen-
tos de mundo com o que se predispõe a ler. Sendo assim, a prática de leitura 
constitui-se como um processo identitário, no qual o sujeito atuará ativamente 
na construção de significados do texto, apropriando-se de conhecimentos que 
este (sujeito-leitor) levará consigo. 

É necessário, com isso, considerar a experiência leitora e oferecer novos 
recursos que possibilitem ao sujeito-leitor o aprimoramento de suas estraté-
gias de leitura e de compreensão textual, considerando assim, a natureza com-



plexa que envolve o ato de ler e de construir significados a partir dessa leitura. 
Sem dúvidas, trata-se de um ato que, se feito de forma consciente, leva o sujeito 
a romper com paradigmas estruturais (formas de leituras mecânicas) e desen-
volver leituras mais críticas e autônomas.

As atividades de leitura presentes nos livros didáticos, com isso, precisam 
ser elaboradas de modo a fazer uso de estratégias que irão permitir o leitor a 
ativar múltiplos conhecimentos prévios, os quais irão mobilizar os processos 
de compreensão e, por conseguinte, de produção textual e discursiva sobre o 
texto lido e as temáticas abordadas por ele. Dentre essas estratégias, consi-
deramos que os elementos de contextualização sejam importantes elementos 
que podem interferir no processo de compreensão de texto. No próximo tópico 
iremos tecer considerações sobre esse aspecto.

3. OS ELEMENTOS DE CONTEXTUALIZAÇÃO NOS LIVROS 
ANALISADOS

Em nossa investigação, como já mencionamos, empenhamo-nos em ana-
lisar os livros selecionados de língua portuguesa. Neles nos detivemos a ave-
riguar os elementos de contextualização existentes nos quatro LD escolhidos, 
livros esses destinados às séries de 6º, 7º, 8º e 9º ano do ensino fundamental. 
No entanto, neste artigo, apenas para fins de síntese, iremos apresentar aque-
les presentes no livro do 6º ano – sem deixar de contemplar todos os elementos 
de relevância para tal pesquisa – buscando analisar quais as suas contribuições 
para o processo de compreensão do aluno-leitor. Será nessa linha de raciocínio 
que buscamos também investigar quais as possíveis funções de o livro didático 
introduzir aspectos relacionados a uma temática, antes mesmo de abordá-la, 
além de buscar entender as vantagens que tal ação proporciona ao discente. 

Figura 1: Seção de abertura da unidade temática (p. 52-53)



Nesta abertura temática, faz-se presente a utilização de três elementos 
contextuais, apresentados em caixas de textos, denominados como: “Converse 
com a turma”; “O que vamos fazer nesta unidade” e “Vamos pensar”. Ainda con-
vém lembrar que em todas as unidades há a presença de imagens que dialogam 
diretamente com o tema em questão; ou seja, elas podem também se constituir 
como elementos de contextualização, no entanto não será nosso intuito discu-
ti-las na pesquisa. Iremos dedicar-nos, apenas por um recorte metodológico, 
às caixas de textos já citadas (ou também, tidas por nós como subseções) que 
induzem o aluno a refletir sobre aspectos prévios que serão trabalhados mais 
adiante na unidade. Vejamos o primeiro elemento:

Figura 2: elemento “Converse com a turma” 

Nesta seção, por meio das mais diversas perguntas que as autoras vão rea-
lizando, percebemos a intenção de que o leitor estabeleça um diálogo com a 
turma. Essa troca de conhecimentos possibilita, a nosso ver, que o aluno tenha 
uma possível compreensão mais detalhada sobre temas distintos, como por 
exemplo, a diversidade cultural, enfoque da unidade. O questionário está di-
retamente ligado à imagem, à pintura: “Operários” de Tarsila do Amaral. Nes-
ta fase o aluno é questionado acerca de conhecimentos prévios da obra e da 
contextualização histórica da mesma, “Você já sabe algo sobre essa pintura e a 
artista que a criou?”, por exemplo. 

Posteriormente, há a apresentação da unidade, intitulada: “O que vamos 
fazer nesta unidade”. Nesta seção são inseridos três pontos de apresentação 



do que serão trabalhados em seguida. Para isso, há a presença de colocações 
como: “Nesta unidade, além de aprender a defender melhor nossa opinião: 
aprenderemos que a nossa cultura nasceu de uma mistura de etnias, valores e 
costumes”, por exemplo. Percebe-se que as autoras além de estimularem o alu-
no a expor suas opiniões, procuram estimular a discussão de temas transver-
sais, instigando, com isso, o aluno ao hábito da discussão e da argumentação. 

Figura 3: elemento “O que vamos fazer nesta unidade”

A inserção deste elemento de contextualização, a nosso ver, permite que, 
o aluno consiga ter acesso, por meio do LD, não somente a conhecimentos lin-
guísticos, já tão discutidos em sala de aula, mas conhecimentos abrangentes, 
que o permite pensar, dialogar com o seu meio social, além de proporcionar 
um leque de possibilidades de debate, no qual a persuasão será elemento in-
dispensável, formando alunos com senso crítico e conhecimento abrangente. 

Por último, são trazidos dois questionamentos em uma seção intitulada: 
“Vamos pensar”. Nela o aluno é levado a reflexões ligadas ao seu convívio so-
cial, não deixando de lado o tema trabalhado. Indagando-se “Por que e em que 
somos diferentes?” e “As diferenças entre as culturas são respeitadas?”, o aluno 
é levado a reflexões pertinentes e necessárias para a sua formação enquanto 
cidadão.

Figura 4: elemento “Vamos pensar”

Com base nisso, percebe-se que a junção de todos esses elementos con-
textuais situam o leitor, introduzindo-o no que será abordado posteriormente 
pela unidade; dessa forma, consideramos que os alunos possivelmente consi-



gam, além de despertar a curiosidade para o que será abordado, ter mais au-
tonomia nas possíveis discussões que virão, assim como nos questionamentos 
que serão propostos. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

As análises nos possibilitaram entender que as subseções “Converse com 
a turma”, “O que vamos fazer nesta unidade” e “Vamos pensar” funcionam como 
elementos de contextualização que os livros didáticos lançam a fim orientar os 
alunos-leitores quanto ao processo de compreensão acerca das temáticas que 
ainda vão ser exploradas pelos capítulos dos livros. Tais elementos, com isso, 
permitem ao aluno – além de uma inserção nos assuntos selecionados pelas 
obras para serem discutidos e dos gêneros textuais que serão trabalhados ao 
longo da unidade – um possível posicionamento de leitor crítico. Isso acontece 
porque os elementos dão a possibilidade de traçar um paralelo entre o meio 
social, suas vivências e opiniões, discutindo previamente acerca dos assuntos 
que serão ainda abordados. 

Além disso, consideramos a importância desses elementos virem nas co-
leções analisadas porque, antes mesmo da unidade explorar a temática, eles 
podem situar o leitor historicamente, socialmente e/ou culturalmente, de for-
ma que ele venha a ter provavelmente o interesse pelo que será proposto e 
trabalhado nas páginas seguintes.
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O QUE QUER E O QUE PODE A 
POESIA NA SALA DE AULA?

Alinne de Morais Oliveira Cordeiro200 

Marineuma de Oliveira Costa Cavalcanti201

INTRODUÇÃO

A linguagem poética tem em si um amplo viés artístico que pode e deve 
ser aproveitado no ambiente da sala de aula. Os textos poéticos contemplam 
inúmeras linguagens artísticas, tais como a música, a dança e o teatro. Enten-
dendo esse lugar de intersecção que a poesia nos oferece, o grupo Poética Evo-
care, formado por professores e alunos da Universidade Federal da Paraíba, 
através de estudos e encontros, planejou e formulou uma oficina poética que 
foi aplicada em escolas públicas da cidade de João Pessoa, estando o projeto em 
seu segundo ano de atuação. O grupo participa de apresentações em eventos 
acadêmicos e culturais, cafés, espaços públicos, no formato de performances 
artísticas e declamações. 

É percebido, através de vivências em sala de aula, de relatos e sondagens, 
que, por vezes, a abordagem desse gênero, para os alunos, soa como complexa 
e cansativa, muito pelo fato de que socialmente tem-se a poesia como algo re-
servado para poucos, ou, ainda, para aqueles que possuem dons e habilidades 
acima da média. Com a oficina, dispusemo-nos a mostrar aos alunos que essa 
linguagem também pode ser compreendida pelos mesmos em sua completu-
de, e não apenas em fragmentos, objetivando a conclusão de uma prova, por 
exemplo.

Nesse contexto, o presente trabalho tem por objetivo relatar o que foi vi-
venciado no segundo ano do projeto Ação Poética Evocare. Um dos sustentácu-
los do nosso projeto são os escritos de Candido (1995), em O direito à litera-
tura, assim como também usamos como embasamento teórico autores como 
Pinheiro (2018), Pilati (2017) e Spolin (2014), dentre outros. O projeto surgiu 
de uma necessidade que o grupo teve de levar a apreciação e o envolvimento 
poético para os espaços das salas de aula das escolas públicas. Na presente 
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análise, trabalhamos com alunos dos 9ºs anos e de turmas do ensino médio. A 
faixa etária é de 14-17 anos. O relato é uma pesquisa de cunho qualitativo.

1. ELABORAÇÃO DA OFICINA POÉTICA

Os processos metodológicos foram discutidos pelos participantes do gru-
po, no decorrer do primeiro período de 2018. Na edição anterior do projeto, no 
ano de 2017, a oficina não possuía a fase de investigação e sondagem para com 
alunos e professores. Foi constatado, levando-se em conta as experiências ante-
riores, que era necessário entendimento e compreensão palpáveis acerca da pro-
blemática do letramento literário, por isso a inserção da sondagem no processo.

Outras discussões pertinentes se deram em torno da preparação corporal 
dos alunos. O grupo contou com uma professora de dança, a qual encaminhou 
uma das etapas da oficina. Constatamos também que era necessária uma abor-
dagem textual que contemplasse mais textos poéticos, por entender que a com-
paração entre poemas corrobora para uma maior aderência do que se propu-
nha na aplicação da oficina. Todas essas reflexões foram debatidas e discutidas 
por ocasião dos encontros para estudos e pesquisas.

1.1 Breve comentário sobre a sondagem

A sondagem feita com uma das turmas, por exemplo, revelou-nos, a par-
tir de uma das perguntas presentes no questionário (Ler na escola ou para a 
escola é diferente de ler em casa? Por quê?), que a maioria daqueles alunos não 
concebe a leitura realizada pelos professores como um momento de prazer. 
Esses resultados influenciaram no planejamento das adaptações e processos 
fixos da oficina. Desse modo, optamos por não abordarmos produções escritas 
para que os alunos não enxergassem a oficina como uma avaliação formal. 

Outro ponto a ser observado foi o número de alunos que responderam 
“difícil”, “muito chato” ou “cansativo” para a pergunta “ler livros literários para 
você é:”, e foi, também, uma espécie de termômetro e conhecimento concreto 
de que, por vezes, os jovens não possuem o gosto pela leitura e nem o hábito de 
ler por prazer. A turma analisada apresentou uma grande variedade de gostos, 
preferências e visões do que é texto literário. 

Sobre o ensino e leitura de textos literários na escola, Cosson (2006, p. 
26-27) nos diz:

Depois, a leitura literária que a escola objetiva processar visa mais que simplesmente ao entendi-
mento que a leitura de fruição proporciona. No ambiente escolar, a leitura é um lócus de conheci-
mento e, para que funcione como tal, convém ser explorada de maneira adequada. A escola precisa 
ensinar o aluno a fazer essa exploração.



Continuando o pensamento de Cosson (2006), a escola tem o dever de 
dar ferramentas para os alunos manusearem, apreciarem e fluírem nos textos 
literários, mas sempre com prazer.

1.2 Descrevendo e analisando a oficina

A oficina se dividiu em dois encontros. No primeiro, nós, do grupo Poética 
Evocare, aplicamos um questionário com perguntas no intuito de entender as 
limitações, as dúvidas e a compreensão do que vem a ser o texto literário para 
os alunos envolvidos do processo, além de adequarmos a nossa abordagem ao 
que foi percebido nas respostas ao questionário. A mesma sondagem foi feita 
com os professores. Dedicaremos um tópico específico para analisarmos e 
darmos o parecer de uma das turmas contempladas com a oficina. 

No segundo encontro, com duração de 1 hora e 30 minutos, a oficina foi 
efetivamente aplicada. Com a supervisão do(a) coordenador(a) da instituição 
de ensino, fomos levados a algumas das salas visitadas no primeiro dia de en-
contro e perguntamos quais alunos se interessariam em participar da oficina 
poética. Depois, fomos encaminhados para uma sala destinada às atividades 
extraclasse que a escola possuía e iniciamos o processo. Primeiro, um alon-
gamento foi feito, visando o relaxamento e o destravamento das articulações. 
Depois, iniciamos um aquecimento. Sobre o aquecimento, Spolin (2014, p. 26) 
diz: “Aquecimentos distendem e relaxam, trazendo todos para o contato consi-
go mesmo e com o espaço (a sala de aula) e preparando para o que está por vir”. 
Ou seja, ele é fundamental no direcionamento e na concentração para o que 
seria proposto. Depois, um dos integrantes do grupo iniciou uma espécie de 
jogo, que consistiu em, estando todos em círculo de mãos dadas, uma primeira 
pessoa apertar a mão de quem estava a sua direita e assim que a próxima pes-
soa sentir que a mão foi apertada, a mesma deveria, imediatamente, apertar a 
mão da outra e assim por diante. O objetivo era chegar à última pessoa o mais 
rápido possível. Realizamos este exercício visando integração e concentração 
por partes dos alunos. 

Um outro jogo que fizemos foi o de projetar a voz para o centro do círculo 
falando o próprio nome. Na ocasião, nós pedimos para que os alunos “jogas-
sem” a voz para o meio da roda fazendo uso, inclusive, do corpo para expressar 
esse “grito”. O exercício é simples e corrobora para que o foco e as energias 
fiquem concentradas naquele espaço. 

Spolin (2014), em seus escritos, também chama atenção para a importân-
cia do foco. Em seguida, a professora de dança que faz parte do nosso grupo ini-
ciou um trabalho corporal de conhecimento e reconhecimento de movimentos. 
É pedido que os alunos deitem no chão na posição mais confortável e relaxem. 
Depois, pedimos para que eles comecem a mexer um membro de cada vez: pri-



meiro o dedo dos pés, depois o pé, o joelho, as pernas, o quadril, até o movimen-
to chegar ao corpo todo. Nesse estágio, solicitamos que os alunos caminhem 
pelo espaço e circulem entre si. A música estava presente em todo o processo 
e foi o que guiou esta etapa, pois nesse momento a professora orientou que os 
alunos se movimentassem em câmera lenta, o oposto do que o ritmo propunha.

A próxima etapa da oficina dizia respeito a um dos jogos propostos por 
Spolin (2014), intitulado “transformação de objetos”. Em um círculo, pedimos 
para que os alunos imaginassem que existia uma esfera de energia em nossas 
mãos e que essa energia poderia se transformar no que quiséssemos, no que 
imaginássemos. Em seguida, explicamos que essa forma imaginária funciona-
ria, naquele círculo, como uma bola, e que cada um deveria passar aquela ener-
gia de uma pessoa para outra sempre transformando o objeto. O objeto deveria 
ser recebido pelo aluno na mesma intensidade com o qual ele foi transformado 
pelo outro colega. Ou seja, se o objeto que eu imaginei era pesado, a pessoa que 
o recebesse, demonstraria com o corpo que tal forma era pesada e, em seguida, 
transformaria aquela energia em qualquer coisa que viesse em mente. O intui-
to do jogo é instigar e provocar estímulos imaginários nos alunos. Os resulta-
dos e o envolvimento dessa etapa foram muito positivos.

O próximo passo a ser executado foi o exercício do espelho. Entendemos 
que o texto poético perpassa muitas vias, das mais variadas formas. Por isso, 
nesse jogo, solicitamos que os alunos se dividissem em duplas e que combi-
nassem entre si quem imitaria e quem seria imitado. Em seguida, pedimos que 
usassem todos os músculos da face e a expressão corporal para externarem 
as emoções solicitadas, tais como: raiva, tristeza dúvida, felicidade, dentre ou-
tros. Quando lemos poemas em voz alta, somos levados a transpor em nossos 
gestos, olhares, expressões corporais o que o autor tenta expressar ou o que o 
leitor entende que o poeta quis dizer. Tudo é válido. Depois, nós distribuímos o 
poema Bolhas, de Cecília Meireles:

BOLHAS

Olha a bolha d’água 
no galho!

Olha o orvalho!

Olha a bolha de vinho 
na rolha!

Olha a bolha!

Olha a bolha na mão 
Que trabalha!

Olha a bolha de sabão
na ponta da palha:



brilha, espelha
e se espalha.
Olha a bolha!
Olha a bolha
que molha

a mão do menino:
A bolha da chuva na calha!

Fonte: MEIRELES, Cecília. Ou isto ou aquilo. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1990.

Iniciamos, então, uma espécie de “conversa” com os alunos, a fim de mo-
tivar um processo interpretativo frutífero. Iniciamos com indagações do tipo 
“gostaram do poema?”, “o que chamou mais a atenção de vocês?”, e depois co-
meçamos a adentrar nas especificidades do poema, indagando sobre o que eles 
puderam entender acerca dos significados atribuídos às bolhas. “Essa bolha se 
transforma, não é?” e a partir desse momento, interligamos o poema com o 
jogo outrora aplicado (transformação de objetos). Os alunos, de um modo ge-
ral, gostam da conexão e muitos se sentem surpresos com a proximidade de 
coisas que eles julgavam tão distintas. Sobre interpretação, sentido e leitores, 
Pilati (2017, p. 81) diz :

Portanto, ler um poema é tomá-lo como fórmula que propõe oscilações semânticas. Uma fórmula a 
cujo desafio de descrever e valorar nos entregamos, reconhecendo que nossa condição de leitores 
curiosos e obstinados em produzir sentido, diante de significados que oscilam e são complexos. É 
sob esse aspecto que Candido afirma que o sentido da crítica a um poema é ‘verificar como a ma-
téria se torna forma e o significado nasce dos rumos que esta lhe imprimir’.

Consoante nos diz Pilati (2017), a poesia está aberta a uma infinidade 
de possibilidades interpretativas, o que fica evidente no poema de Meireles 
(1990). Buscamos sempre deixar a imaginação nos alunos embarcarem junto 
com as repetições, alternações e ressignificações presentes no texto literário.

Em seguida, entregamos aos alunos outro poema, também de Cecília Meireles:
JOGO DE BOLA

A bela bola
rola:

a bela bola do Raul.

Bola amarela,
a da Arabela.

A do Raul, 
azul.

Rola a amarela
e pula a azul.



A bola é mole,
é mole e rola.

A bola é bela,
é bela e pula.

É bela, rola e pula, 
é mole, amarela, azul.

De Raul é de Arabela,
e a de Arabela é de Raul.

Fonte: MEIRELES, Cecília. Ou isto ou aquilo. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1990.

O objetivo da abordagem do segundo poema é criar um contraste de ima-
gens poéticas. Continuamos com as indagações, buscando um desprendimento 
e análise por parte dos alunos. A bola é uma esfera, assim como a energia do 
jogo teatral e assim como a bolha que se transforma.

Depois desses dois textos, pedimos que os alunos se dividissem mais uma 
vez em duplas. Uma parte da turma formou uma espécie de plateia para que 
cada dupla recitasse os poemas. O processo se desenvolveu com um dos alunos 
recitando e o outro expressando corporalmente o que o poema poderia trans-
parecer, numa espécie de “mímica”. Com esse jogo, nós podemos extrair dos 
alunos produções orais e gestuais.

Queremos enfatizar que o poema não é apenas o escrito, mas abrange ou-
tras facetas artísticas. Muitos alunos se mostram tímidos ao experimento, por 
nunca terem tido a oportunidade de estar naquela posição. 

Durante a oficina, os integrantes do grupo buscavam sempre um lugar de 
horizontalidade para com os alunos; nunca um posicionamento autoritário ou 
superior. Percebemos que muitos alunos não se arriscam no âmbito teatral por 
imaginar que a arte não é para eles, que eles não são atores e por isso não têm 
talento. No decorrer da oficina, buscamos deixar bem claro que não há certo, 
nem errado, e que toda forma de expressão é válida e verdadeira. 

De acordo com Teixeira (2009, p. 85-86), é possível que estejamos asso-
ciando o ter jeito para… a um outro termo muito recorrente quando falamos 
em artes: TALENTO, e, é provável, que o nosso entendimento de talento esteja 
ligado à ideia de arte como um dom divino que recebemos ao nascermos e que, 
portanto, não pode ser aprendido. Por esse motivo, é comum se ouvir dizer que 
essa ou aquela pessoa tem talento pra coisa! Ou fulano tem dom, e o que preci-
sa é apenas desenvolver! Nessas afirmações do senso comum, repetidas como 
verdades por muitos educadores, reside muito dos problemas e dos equívocos 
encontrados no ensino de Arte nas escolas. Fomos levados desde a nossa in-



fância a acreditar que o artista é um ser iluminado que recebe inspiração para 
fazer suas obras. […] Acreditamos na possibilidade de um ensino de teatro que 
possa construir caminhos para utilização da linguagem teatral independente 
da falta do tal famigerado talento. Para Viola Spolin, faz-se necessário rever o 
significado da palavra talento.

O autor sintetiza bem o que nós tentamos passar aos alunos. A ideia de 
que para fazer teatro, oralizar, se expressar corporalmente demanda um “dom” 
é bastante difundida e prejudica muitos processos criativos. Teixeira (2009) 
pontua a arte como forma de libertação e inclusão.

Obtivemos momentos de muito aprendizado e desprendimento por parte 
dos alunos envolvidos na oficina. O processo seguinte se desenvolveu com a 
distribuição da crônica Jogo de Bola, de Luís Fernando Veríssimo. O texto tem 
teor atual e moderno. Com a leitura dele, objetivamos adentrar nas camadas de 
um texto em prosa com a temática que gira em torno das anteriores. Acentua-
mos as diferenças na estrutura do gênero e suas particularidades. Entendemos 
que mostrar as divergências entre os gêneros textuais é importante, pois mui-
tos alunos ainda não possuem uma consciência interpretativa bem construída.

Por fim, os integrantes do grupo Poética Evocare fizeram uma apresen-
tação de recitações poéticas para cada turma abraçada pelo projeto, além de 
uma apresentação de voz e violão por um dos integrantes do grupo, que canta 
uma versão musicada do poema Motivo, de Cecília Meireles. Com isso, quere-
mos motivar a imaginação dos educandos, proporcionando uma apreciação e 
conhecimento de que a poesia se desdobra nas canções.

Encerramos o processo com uma conversa com os alunos, a fim de enten-
der o que chegou até eles no processo desenvolvido, numa espécie de feedback.

2. RESULTADOS E DISCUSSÕES

Através da aplicação das oficinas, pudemos notar, em cada etapa do pro-
cesso, a necessidade desses tipos de práticas pedagógicas nos ambientes esco-
lares. Por isso, mantemos contato com os professores de língua portuguesa que 
nos acompanharam. Eles aprovaram a oficina e alguns, inclusive, disseram que 
vão pôr em prática certas fases ou que obtiveram inspiração para refletir sobre 
formas de abordar a poesia na sala de aula.

O jogo teatral “transformação de objetos” foi a etapa em que mais pude-
mos sentir o entrosamento imaginativo dos alunos. Isso porque o exercício tem 
a característica de dar liberdade criativa aos gestos dos participantes. Houve 
casos em que os alunos não chegaram ao ponto alto do jogo, por timidez e inti-
midação por parte dos colegas. 



Sobre o jogo dramático, Pinheiro (2018, p. 89) defende que

a realização do jogo dramático possibilita um relacionamento com o mundo concreto e com o mun-
do interior. Aqui, o fluxo da linguagem criativa não se prende a barreiras racionais; antes, entrega-se 
a um processo de experimentação, de criação constante e coletiva. A poesia opera na linguagem 
um deslocamento que se dá de diversas formas. Ela está sempre nos dando uma ‘cambalhota’, 
como nos adverte Drummond. Os jogos sonoros, a adjetivação, a acoplagem de vocábulos distantes 
que entram em atrito e refratam luz nova, a novidade das imagens, tudo isso confere à poesia um 
sabor de novidade. Ou, nas palavras de Mario Quintana, “um gosto de nunca e de sempre”.

Nos momentos de produção oral e gestual, obtivemos bons resultados 
com os alunos. Muitos dos que não queriam se expor ou achavam que aquele 
momento não significava grande coisa foram se descobrindo e se envolvendo, 
num processo sem cobranças e nem amarras. 

Por fim, queremos evidenciar o retorno positivo que obtivemos com as 
oficinas. Em uma das escolas, inclusive, os alunos mandaram mensagens de voz 
para a professora responsável, enfatizando o quanto gostaram dos momentos e 
o quanto eles queriam o grupo de voltasse mais vezes à escola deles. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Findando, gostaríamos de destacar a base que sustenta o presente traba-
lho: “Portanto, a luta pelos direitos humanos abrange a luta por um estado de 
coisas em que todos possam ter acesso aos diferentes níveis da cultura” (CAN-
DIDO, 1995, p. 193). O que nos motiva é a promoção e a disseminação do gêne-
ro poema, em união com as linguagens artísticas. 

O projeto não se manteria sem a ajuda e colaboração de professores, coor-
denadores e diretores solícitos, esforçados e compreensivos, que nos deram o 
devido suporte e atenção necessários.
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O CÉREBRO SURDO: 
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INTRODUÇÃO

Apesar das várias pesquisas realizadas no campo da Neurociência sobre 
o cérebro e seus processos cognitivos, muitas questões relativas ao funciona-
mento cerebral e cognição ainda permanecem uma incógnita. Quanto aos cé-
rebros atípicos, como o cérebro surdo, tais indagações se dão em maior pro-
porção. Atentando ao caráter educacional desta pesquisa, o vigente trabalho 
almeja partilhar informações acerca do cérebro surdo relevantes para o ensino 
e proporcionar aos profissionais da educação, uma reflexão sobre conteúdos 
pertinentes para a orientação de seus planejamentos pedagógicos.

A pesquisa foi desenvolvida a partir da revisão da literatura sobre os as-
pectos neurocognitivos referentes à população surda e o ensino direcionado 
para surdos. Finalizada a revisão bibliográfica, uma seleção de informações 
pertinentes para desenvolvimento do estudo foi realizada, de modo a possi-
bilitar uma discussão acerca de particularidades distintas do cérebro surdo, o 
processo de aquisição de língua para pessoas surdas e as abordagens metodo-
lógicas elaboradas a fim de alcançar tal aquisição.

1. AQUISIÇÃO DA LÍNGUA DE SINAIS COMO L1 PARA SURDOS

Aprender uma língua é uma das realizações mais emblemáticas pela qual 
seres humanos passam durante a vida, uma vez que a língua funciona como 
elo entre indivíduo e sociedade, sendo o modelo mais tradicional de comuni-
cação e compartilhamento de ideias. O questionamento acerca do modo como 
seres humanos adquirem a língua, segue como um dos interesses centrais da 
psicolinguística e, advindo deste questionamento, muitos teóricos se propuse-
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ram a expor suas ideias. Dentre eles, Lenneberg (1967) que, por meio dos seus 
escritos acerca da maturação cerebral, define as idades entre 2 e 3 anos como 
essenciais para a aquisição de uma língua.

É nessa faixa etária em que o cérebro está biologicamente maduro para 
adquirir a língua No entanto, tal habilidade pode atrofiar, caso não haja intera-
ção real com o mundo externo, provindas do meio social e dos estímulos sen-
soriais. Isso pode ser explicado pela diminuição progressiva da capacidade do 
cérebro que, possivelmente, se ceifaria com a chegada da puberdade.

A questão cerne da aquisição da língua se configura não apenas como ha-
bilidades fisiológicas e bioquímicas, mas também com o meio e o modo como 
as interações sociais se desenvolvem nele. Mayberry (1993), através de um ele-
troencefalograma, atestou os efeitos da maturação cerebral com a finalidade de 
criar um mapa topográfico da função cortical. A partir deste experimento, foi 
possível constatar que a qualidade e a abundância dos inputs se sobressaiam 
ao canal sensorial no que se refere ao desenvolvimento linguístico da criança.

No caso das crianças surdas, adjetivos como impulsiva e distraída são ge-
ralmente associados com a sua caracterização. Tais indivíduos costumam apre-
sentar um nível menor de maturação nas áreas frontais de ambos os hemisfé-
rios. Contudo, essa problemática pode ser explicada pelo fato de que muitos 
pais ouvintes com filhos surdos ainda buscam métodos oralistas a fim de re-
cuperar a criança surda, postergando o contato com a língua de sinais, que é a 
língua natural dos surdos. Em contrapartida, filhos surdos de pais surdos, que 
foram expostos a língua de sinais desde cedo, apresentam maiores níveis de 
maturação neuronal e desenvolvimento linguístico compatível com o de crian-
ças ouvintes.

Para Mayberry (1993), a aquisição da língua possui uma função de extre-
ma relevância para a socialização das emoções da criança surda, tendo em con-
ta que o atraso da aquisição dificulta no desenvolvimento pleno da habilidade 
de planejamento cerebral, função que está ligada ao córtex frontal. Em outros 
termos, a língua, a comunicação efetiva e a interação social funcionam de modo 
a dinamizar a maturação cerebral.

2. PLASTICIDADE COMPENSATÓRIA E AMPLIAÇÃO DA VISÃO 
PERIFÉRICA NO CÉREBRO

Apesar da categorização do termo ‘surdo’ dispor de sentidos diversos 
para a sua população, é a surdez em seus diferentes graus que os une enquan-
to comunidade linguística. Contrariando falsas crenças em relação à surdez, a 
obstrução do canal auditivo não se qualifica enquanto deficiência, mas sim em 
uma redistribuição dos canais de informação. Esse processo pode ser melhor 



explicado pela plasticidade cerebral compensatória, que é o processo de rea-
locar atribuições sensoriais para outros canais de comunicação como o tato e 
a visão. 

No caso dos indivíduos surdos, a visão é o canal comunicativo mais bene-
ficiado por essa realocação. A partir de uma pesquisa desenvolvida por Loke e 
Song (1991), indivíduos surdos e ouvintes foram expostos a testes de atenção 
nos quais lhe foram apresentados estímulos visuais através de um computa-
dor, os testes tiveram como objetivo projetar informações no campo central e 
periférico de visão. Ouvintes e surdos não apresentaram diferenças significa-
tivas quanto ao campo central, porém os indivíduos surdos foram capazes de 
responder aos estímulos no campo da visão periférica de forma mais rápida e 
efetiva, demonstrando que o cérebro desses indivíduos transfere informações 
para esse campo. 

O refinamento da visão periférica é de notável relevância na língua de si-
nais, considerando que as informações são produzidas através das mãos, lá-
bios, expressões faciais e a sua mensagem é distribuída em uma área espacial. 
Tomemos como exemplo um fenômeno comum entre as línguas de sinais como 
a referência pronominal: ao se referir a dois sujeitos não presentes (ex. ele gos-
ta de café, e ela gosta de suco), o sinalizador irá se utilizar de um ponto espacial 
de referência para representar cada sujeito de um enunciado. Consequente-
mente, um professor que se apossa desse conhecimento, poderá se utilizar de 
tais informações para nortear o seu planejamento pedagógico.

3. ABORDAGENS METODOLÓGICAS NO ENSINO DE SURDOS: 
ORALISMO, COMUNICAÇÃO TOTAL E BILINGUISMO

A figura do sujeito surdo assumiu inúmeras facetas ao longo da história. 
Seja este tido como divino, no Egito Antigo, ou aberração, na Grécia de Aristó-
teles, sua imagem se manteve como um elemento social peculiar por um longo 
período de tempo. Esta ocorrência pode ser melhor ilustrada a partir do modo 
como esses indivíduos foram tratados nas sociedades, especialmente na ques-
tão concernente à educação. Os primeiros relatos de um ensino direcionado 
para este público datam apenas do século XVI, sugerindo que, independente 
da visão predominante acerca dos surdos, não havia uma preocupação em pro-
porcionar uma educação formal para essa população.

Atravessando a Idade Moderna até Contemporaneidade, na qual o desen-
volvimento de métodos de ensino para surdos aconteceu de modo mais expres-
sivo, três abordagens podem ser destacadas, dentre elas estão: A fase oralista, a 
comunicação total e o bilinguismo. A fase oralista tem como marco histórico o 
Congresso de Milão em 1880, quando um grupo composto apenas por ouvintes 



decidiu que a língua oral deveria ser o modelo adotado para o ensino de surdos 
em escolas e universidades. Tal método ainda se mantém forte nos dias de hoje. 

O Oralismo não leva em conta a identidade surda e almeja recuperar os 
indivíduos surdos através do ensino da língua oral. Nesse contexto, a surdez é 
vista como uma deficiência ao invés de uma particularidade. Segundo Goldfeld 
(1997), o Oralismo pretende fazer uma reabilitação do surdo, no entendimen-
to de que o normal é a não surdez. A fase oralista se manteve como referência 
até meados do século XX, quando foi possível perceber que tal método, por 
si só, não estava contemplando as necessidades básicas para um aprendizado 
efetivo. 

Um dos grandes desafios enfrentados pelo Oralismo refere-se ao desem-
penho escolar de alunos surdos que, na maioria das vezes, não era capaz de se 
igualar aos dos ouvintes. “Um estudo realizado pelo Colégio Gallaudet em 1972 
revelou que o nível médio de leitura dos graduados surdos de dezoito anos em 
escolas secundárias nos Estados Unidos era equivalente apenas à quarta série” 
(QUADROS, 1997, p. 22). 

No Brasil, esse panorama não se apresenta de modo diferente, tendo o 
povo surdo um nível elevado de repetições nos anos iniciais e níveis de escrita 
não condizentes com suas respectivas séries. Segundo um relatório feito pela 
Feneis (Federação Nacional de Educação e Integração dos Surdos), apenas 5% 
da população surda estuda em universidades, e esse número é ainda menor 
quando se leva em conta a parcela dessa população que domina o português 
escrito (FENEIS, 1995). 

Outro obstáculo enfrentado pelo método oralista é relativo a aquisição da 
língua oral, tendo em vista os contratempos que os surdo atravessam em pro-
duzir e compreender significados nessa modalidade. Conforme Duffy (1987, 
apud QUADROS, 1997), o sujeito surdo é capaz de compreender 20% da men-
sagem através de leitura labial, sendo além disso, raramente compreendido em 
sua produção oral, fazendo com que sua interação com o mundo externo se dê 
de modo precário.

A partir do insucesso resultante do modo oralista, fez-se necessário re-
pensar o modus operandi do ensino para surdos e propor alternativas capazes 
de solucionar as problemáticas precedentes. Sendo assim, por volta de 1970 
surge a Comunicação total que, diferentemente do Oralismo, não é um méto-
do, porém, uma filosofia de educação. Seu objetivo principal é a comunicação 
eficiente, e para atingi-la, os profissionais que seguem tal filosofia se utilizam 
de inúmeros elementos espaços-visuais, tais como: língua oral; leitura labial; 
amplificação sonora; leitura e escrita. 

Diferentemente do Oralismo, a Comunicação total conceitua a surdez não 
mais como uma deficiência, mas sim como um empecilho para o pleno desen-



volvimento cognitivo, social e afetivo da pessoa surda. Outro tópico de discor-
dância entre essas abordagens corresponde ao enfoque linguístico: enquanto 
o Oralismo privilegia a aquisição da língua, a Comunicação Total atenta ao seu 
funcionamento, isto é: comunicação e interação. No entanto, apesar de trazer 
alguns avanços em comparação ao Oralismo, essa filosofia não foi capaz de se 
afirmar e, posteriormente, foi alvo de inúmeras retificações. 

Dentre as principais críticas recebidas pela filosofia da Comunicação Total 
destaca-se o uso concomitante da língua de sinais com a língua oral. É indis-
pensável a ideia que o surdo deve aprender a língua materna de seu país, visto 
que essa funciona de modo interativo entre surdos e ouvintes, contudo, a lín-
gua de sinais necessita ser adquira primeiro, a fim de preservar as estruturas 
de ambas as línguas. São dessas críticas que advém e se estabelece a Filosofia 
Bilíngue, sendo considerada até então a abordagem mais adequada no ensino 
de surdos. 

De acordo com os pressupostos do bilinguismo, a língua de sinais e a língua falada não podem ser 
produzidas simultaneamente, e tem a intenção de levar o surdo, diferentemente da comunicação 
total e do oralismo que objetivavam ensinar a língua falada, a se apropriar, primeiramente, da lín-
gua de sinais e depois aprender a língua majoritária do país, na modalidade escrita (CAPOVILLA, 
2002, p. 108). 

Sendo os surdos uma comunidade linguística particular, foi de extrema 
relevância a consolidação das línguas de sinais como língua oficial dessas co-
munidades, tendo em vista que a língua de sinais possui características simila-
res às línguas orais, tais como polissemia, metáfora e pragmática. Além disso, 
é adquirindo a língua de sinais como base que o indivíduo surdo é capaz de 
perceber os elementos linguísticos das línguas orais, justificando, dessa forma, 
o seu ensino precedente a língua oral.

4. CONSIDERAÇÕES ACERCA DO ENSINO DE LÍNGUAS PARA 
SURDO: UMA PERSPECTIVA INCLUSIVA

Nos últimos anos, muito tem se discutido sobre a educação de surdos pelo 
viés da inclusão. Encontra-se um fortalecimento na adesão de pessoas com de-
ficiência nas salas de aula regulares, o que se sucede em conformidade com a 
Lei nº 13.146 de 06/07/2015 e tem sido executado nas escolas regulares em 
todo país. As escolas que tem recebido esses indivíduos também são conhe-
cidas como instituições inclusivas, pois recebem toda e qualquer pessoa com 
deficiência em seu espaço educacional. A maioria dos surdos hoje, estão lota-
dos em escolas inclusivas, estando presente em salas de aula com professores 
ouvintes que não sabem Libras, contando com o auxílio de intérpretes para que 
a comunicação em tempo real se torne acessível. 



No entanto, mesmo com os avanços trazidos à educação de surdos através 
do sistema inclusivo de ensino, um grande percentual de dificuldades e falhas 
têm sido apontado pelos sujeitos participantes desse processo. Exemplos que 
podem ser trazidos à discussão são a má formação de intérpretes/tradutores 
de Libras, não adaptação de materiais didáticos que atendam suas necessida-
des específicas de aprendizagem, a falta de comunicação fora de sala de aula e 
a privação do seu desenvolvimento socioidentitário. 

Essas dificuldades e falhas fazem com que a comunidade surda questione 
a validade da educação inclusiva para alunos surdos, pois frente à falta de co-
municação, ao mau serviço de tradutores/intérpretes e a falta de adaptação de 
materiais didáticos para auxiliá-los, os surdos, em comparação com seus pares 
ouvintes, sofrem atraso em seu desenvolvimento educacional formal. 

Santos (2008, p. 57), afirma que existem sucessos e fracassos no sistema 
de educação inclusiva, e de modo a aprimorá-lo sugere a instalação e aplicação 
do sistema de educação bilíngue para o surdo (libras como L1 e Língua Portu-
guesa como L2). Segundo a autora, essa combinação promove uma maior soli-
dificação educacional para a criança surda em seu período crítico de alfabetiza-
ção e letramento. A teórica também revela que existe a possibilidade da oferta 
da educação bilíngue em escolas regulares, contanto que haja uma implantação 
de salas bilíngues para surdos. 

Tendo em vista a necessidade apresentada por esses alunos, autores da 
área da surdez, assim como professores que atuam vigorosamente e fazem par-
te da comunidade surda tem manifestado suas inquietações referentes ao sis-
tema de ensino inclusivo, levantando voz em defesa do ensino bilíngue, onde a 
Libras é considerada, em consonância com a lei de nº 10.436 de 24/04/2002, 
língua de expressão natural dos surdos, ou primeira língua, ao passo que a lín-
gua portuguesa assume caráter de segunda língua em sua modalidade escrita. 

Uma das autoras que têm frequentemente discutido o caráter antagônico 
da inclusão e as possibilidades benéficas trazidas pelo bilinguismo dentro do 
contexto de ensino é Ronice Muller de Quadros, por meio de uma citação de 
Cummins (2003), em seu texto, O ‘bi’ em bilinguismo, na educação de surdos a 
autora traz:

Segundo Cummins (2003), crianças que vão para a escola com uma língua consolidada, terão pos-
sibilidades de desenvolver habilidades de leitura e escrita com muito mais consistência. Assim, 
crianças surdas precisam ter acesso à língua de sinais com sinalizantes fluentes nesta língua muito 
cedo. Estes sinalizantes são pessoas que, normalmente, não fazem parte do círculo de pessoas que 
a criança usualmente teria contato. Os pais terão que conhecer a comunidade surda que usa esta 
língua (QUADROS, 2005, p. 29).

Nesse sentido, como é explicitado na citação anterior, precisa-se de uma 
aceitação e uso comunitário para que o aluno surdo possa se tornar agente do 



seu próprio processo de aprendizagem. A educação bilíngue, segundo a autora 
supracitada, ocupa papel essencial na formação eficaz do sujeito surdo, tendo 
em vista que esta aborda questões culturais, linguísticas (STROBEL, 2008) e 
socioidentitárias (PERLIN, 2003) que formam o Surdo não só referente ao de-
senvolvimento de conteúdos, mas também para a vida em sociedade.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Ao longo da história a figura do sujeito surdo foi delegada um papel de mis-
ticismo e tal retratação social desencadeou-se de diversas maneiras, tal qual a 
estruturação do ensino direcionado para essas pessoas. Por um longo período 
de tempo métodos como o Oralismo foram aplicados, buscando a conversão do 
sujeito surdo em um indivíduo ouvinte e desconsiderando completamente as 
particularidades cognitivas desses sujeitos. No entanto, a partir da observação 
do fracasso de tais métodos, foi possível questionar as abordagens vigentes e 
propor novas filosofias de ensino para surdos, como a do Bilinguismo, bastante 
cultuada nos dias atuais. 

Com os desenvolvimentos nos estudos em aquisição da linguagem e no 
surgimento de aparatos tecnológicos como o detector de imagem por resso-
nância magnética, fez-se possível conceber outro olhar para o cérebro surdo e 
o ensino para eles, contudo, apesar das novas descobertas alcançadas, ainda há 
resistência por parte de pais e profissionais da educação em geral, em vista dis-
so, é necessário que tal conhecimento chegue de forma clara e efetiva nos pais, 
universidades e comunidade escolar, a fim de que os sujeitos surdos possam 
ser de fatos incluídos e possam ter as suas necessidades intelectuais atendidas 
por um planejamento pedagógico que leve em consideração suas particulari-
dades cognitivas.
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INTRODUÇÃO

Este trabalho resultou das observações feitas em uma escola do municí-
pio de Garanhuns, visando a disciplina de Estágio em Língua Inglesa (LI) I do 
curso de Licenciatura em Letras – Português, Inglês e suas respectivas litera-
turas da Universidade Federal Rural de Pernambuco – Unidade Acadêmica de 
Garanhuns, durante o período de 23 de abril de 2018 até 13 de julho de 2018. 
O impulso para se trabalhar com as quatro habilidades da aprendizagem do en-
sino de Línguas Estrangeiras, surgiu a partir de leituras feitas sobre o assunto, 
em especial, (BROWN, 1994) que, em seus estudos, evidencia o ensino dessas 
habilidades de forma integrada, discutindo a sua importância e trazendo su-
gestões de como trabalhá-las.

Como objetivo, buscou-se verificar os tipos de abordagem (ns) e método 
(s) adotados pelo docente, e ainda identificar se em uma turma do oitavo ano 
do fundamental II, o docente contempla as quatro habilidades nas aulas de LI, 
com que frequência cada uma delas é trabalhada e constatar se o ensino delas 
acontece de forma integrada. 

Considerando o atual contexto de globalização apontado por (BLOCK; CA-
MERON, 2002), é necessário que o ensino de LI nas escolas, explore as quatro 
habilidades de aprendizagem de forma integrada, pois isso ajudará o aprendiz, 
que já está imergido neste ambiente globalizado, a se tornar capaz de lidar com 
os mais diferentes contextos de uso da língua.

204 Graduando em Letras – Português, Inglês e suas respectivas Literaturas, UFRPE-UAG. Professor— Orientador, 
UFRPE-UAG.
205 Professor-Orientador, UFRPE-UAG.



Dentro de uma abordagem, existem vários métodos que podem explorar 
tal perspectiva do ensino de língua e essa abordagem adotada pelo docente, 
influencia diretamente na escolha do método (ANTHONY, 1963) e, consequen-
temente, é ele que vai definir a priorização ou não de uma ou mais das habili-
dades nas aulas, ou a integralização delas. 

Diante do contexto apresentado e da problematização sugerida, nos pro-
pusemos a realizar esta pesquisa, que se caracteriza como sendo de cunho qua-
litativo, por meio de observações. Primeiro, ocorreram as observações durante 
o período de cinco semanas em uma turma do oitavo ano do fundamental II em 
uma escola localizada no município de Garanhuns – PE, totalizando oito horas/
aula observadas. E depois, a análise e reflexão das aulas observadas. 

1. ABORDAGENS, MÉTODOS E AS QUATRO HABILIDADES NA 
SALA DE AULA

Ao falarmos de abordagem trazemos a definição de Anthony (1963 apud 
KUMARADIVELU, 2008) que diz que se trata de “um conjunto de pressupostos 
correlativos que lidam com a natureza da linguagem e a natureza do ensino 
e aprendizagem de línguas. Descreve a natureza do assunto a ser ensinado. 
Afirma um ponto de vista...” (ANTHONY, 1963, p. 63-64, tradução nossa206). Ou 
seja, envolve os princípios teóricos adotados pelo professor para o ensino e 
aprendizado de línguas. Ao adotar determinada abordagem na sala de aula, o 
docente mostra sua perspectiva de língua. 

Se faz necessário destacar que o professor pode fazer uso de mais de um 
tipo de abordagem na sala, no entanto, a que vai se fixar é a que ele prioriza. 
Podemos destacar quatro tipos de abordagem: a tradicional, a estrutural, a cog-
nitiva e a comunicativa (essa última é a única que possibilita a integralização 
das quatro habilidades). É importante sabermos que dentro de cada aborda-
gem existem vários métodos que seguem os pressupostos defendidos por ela. 

Anthony (1963 apud KUMARADIVELU, 2008) ao nos apresentar um con-
ceito para método, destaca que ele é “um plano geral para a apresentação or-
denada de material de linguagem, cuja parte não contradiz, e tudo é baseado 
na abordagem selecionada. ” (ANTHONY, 1963, p.65, tradução nossa207). Sendo 
assim, o método escolhido pelo docente segue os pressupostos da abordagem 
a qual ele se refere. Dificilmente o professor adota determinada abordagem e 
faz uso de métodos que não são referentes a ela em sala, no entanto, pode haver 

206 “a set of correlative assumptions dealing with the nature of language and the nature of language teaching and 
learning. It describes nature of the subject matter to be taught. It states a point of view...”
207 “an overall plan for the ordely presentation of language material , no part of which contradicts, and all of which 
is based upon, the selected approach.”



casos em que isso ocorre. Como métodos podemos destacar: o Gramática-tra-
dução, o audiolingual, o sugestopédia, o pós-método, entre outros. A escolha de 
determinado método poderá dar mais destaque a algumas das habilidades ou 
integralizá-las. 

Existem quatro habilidades quando nos referimos ao ensino de língua in-
glesa, são elas: Listening (Escuta), Speaking (Fala), Writing (Escrita) e Reading 
(Leitura). A escuta consiste em ouvir, compreender e entender o que é dito. Al-
gumas formas de desenvolver tal habilidade é ouvindo músicas, assistindo sé-
ries e estando em contato com nativos da língua alvo. A habilidade de fala, por 
sua vez, se associa diretamente com a anterior, o aprendiz não pode ter medo 
de “falar errado”. Ele precisa praticar para que alcance o nível de fluência que 
deseja. A prática talvez não leve a perfeição, mas, sem dúvida, trará bons resul-
tados. Já a habilidade de leitura, também é desenvolvida através de sua prática, 
como é na nossa língua nativa, é igual em qualquer outra, quanto mais lemos, 
mais espera-se que nós tenhamos um melhor desempenho em tal habilidade. 
E por fim, a habilidade de escrita que no processo de aprendizagem está lado 
a lado com a leitura. Com o mundo atual globalizado, existem vários contextos 
os quais o aluno pode praticá-la. Por exemplo, através de aplicativos e redes 
sociais que possibilitam esse contato direto com pessoas de países que falam a 
língua que está sendo estudada. O trabalho com essas habilidades integradas 
só é possível através de uma perspectiva comunicativa, e de, consequentemen-
te, um método que permite essa integralização, como é o caso do pós método 
defendido por Kumaravadivelu (1994). 

Quais as habilidades são receptivas e quais são produtivas? Listening 
e Reading são consideradas habilidades receptivas, pois possibilitam que os 
alunos fixem as estruturas da língua, já Speaking e Writing são as produtivas, 
pois é através delas que os alunos produzem a língua, de forma oral ou escri-
ta. Segundo Harmer (2007 apud ARAUJO; DIAS; LOPES, 2016), “as habilidades 
produtivas e receptivas complementam umas as outras de várias maneiras” 
(HARMER, 2007, p. 266) já que, quando vamos escrever, buscamos na memória 
o que lemos antes, e quando vamos falar, fazemos associação com o que ouvi-
mos. Logo, o uso de uma habilidade, nos leva a usar as outras. Isso nos leva a 
acreditar que ensinar Língua estrangeira integrando as quatro habilidades, de 
modo mais geral, e língua inglesa no nosso caso, não é algo difícil de ser feito. 

2. RESULTADOS

Os resultados obtidos através das observações evidenciaram que o docen-
te adotou a abordagem tradicional em todas as suas aulas durante as observa-
ções feitas. (ver apêndices). As aulas, praticamente, se resumiam a escrever 



conteúdos gramaticais no quadro, os quais os alunos copiavam no caderno e 
em seguida o professor explicava. Em alguns momentos houveram indícios das 
abordagens estrutural e comunicativa. Ao falar para que os alunos repetissem 
(estrutural) e ao pedir que os alunos interagissem com ele (comunicativa), 4ª e 
6ª observações (ver apêndices), respectivamente. 

Já em relação ao método, se observou que o docente explorou dois, o gra-
mática tradução e o audiolingual (ver apêndices). O gramática tradução, foi o 
mais explorado, como já foi dito, a professora trazia muitos assuntos grama-
ticais e escrevia no quadro. O que acabou dando, majoritariamente, o foco ao 
trabalho com a gramática em suas aulas. Já o audiolingual, mesmo sendo do 
viés estrutural, e não tradicional, foi utilizado em alguns momentos, sobretudo 
para que os alunos repetissem as frases que eram lidas pelo professor. 

A escolha da abordagem e dos métodos já nos adiantam qual ou quais ha-
bilidade (s) foram priorizadas e se houve um trabalho com elas de forma inte-
grada. Vejamos o gráfico abaixo que nos aponta os resultados:

Gráfico 1: Frequência das Habilidades trabalhadas durante as observações.

O gráfico nos mostra que as habilidades de Fala e Leitura foram trabalha-
das em apenas 6% dos momentos durante as observações. A fala se resumiu a 
um momento da 3ª observação (ver Apêndice), no qual o professor pediu que 
os alunos socializassem de forma oral, os exemplos de frases que eles haviam 
solicitados na aula anterior. Já a leitura ocorreu em apenas um momento tam-
bém, na 5ª observação (ver Apêndice) pedindo que os alunos leiam as frases 
que estão no quadro. 

Em relação ao segundo eixo mais trabalhado, nos surpreendeu, pois, parti-
cularmente, esperávamos que não fosse a escuta. Apesar dessa habilidade está 
ocupando essa posição (32% do tempo observado), quando fomos analisar a 



forma que ela era explorada, percebemos que em todos os momentos foram 
teaching talking, ou seja, os alunos escutavam a língua, mas era exclusivamente 
através da fala do docente, eles não tinham contato com a língua falada por 
nativos, por exemplo. 

A habilidade priorizada foi a escrita, com 56%. A abordagem escolhida 
pelo professor e o método mais utilizado, o gramática-tradução, já nos aponta-
vam para algo desse tipo, pois uma das habilidades que o método em questão 
foca é a de escrita, e isso, sem dúvida os alunos fizeram constantemente (ver 
Apêndice).

Diante dos resultados mostrados, vimos que as quatro habilidades foram 
trabalhadas em sala, mesmo que umas mais e outras menos. No entanto, não 
houve a integração delas. Pois a abordagem tradicional e os métodos gramáti-
ca-tradução e audiolingual não possibilitam que tal qual seja realizado. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Considerando o contexto atual de globalização apontado por (BLOCK; CA-
MERON, 2002) e que o inglês é a língua global da vez208, este artigo se propôs, 
como objetivo geral, verificar se a partir da abordagem e dos métodos ado-
tados pelo professor, ele conseguia trabalhar as quatro habilidades de forma 
integralizada na sala de aula. O intuito foi mostrar que, ainda que seja difícil, 
trabalhar dessa forma nas aulas de LI nas escolas, já percebemos que de um jei-
to ou de outro, essas habilidades já estão sendo trabalhadas, o próximo passo 
é fazer com que elas sejam ensinadas lado a lado, uma auxiliando no aprendi-
zado da outra. 

Nesse sentido, o ensino de LI precisa acontecer dessa forma, pois as si-
tuações reais, os contextos de uso da língua, exigem que o aprendiz esteja apto 
a se comunicar e para isso é necessário ele falar, ler, escutar e escrever bem o 
idioma. Podemos citra como exemplo uma situação na qual a pessoa está no 
aeroporto viajando para outro país, ela vai precisar ler bem, para ler as placas e 
horários, falar bem, para se comunicar com as pessoas, escutar bem, no caso de 
haverem mudanças no voo e elas serem anunciadas pelo alto falante e escrever 
bem, caso seja necessário preencher algum formulário.
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APÊNDICES – OBSERVAÇÕES

1ª Observação – 02/05/2018

A docente inicia a aula pedindo para que os alunos façam duplas. A turma 
está muito agitada e faz muito barulho. A educadora usa o livro didático e pede 
que eles façam uma atividade que deveria ser de Listening – Comprehension, 
mas segundo a professora, não tem uma caixa de som que ela possa usar no 
momento. Para resolver o problema, a docente transcreve no quadro branco o 
áudio que os discentes devem ouvir para responder a atividade do livro.

A educadora pede ainda que os estudantes listem as palavras que eles não 
conhecem, para que, posteriormente, procurem a tradução delas com a ajuda 
de um dicionário. Durante a aula, a professora tenta falar algumas palavras em 
inglês, mas a grande parte do tempo ela fala em português mesmo.

No fim da aula, alguns alunos entregam as atividades e a docente encerra 
dizendo que na próxima aula continuarão com o assunto dos comparativos, 
que já vinham trabalhando em aulas anteriores.

2ª Observação – 08/05/2018

A professora começa aula recolhendo as atividades dos alunos que fal-
taram entregar na última aula. Em seguida, acalma os discentes que estavam 
muito “elétricos” e começa a trabalhar o novo assunto Comparative Degree. A 
professora escreve exemplos no quadro branco.

Comparative Degree (Grau comparativo)

Equality (igualdade)

Forma:
a)  As + adjetivo + as (frases afirmativas ou negativas)
 Exs: Paul is as tall as John.
 (tão) (quanto)
 Mary is not as thin as Joana.
 (não tão) (quanto)

b)  So + adjetivo + as (apenas em frases negativas)
 Ex: Today is not so cloudy as yesterday.
 (não tão) (quanto)



Mesmo os alunos fazendo muito barulho, a professora consegue explicar 
o assunto. Logo depois, ler os exemplos do quadro e pede que eles repitam. No 
fim, a docente falou que continuará o assunto na próxima aula e passou uma 
atividade de casa, que consistia em os alunos fazerem três exemplos de frases 
sobre o assunto apresentado na aula.

3ª Observação – 09/05/2018

A aula tem início com a educadora solicitando a socialização dos exem-
plos que havia pedido na aula anterior. Pediu que três alunos verbalizassem os 
exemplos que tinham feito. Os colegas iam dizendo se estava correto ou não o 
exemplo em questão. Depois da socialização, os alunos começaram a fazer mais 
barulho, mesmo assim a docente continuou escrevendo no quadro o assunto 
da aula passada, dessa vez com o comparative of inferiority

— Inferiority (Inferioridade)

Forma:
a)  Less (menos) + adjetivo ou Advérbio + than (do que)
 Exs; My bag is less organized than yours.
 (A minha bolsa é menos organizada do que a sua.)
 Some famous bands are less sociable than the small ones.
 (Algumas bandas famosas são menos sociáveis do que as menores.)
 Cats are less trustworthy than dogs.
 (Gatos são menos confiáveis do que cachorros.)

Ao terminar de escrever o exercício, a docente ler e pede que os alunos 
repitam. No fim da aula, faz a frequência dos alunos e os libera.

4ª Observação – 15/05/2018

Mais um dia que a professora chega em sala e os alunos estão bem agita-
dos. Depois de perder dez minutos da aula pedindo que eles fizessem silêncio, 
a professora começa a escrever no quadro.

— Superiority (superioridade)

Forma:
a)   Quando o adjetivo é uma palavra pequena, curta, como regra geral acrescentamos —

er. Esse —er significa “mais”.
 Ex;
 strong (forte) – stronger (mais forte)
 Ex.: Rafa is stronger than me.
 (Rafa é mais forte do que eu.)



b)   Construções especiais: Para fazer a comparação com o adjetivo good, que significa 
“bom”, não se coloca —er, pois há uma construção especial para ele, que é o better.

 Ex.: She is better than me. (Ela é melhor do que eu.)

c)   Quando o adjetivo é uma palavra pequena, que possui uma sílaba e termina em CVC – 
consoante, vogal, consoante –, dobra-se a última consoante e acrescenta-se —er:

 hot (quente) – hotter (mais quente)
 Ex.: Today is hotter than yesterday.
 (Hoje está mais quente do que ontem.)

d)   Quando o adjetivo é uma palavra longa, para fazer uma comparação acrescenta-se a 
palavra more antes do adjetivo:

 expensive (caro) – more expensive (mais caro)
 Ex.: Honda Civic is more expensive than Uno.
 (O Honda Civic é mais caro do que o Uno.)

A docente explica o assunto a partir dos exemplos postos no quadro, fala e 
pede que eles repitam. O que os alunos questionavam a professora esclarecia. 
No fim, fez a frequência dos alunos e os liberou.

5ª Observação – 16/05/2018

A docente inicia a aula passando um exercício no quadro sobre o assunto 
visto na aula anterior.

Exercise

I.  Supply the comparative superiority.
 1. Radium is __________ (radioctive) uranium.
 2. River water was _________ (polluted) well water.
 3. The teacher was _________ (surprised) the students.
 4. Our experiment was _________ (Complete) theirs.
 5. Videotext is _________ (modern) telex.

II.  Supply the comparative form in parentheses:
 1. That building is _________ (high) that one.
 2. The math exam was ________ (difficult) the Portuguese one.
 3. Jill is ________ (pretty) Mary.
 4. They arrived ________ (soon) our friends.
 5. John knows chemistry ________ (good) I do.
 6. Newspaper A is __________ (important) newspaper B.

Os discentes faziam muito barulho enquanto a professor escrevia a ativi-
dade no quadro, pararam por um momento quando a docente se virou e ficou 



em silêncio olhando para eles. Depois de algum tempo, os alunos, pelo menos 
a maioria deles, estavam finalmente respondendo o exercício. A professora os 
orientou a consultarem o livro didático Way to English for Brazilian learners 
(Ensino Fundamental II / PNLD 2017) — Claudio Franco, editora: Ática e o 
caderno (exercícios e exemplos anteriores).

Para responder o exercício no quadro, a educadora faz sorteios pela ata de 
frequência, os alunos sorteados não quiseram ir então outros acabaram se vo-
luntariando. Apesar do barulho, todas s questões foram resolvidas. Em segui-
da, a professora pediu que os alunos lessem as frases do quadro e encerrou a 
aula dizendo que alguns daqueles exemplos, assim como dos anteriores, cairão 
no teste avaliativo de data ainda não especificada. Durante essa aula, destaco 
que a docente falou algumas expressões em inglês como: “— It’s correct!” “-Pay 
Attention!” e “-Silence!”.

6ª Observação – 22/05/2018

A professora começa a aula escrevendo um “Homework” no quadro para 
que os alunos entreguem na próxima aula. Enquanto isso, eles conversam muito.

Homework – Entregar amanhã
I. Atividade de Writing.
1. Write a review to recommend one of your favorite books.
* Não esqueça de ler as tips.

Em seguida, a docente explica a atividade e poucos alunos prestam aten-
ção, pois a maioria estava conversando. Logo depois, pede que eles abram o 
livro didático na página 66, onde se inicia a “Unit 4: What a Wonderful World”. 
Em meio a falta de atenção dos discentes, a educadora fala: “— Eu vou acabar 
deixando essa sala! ”, nesse momento a sala fica silenciosa.

Já com a atenção dos educandos, a professora começa a interagir com eles 
sobre a atividade do livro. A atividade em questão, mostram imagens e a do-
cente questiona o que os alunos veem nelas e alguns interagem. O livro sugere 
fazer uma conexão da disciplina de Língua Inglesa com outras disciplinas como 
Geografia e História, mas a educadora alega não haver tempo para executar tal 
procedimento. Na outra página, o livro traz um texto traduzido pela professora 
de “Maneiras Sociais”. Antes de ler o texto, ela destaca que há algumas pergun-
tas sobre ele, justamente para despertar a curiosidade do leitor.

Os discentes fazem muito barulho e a professora acaba passando mais 
dois homeworks como forma de punição. Escreve no quadro:

II. Reading Comprehension the text and respond questions page 69-70.
III. Responding: Reading for critical thinking. Page 70.



Após escrever essas duas atividades, a docente se retira da sala dez mi-
nutos antes do fim da aula sem dá satisfações. Pelas observações já feitas, ela 
parece estar muito cansada com a turma.

7ª Observação – 23/05/2018

A professora inicia a aula recolhendo as atividades que havia passado para 
casa na aula anterior. Depois disso, mesmo com o barulho constante, ela come-
ça a escrever no quadro, mas com a persistência da conversa na sala, a docente 
opta por ditar o que iria escrever, o que de certa forma acaba silenciando a sala, 
durante a aula ela vai alternando entre ditar e escrever o exercício.

Grammar – Superlative Degree (Grau superlativo) – Escrito no quadro
1. Usa-se o grau superlativo de superioridade dos adjetivos quando se quer comparar a 
qualidade de uma pessoa, animal ou objeto com o universo que ele está inserido. – Dita-
do pela professora.
Forma: The most + adjetivo
Ex: Cathy is the most intelligent girl in the class. – Escrito no quadro
(a mais)
Attention!
* Somente usa-se “the most” + adjetivo para a formação do superlativo, cujo os adjetivos 
tenham 3 sílabas ou mais.
* Para adjetivos de 1 ou 2 sílabas acrecenta-se the + o sufixo EST aos adjetivos.
Ex: Fusca is the slowest car in the world.
Alguns exemplos de adjetivos de 1 ou 2 sílabas.
Tall / short/ large / small /
A docente convida um aluno para colocar os verbos no superlativo e ele responde correto.
The tallest / the shortest / the largest / the smallest
* Usa-se the least para superlativos de inferioridade.
(o menos)
Ex: This is the least difficult in the book.
A aula se encerra com a professor dizendo que continuará explicando na próxima aula.
Período de Greve dos Caminhoneiros – 29/05/2018 e 30/05/2018

8ª Observação – 05/06/2018

Turma liberada para ensaio de atividades que serão desenvolvidas em um 
SARAL que acontecerá no dia 12/06 na escola.

9ª Observação – 06/06/2018

A aula é iniciada com a professora escrevendo no quadro a data do teste 
avaliativo e logo em seguida a continuação do assunto que vinha trabalhando 
em aulas anteriores.



Teste de Inglês
Dia: 20/06/2018
Assuntos Unit 3 e 4
Ainda as páginas 155 e 156 — Book Genres e
Páginas 164, 165 e 166 até o
... Continuando Superlative

1.   Se o adjetivo terminar em “y” e for precedido de consoante troca por “i’ e acrescenta-
-se ao adjetivo “est”.

 Ex:  Heavy – The heaviest
  Ugly – The ugliest
  Pretty – The prettiest
  Easy – The easiest
  Shy – The shiest

2.   Se o adjetivo for monossilábico terminado em “CVC” dobra-se a consoante final e 
acrescenta-se “est”.

 Ex:  Hot – the hottest
  Fat – the fattest
  Big – the biggest

3. Formas Irregulares
 Well – the best
 Good – the best
 Bad – the worst
 Little – the least
 Far – the farthest / furthest
 Old – the oldest / eldest

Ao terminar, a docente explica as regras e pede que os alunos repitam os 
exemplos com ela e por fim traduzam os adjetivos. No final, avisa que terá ati-
vidade sobre o que foi passado na próxima aula.



QUANDO OS ANSEIOS DOS ALUNOS 
IDEALIZAM UM PROFESSOR, UMA 
ANÁLISE DO ETHOS DE VIOLÊNCIA

José Arthur Soares de Melo209 

Morgana Soares da Silva210

INTRODUÇÃO

É comum, e esperado, que os estudantes tenham anseios pelos seus pro-
fessores, afinal, acima de qualquer outra coisa, é isso que gera motivação e con-
tribui no processo nada fácil de ensino e aprendizagem. Porém, esses desejos e 
vontades dos alunos não são apenas positivos e saudáveis. Quando os profes-
sores não atendem à essas expectativas, rapidamente se transformam no alvo 
da revolta e da violência que se materializa textualmente nos Sites de Redes 
Sociais (Doravante: SRS) por meio do ethos de violência (SILVA, 2014) e do 
discurso violento (HARTMANN, 2005) proferido contra eles. 

Nesse sentido, este trabalho investiga a seguinte questão de pesquisa: 
Como os alunos idealizam o professor ao materializar o discurso violento e ao 
constituir para si o ethos de violência no site de rede social211 Twitter? Além 
disso, adotamos o objetivo de analisar as principais materializações do ethos 
de violência veiculado por sujeitos discursivos alunos no SRS Twitter. Desta-
camos que, de início, as principais materializações do ethos de violência cole-
tados, contêm textos verbais e não verbais dos alunos-internautas, que conce-
bem ao professor anseios, até então, irrealizáveis.

Para desenvolver tal investigação, ancoramo-nos teoricamente na Análise 
do Discurso de linha francesa, na Análise de Gênero e em estudos sobre SRS e 
gêneros digitais, assim como pesquisa sobre violência na/à escola. Tal arca-
bouço teórico é delimitado por autores específicos de que linha de pesquisa, 
pesquisadores esses que serão mencionados e discutidos na seção seguinte.

209 Graduando em Letras Português e Inglês, pela UFRPE-UAG. 
210 Doutora, mestra e licenciada em Letras pela UFPE, professora adjunta da graduação e do PROFLETRAS da 
UFRPE-UAG. 
211 Doravante nomeado de SRS, nomenclatura utilizada por Recuero. 



FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

A análise e os estudos sobre SRS são escassos e, atualmente, acreditamos 
que ciberespaço é mais de que um mero ambiente, ele faz parte da vida da 
maior parte das pessoas, seja de forma direta ou indireta. A influência que esse 
espaço tem no mundo real – e vice-versa, pode nos revelar novas formas de 
como a sociedade avança e como esta está se revelando por meio da linguagem. 
Levando isso em consideração nos fundamentamos nas pesquisas de Frago-
so, Recuero & Amaral (2016), Recuero (2009), Castells (2005, 2003), Pereira 
(2012) e Vermelho & Velho (2016) que tratam de estudos sobre SRS e de modo 
geral, o espaço virtual. As autoras trazem indagações sobre o ambiente vir-
tual nos dando margem para investigar linguisticamente fenômenos como o 
aqui tratado, da ciberviolência. Nesse ponto de vista, Castells (2005, 2003) e 
Vermelho & Velho (2016) nos levam a refletir acerca da forma de como esses 
ambientes têm se tornado, quase inerentes à sociedade atual, principalmente 
nos aspectos voltados para as redes e SRS. Para analisar discursivamente os fe-
nômenos textuais discursivos nos sustentamos na Análise do Discurso de linha 
francesa com Maingueneau (2016, 2015, 2013, 2008), Possenti (2009) e Silva 
(2014). Nessa perspectiva, tomamos como aporte os Gêneros Digitais de Mar-
cuschi (2008, 2004) e Marcuschi & Xavier (2004) por nossa investigação tratar 
dos textos que tem como suporte o mundo virtual e se desdobra como uma teia 
que é tecida em conjunto pelos usuários da internet. 

Partimos do conceito de ethos que Maingueneau chega ao fazer uma inter-
pretação e releitura aprofundada do ethos de Aristóteles, e que é transpassado 
através do discurso. Silva (2014) identifica, a partir do exposto por Maingue-
neau (2016, 2015, 2013, 2008), o ethos de violência que se manifesta por meio 
dos discursos proferidos pelos alunos. Conforme defende o autor:

“Os enunciados suscitam adesão do leitor através de um modo de dizer que é igualmente um modo 
de ser” (MAINGUENEAU, 2006, p. 290). “Todo discurso [...] supõe um ethos: implica uma certa repre-
sentação do corpo do seu responsável, do enunciador que se responsabiliza por ele. [...] Atribuímos a 
ele, dessa forma, um caráter, um conjunto de traços psicológicos (jovial, severo, simpático...) e uma 
corporalidade (um conjunto de traços físicos e indumentários)” (MAINGUENEAU, 1998, p. 59-60).

Nesse contexto, as afirmações de Possenti (2009) sobre o sentido e os va-
lores de verdade dos enunciados produzidos por determinados sujeitos discur-
sivos nos levam a compreensão de que o discurso é direcionado e não apenas 
um simples texto, daí a importância de nos aprofundarmos nessas provocações 
sob a ótica das investigações da língua.

Acerca da ciberviolência contra professores e discurso violento tomamos 
como base Silva (2014), Hartmann (2005) e Zuin (2012). A partir dos textos 
publicados pelos alunos, observamos que não se tratam exclusivamente de 



uma mera ironia ou sarcasmo, além desses jogos de humor e ambiguidades 
está o que Hartmann (2005) denomina de discurso violento. Para ele:

Toda realidade se funda em um discurso. [...] Isso quer dizer que a violência toma corpo quando 
o discurso falta. É possível contrapor dizendo que existem discursos violentos. Não discordamos 
neste ponto. Porém os discursos violentos não são da mesma ordem que a violência, esta aponta 
um limite do discurso, mesmo sendo produto de um discurso. Podemos, por exemplo, analisar os 
insultos ou os apagamentos subjetivos produzidos via discurso. Mas a violência somente vai se dar 
quando o discurso tocar no limite do irrepresentável. Seria ainda possível dizer: sobre o que não 
temos acesso não podemos falar e que é através do discurso que conhecemos a violência e desta 
forma a violência é um discurso. (HARTMANN, 2005, p. 48 apud SILVA, 2014, p. 101)

Ao observarmos este discurso nos textos disseminados pelos estudantes, 
a figura concebida aos estudantes é o que Silva (2014, p. 96) defende nas in-
vestigações sobre a ciberviolência contra professores e o ethos de violência. 
Segundo a autora: 

[...] essa maneira de dizer agressiva impõe aos estudantes um ethos de violência, ou seja, uma ima-
gem também agressiva desses enunciadores. Todo esse processo deixa rastros nos textos escritos 
em comunidades, grupos e perfis temáticos de redes sociais, em consonância com os pressupostos 
de Maingueneau (SILVA, 2014, p. 96).

A complexidade e abrangência dos temas de tabu entre professores e alu-
nos ficam mais claros com a obra de Zuin (2012) que nos inflama indagações e 
necessidade de buscar respostas para estas atitudes.

METODOLOGIA  

Desenvolvemos esta pesquisa sob a perspectiva das pesquisas qualitativas 
(BAUER & GASKELL, 2010). De maneira mais especifica, procedemos a uma 
pesquisa documental (GIL, 2009), porque coletamos textos nos SRS, e de Etno-
grafia Virtual (PEREIRA, 2012), porque o campo de coleta dos dados é o feed 
do Twitter, no qual in loco printamos as publicações, curtidas, comentários e 
compartilhamento de postagens autênticas recolhidas em ambiente virtual. 

Toda a análise e reflexão ora instaurada é transpassada pelo método indu-
tivo (FLICK, 2013), uma vez que deixamos os dados revelarem os resultados, 
sem estabelecimento de hipóteses prévias. 

Constituímos como corpus 10 publicações realizadas no Twitter, que 
nomeamos como: P38T, P39T, P41T, P59T, P84T, P91T, P94T, P97T, P99T e 
P118T212, coletadas no SRS Twitter via prints – capturas de tela –, no Android, 
salvas no perfil do projeto e armazenadas no Dropbox. A coleta acontece todas 
as sextas-feiras, no período de agosto a dezembro de 2018 

212 Sendo o P de Publicação e o T de Twitter e no meio o número de ordem do exemplar dentro do corpus. 



Tendo sido armazenadas no Dropbox, partimos para construção de qua-
dros onde realizar-se-ão os processos éticos de preservação das identidades e 
informações pessoais, como a inserção de tarjas e caixas de textos nos perfis e 
nomes de usuários dos sujeitos discursivos. Além disso, o arquivamento é feito 
somente de publicações públicas visualizadas pelo perfil oficial do Projeto de 
Pesquisa que não segue nenhum internauta; ou seja, só consegue ler postagens 
com privacidade em modo público. Após tais procedimentos, partimos para 
análise dos textos, e consequentemente dos discursos, produzidos pelos sujei-
tos discursivos alunos sobre seus professores. 

Um recorte parcial dos resultados por nós obtidos é apresentado na pró-
xima seção: Análise de dados No espaço virtual dos SRS, acreditamos que foi 
instaurado um “novo” modo de interagir, compartilhar e se comportar. Dessa 
forma, por meio das postagens dos alunos no Twitter, os discentes se valem do 
discurso violento para se rebelar contra os professores de diversas formas. A 
ciberviolência advinda do discurso violento perdura no ambiente virtual, mais 
do que no presencial, e, com o passar do tempo, recebe a adesão de novos in-
ternautas, novos sujeitos discursivos que atuam reforçando o ethos de violên-
cia através das curtidas, dos comentários e dos retweets. Acreditamos que, ao 
realizar essas ações virtuais via ferramentas da rede social, os sujeitos aderem 
discursiva e ideologicamente ao discurso violento e o constitui o ethos de vio-
lência, uma imagem de violência para si. 

Como principal procedimento de análise, realizamos a categorização dos 
dados através do Quadro 1, classificamos os exemplares deste recorte de acor-
do com as 3 categorias de Silva (2014): 

QUADRO 1: Categorização do corpus 

Fonte: Adaptado de Silva & Silva (2018).



Predomina no recorte dos exemplares aqui analisados o Ethos vinculado 
a representações de intolerância com oito publicações e duas publicações do 
Ethos vinculado a representações de ofensa moral. 

Acreditamos que isso se dá em razão do comportamento dos professores, 
para quem a ciberviolência é proferida. A postura de um professor não irá sa-
tisfazer aos anseios dos alunos tendo em vista que estes, parecem que ignoram 
a função dos mestres em classe. Afirmar que odeia o professor porque cumpre 
com os seus deveres e segue uma metodologia, seja ela qual for, é uma forma se 
rebelar contra o mestre e não aceitar a submissão que os estudantes deveriam se 
submeter para a eficácia do processo de ensino e aprendizagem. De acordo com 
o discurso proferido, para os alunos, um professor bom seria o que não exigiria 
determinado tipo de atividades, que liberaria da aula cedo e que não utilizaria 
slides na aula, dentre outras diversas manifestações de inconformismo. Ou seja: 
um professor bom seria aquele que atingisse a esses anseios e não cumprisse 
com seu papel profissional, o que muitos professores se recusam a fazer e, au-
tomaticamente, viram alvo de agressões e violências verbo-visuais nas redes so-
ciais, como acontecem em todos os exemplares listados no Quadro 1.

É possível afirmar que, nesse recorte, o fato de não haverem registros so-
bre a categoria do Ethos vinculado a representações de agressão física é jus-
tificado devido ao fato de que os alunos só atingirão seus objetivos ao fazer 
com que as manifestações violentas perdurem. Faz-se necessário destacar que 
a pior das violências, nem sempre é a agressão física pois ela cessa, diferente-
mente das ocorrências de ofensa moral e intolerância, bem mais comuns, fácil 
e frequentemente encontradas nos SRS.

No Twitter, a força do discurso proferido através de poucos caracteres im-
pressiona tendo em vista a carga discursiva e o nível do ódio proferido pelas 
publicações. Notamos que não há qualquer pudor da parte dos sujeitos discur-
sivos aa respeito do que se compartilha e nenhum respeito aos professores, do 
específico ao geral.

No quadro seguinte, analisamos três exemplares dos principais tipos de 
intolerância e ofensa moral proferidos pelos alunos, a fim de que o leitor tenha 
uma visão, mesmo que breve dos textos que compõem nosso corpus:



QUADRO 2: Exemplares das categorias 

Fonte: Produção própria.

O primeiro exemplar, P97T, retrata o Ethos vinculado a representações de 
ofensa moral porque materializa o ódio contra o professor que não passa ativi-
dade na sala, aí um dia antes da aula passa avisando para um ou outro que tem 
tarefa [...]. Além do inconformismo visto no modo de dizer, que revela o modo de 
ser, inerente ao ethos discursivo (MAINGUENEAU, 2008, 2016, 1998), o discen-
te ainda faz uso de um termo pejorativo vai tomar no cu. Ele conclui seu tweet 
com vocês são a escoria da sociedade, o que constrói uma imagem depreciati-
va para os professores, tema e alvo do texto. O ethos de violência aqui parte 
do particular, o professor do aluno que proferiu o discurso e engloba todos os 
professores com prática semelhante ao usar o termo vocês são a escoria da so-
ciedade no fim da publicação; ou seja, constitui-se, através do discurso violento 
daquela materialidade textual, uma imagem de violência para o enunciador do 
texto, o sujeito discursivo aluno. A essa imagem de si violenta chamamos de 
ethos de violência, ao nos ancorarmos em Silva (2014). O termo também é usa-
do de modo pejorativo para ofender e deixar nítida a reprovação da parte do 
aluno à atitude do professor. Apesar da baixa adesão por meio das 2 curtidas, 
percebemos vela que há sujeitos, mesmo que poucos, que sustentam este dis-
curso e o fazem repercutir.

Na publicação P94T e P118T, o Ethos vinculado a representações de into-
lerância se materializa indo contra a postura do professor em classe. No P94T, 



o aluno demonstra não querer aceitar assistir as duas horas de aula, ansiando 
que o professor passe a informação de forma rápida e o libere. O professor é 
visto como alguém que, por usar todo seu tempo para dar aula, queira prejudi-
car o aluno, sendo exatamente o oposto, pois ele cumpre com suas obrigações 
profissionais. A adesão neste exemplar cresce em relação ao anterior, já que a 
publicação consegue 3 Retweets e 2 Curtidas. O recompartilhamento do texto 
explicita ainda mais a adesão ao discurso violento e revela que leitores do su-
jeito discursivo desejaram “repassar” a ciberviolência. Esse é um indício de que 
o ethos de violência atinge seu objetivo de conquista do auditório e da adesão 
de outros sujeitos. 

No último exemplar do quadro, P118T, o sujeito discursivo materializa 
no texto explicita e linguisticamente a ciberviolência contra o professor que da 
slide na aula, vai tomar no cu. 

Dos outros 7 exemplares analisados aqui — não apresentamos os prints 
dos três anteriores em razão do espaço, mas categorizados e analisados – mais 
três publicações revelam intolerância dos alunos a professores que só da aula 
de slide, simplesmente LÊ o power point, só lendo slide. Nesses casos, o ethos de 
violência se constitui a partir de modos de dizer agressivos sobre as metodolo-
gias e práticas pedagógicas dos professores que revelam modos de ser violentos 
dos sujeitos enunciadores. 

Faz-se necessário destacar que, em razão das diversas publicações fora 
deste recorte tendo como queixa o uso de slides, possa-se constatar que tal 
prática pedagógica desperte desinteresse dos alunos em classe, mas, não sen-
do esse o nosso objeto de análise, não nos aprofundaremos nesta constatação 
neste momento.

Em síntese, constatamos que os alunos concebem ao professor uma figura 
irrealizável, valendo-se do uso do discurso violento disseminado nas publica-
ções, ao passo que constroem para sim uma imagem agressiva, um ethos de 
violência. As palavras pejorativas (os palavrões) são significativas na constitui-
ção desse ethos de violência, reforçando e potencializando o discurso violento 
contra os mestres. 

No recorte deste trabalho, constatamos as seguintes ocorrências de ex-
pressões pejorativas, “palavrões” que interferem na constituição do tipo de 
ethos constatado: “porra, merda, puta q pariu, vai tomar no cu”. No total do 
corpus estendido da pesquisa maior, aparecem ainda: “se foder, pau no cu, pu-
tão, puta merda, traste e estúpido”. A seleção lexical dessas expressões revela 
o modo de dizer violento que os sujeitos alunos têm utilizados no Twitter para 
se referir aos seus professores. 



Por sua vez, o compartilhamento e a adesão nos SRS se dá devido ao prazer 
viciante consequente da exposição típica da sociedade do espetáculo (ZUIN, 
2012) onde os alunos veem a necessidade de compartilhar entre si valores em 
comum como a agressão aos seus professores.

CONSIDERAÇÕES PARCIAIS213 

Esse recorte de uma pesquisa em andamento buscou definir como os alu-
nos idealizam o professor ao materializar o discurso violento e ao constituir 
para si o ethos de violência no site de rede social Twitter. 

A partir dos exemplares analisados textual e discursivamente na seção an-
terior, constatamos que as expressões pejorativas identificadas fazem do Twit-
ter, até então, o SRS em que mais são encontradas manifestações explícitas do 
ethos de violência, uma vez que nas redes sociais analisadas anteriormente (Fa-
cebook e Instagram) em outras fases da pesquisa guarda-chuva que integramos 
demonstram uma violência mais velada e camuflada pelo humor (SILVA, 2014). 
Isso pode ser explicado em razão da política de privacidade em relação a expo-
sição de pensamento ou conteúdo do Twitter ser mais aberta em comparação 
com o Facebook e o Instagram. Enquanto os dois últimos SRS não recomendam 
e punem a criação de contas chamadas fakes, a disseminação de conteúdos com 
incitação de violência e ódio, dentre outras medidas, “o Twitter não filtra ne-
nhum conteúdo nem remove conteúdo potencialmente ofensivo”214. Outro pon-
to a destacar são as falhas no buscador de conteúdo que está sendo observa-
da na coleta do atual corpus deste trabalho, mesmo optando por não mostrar 
conteúdos sensíveis, nenhuma publicação desaparece da linha do tempo o que 
comprova a citação acima retirada das políticas de uso do SRS. 

Por fim, constatamos que os SRS são, assim, espaços virtuais em que os 
estudantes compartilham ideologias e opiniões, não ficando de fora o ethos 
de violência contra os professores. Dessa forma, no discurso dos alunos, um 
bom professor é o que se adéqua aos seus anseios inatingíveis. Quando não 
satisfeitos, eles usam os vários SRS para espalhar o discurso violento contra os 
professores.
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O USO DE CURSOS ONLINE NO 
ENSINO DE LÍNGUA INGLESA

Marcio Soares de Souza215 
Eduardo Bispo dos Santos Junior216

RESUMO: Este trabalho tem como objetivo principal descrever e analisar 
os resultados obtidos a partir de oficinas realizadas na Escola de Aplicação 
Professora Ivonita Alves Guerra, localizada no bairro São José, em Garanhuns. 
As oficinas foram realizadas com alunos do primeiro ano do ensino médio e 
foram parte de um projeto que serviu como requisito para aprovação na cadei-
ra “Informática e linguagem” do curso de letras da Universidade Federal Rural 
de Pernambuco. Seguindo os conceitos de letramento e letramento digital tra-
zidos por autores como Soares (2002); Kleiman (2007) e Bawden (2008), o 
projeto foi dividido em três etapas. A primeira etapa foi de familiarização dos 
alunos com a plataforma online busuu, que foi a escolhida e utilizada no proje-
to por conta da sua facilidade de acesso e sua gratuidade, além da diversidade 
de conteúdos que a mesma possui. Nas outras duas etapas, os alunos tiveram 
contato com a Língua Inglesa por meio do busuu e de interações em grupo. Na 
última etapa, os alunos foram avaliados por meio de uma apresentação teatral 
de até dois minutos, realizada em inglês, as quais eles construíram com o auxí-
lio dos professores. Nesta etapa, os alunos puderam avaliar também, através de 
um questionário no “google docs”, a plataforma utilizada e os meios de aborda-
gem usados durante o projeto.

PALAVRAS-CHAVE: Ensino. Letramento digital. Língua Inglesa.

1. INTRODUÇÃO 

No curso de Licenciatura em letras, há uma preocupação com as formas 
com as quais os futuros docentes irão lidar com alunos de diferentes idades e 
níveis de ensino. Em relação à Língua Inglesa, o curso de letras tenta mostrar 
aos futuros docentes novas formas de abordagens e métodos de ensino que 

215 Graduando em Licenciatura plena em Letras Português/Inglês pela Universidade Federal Rural de Pernambu-
co, Unidade Acadêmica de Garanhuns. E-mail: marcio.thegazette@gmail.com.
216 Graduando em Licenciatura plena em Letras Português/Inglês pela Universidade Federal Rural de Pernambu-
co, Unidade Acadêmica de Garanhuns. E-mail: eduardobispo7@hotmail.com.



fujam da ideia tradicional, de que aula de inglês tem que ter tradução de texto 
e repetição de frases fora de contexto.

Para isto, há, ainda no primeiro semestre do curso, a cadeira de “Informá-
tica e linguagem”, na qual uma das formas de avaliação é fazer com que os fu-
turos docentes apliquem um projeto, visando o letramento digital dos alunos, 
em alguma escola de ensino fundamental II ou médio, e este projeto deve levar 
em consideração o uso do computador e/ou celular como objeto auxiliador do 
processo de ensino/aprendizagem.

Neste contexto, surge o projeto cujos resultados serão analisados neste 
artigo. O projeto foi aplicado na escola Escola de Aplicação Professora Ivonita 
Alves Guerra, localizada no bairro São José, em Garanhuns, e nele foram reali-
zadas algumas oficinas, nas quais os alunos puderam ter contato e fazer uso da 
plataforma online Busuu, que surgiu em 2008, criado por Bernhand Niesner e 
Adrian Hilti. Na plataforma o estudante tem acesso a doze idiomas diferentes, 
sendo eles: inglês; espanhol; francês; alemão; italiano; português; mandarim; 
japonês; polonês; turco; russo e árabe.

Após feita uma análise em alguns cursos onlines de destaque, tal qual duo-
lingo e livemocha, o Busuu foi o escolhido para ser utilizado no projeto devido a 
alguns fatores, como o fato de ser gratuito,e possuir uma vasta diversidade de 
conteúdos. Além disto, no Busuu o aluno pode entrar em contato com falantes 
nativos da língua a qual está aprendendo, neste caso o inglês. A plataforma 
permite que o estudante envie suas atividades de escrita para que sejam cor-
rigidas por um falante nativo de Língua Inglesa, o que faz com que haja não só 
um intercâmbio linguístico, mas também cultural. Em acréscimo, a plataforma 
permite que este aluno também faça a correção de atividades de pessoas que 
estão aprendendo a Língua Portuguesa, estimulando assim o protagonismo do 
aluno.

O Busuu também possui um sistema de gratificação em forma de moedas 
virtuais, com as quais os alunos podem desbloquear o chat e outros níveis de 
ensino. Isto é, além de estimular a competitividade dos estudantes, a platafor-
ma faz com que o aluno se veja obrigado a fazer as atividades, pois precisa fazê-
-las para ganhar moedas e desbloquear o chat para que possa conversar com 
falantes nativos da Língua Inglesa.

Então, a partir do uso desta plataforma e dos conceitos de letramento di-
gital trazidos por Soares (2002) e Bawden (2008), foi realizada uma pesquisa 
qualitativa, que segundo Silveira e Cordova (2009) ”preocupa-se com aspectos 
da realidade que não podem ser quantificados, centrando-se na compreensão 
e explicação da dinâmica das relações sociais”, visando descrever como o uso 
desta plataforma pode auxiliar no ensino de Língua Inglesa.



2. LETRAMENTO DIGITAL E ABORDAGENS DE ENSINO 

Há, atualmente, uma grande problemática com o uso de aparelhos tecno-
lógicos, como celular e computador, dentro e fora da sala de aula, pois os alunos 
não têm discernimento de quando estes aparelhos podem ser utilizados para 
além de diversão e, muitas vezes, os professores não sabem lidar com este uso 
excessivo. Porém é necessário que haja, por parte dos professores, uma cons-
cientização em relação ao uso destes aparelhos como auxiliares no processo de 
ensino/aprendizagem.

Estes aparelhos tecnológicos, aos quais alunos e professores têm acesso se 
tornaram grandes fontes de aprendizagem. De acordo com Valente (1993, p. 5)

o computador passa a ser uma ferramenta educacional, uma ferramenta de complementação, de 
aperfeiçoamento e de possível mudança na qualidade do ensino. Isto tem acontecido pela própria 
mudança na nossa condição de vida e pelo fato de a natureza do conhecimento ter mudado. (VA-
LENTE, 1993, p. 5)

Isto é, o computador assim como o celular se tornou fonte de aprendiza-
gem na qual os alunos podem buscar informações e realizar atividades sobre o 
assunto desejado. Contudo, é necessário que esses alunos sejam digitalmente 
letrados, ou seja, possuam um tipo diferente de letramento, que os permita 
fazer uso destes aparelhos como meios de aprendizagem.

Segundo Kleiman (2000), para auxiliar no processo de letramento dos alu-
nos o professor deve criar

“um conjunto de atividades que se origina de um interesse real na vida dos alunos e cuja realização 
envolve o uso da escrita, isto é, a leitura de textos que, de fato, circulam na sociedade e a produção 
de textos que serão realmente lidos, em um trabalho coletivo de alunos e professor, cada um se-
gundo sua capacidade” (KLEIMAN, 2000, p. 238)

ou seja, letramento(s) é o desenvolvimento do uso da escrita e da leitura 
nas práticas sociais, ou melhor, dizer que um aluno é letrado significa dizer 
que este aluno consegue fazer uso da escrita e leitura de forma espontânea em 
seu cotidiano. Então o uso desta leitura e escrita no meio digital caracteriza o 
letramento digital, que para Soares (2002), é o exercer de práticas de leitura e 
escrita na tela. Este letramento é necessário para que o aluno possa fazer uso 
das tecnologias como objetos de aprendizagem.

Em relação ao ensino/aprendizagem de Língua Inglesa, há uma defasagem 
quanto à abordagem de ensino, pois mesmo com os avanços das teorias da lin-
guagem e das tecnologias, ainda há uma presença muito forte da abordagem 
tradicional, na qual, segundo Silveira (1999), “atribui-se um grande valor aos 
elementos morfológicos (flexões das palavras), daí a ênfase na nomenclatura 
e no estudo das classes gramaticais”, o que faz com que o ensino de Língua 



Inglesa tenha como foco apenas a alfabetização dos alunos e não o letramento 
dos mesmos.

Tendo em vista o conceito de alfabetização trazido por Soares (2005), que 
afirma: “Quando nos alfabetizamos, aprendemos um sistema de representa-
ção da linguagem humana que toma como objeto de representação inicial os 
sons da fala, mas, posteriormente, para anular a variação linguística, tende a 
se afastar da fala por meio da ortografia.” (SOARES, 2005, p.43) pode-se per-
ceber que há um problema neste processo de ensino/aprendizagem da Língua 
Inglesa, pois a abordagem tradicional não engloba aspectos fundamentais da 
língua, como a oralidade. Por isso, é importante que haja inovação nas aulas de 
Língua Inglesa, e o uso de plataformas online pode ser um meio que auxiliará 
os professores a fazer com que seus alunos consigam utilizar o Inglês de forma 
espontânea e em situações cotidianas.

Para tal, é necessário que, além do uso da tecnologia como objeto de en-
sino, o professor se aproprie de outras abordagens, como a comunicativa e a 
cognitiva, pois de nada adiantará se o mesmo não entender língua como objeto 
de interação.

A partir daí, é possível utilizar a plataforma online como objeto de ensino, 
pois nela os alunos se depararão com atividades que variam desde o nível ini-
ciante até o avançado e exigem as quatro principais competências linguísticas 
— leitura, escrita, compreensão oral e fala. O que é de suma importância para 
que este aluno entenda a língua como objeto de interação e possa ser capaz de 
fazer uso de forma natural.

Dito Isto, é importante ressaltar que o ensino de Língua Inglesa por meio 
de uma plataforma online é um método que requer do professor um estudo 
sobre a plataforma a ser utilizada e também sobre os diferentes tipos de abor-
dagem, pois a plataforma possui algumas atividades que apontam para a abor-
dagem tradicional ou estrutural, então caberá ao professor fazer com que es-
tas atividades sejam trabalhadas de modo que visem o aprendizado da língua 
como um todo e não só da gramática.

3. METODOLOGIA E RESULTADOS DO PROJETO 

O projeto foi dividido em três etapas. Na primeira, os alunos foram apre-
sentados à plataforma Busuu, sem que houvesse a resolução de nenhuma ati-
vidade. Além disto, os professores fizeram o cadastramento de todos os alunos 
na plataforma e explicaram o funcionamento das oficinas, quais temas seriam 
abordados, a duração e o método avaliativo para o qual eles seriam submetidos.



Passado a primeira etapa, os alunos puderam então acessar a plataforma, 
visando o aprendizado dos seguintes temas: Como passar e perguntar por in-
formações pessoais; Como falar sobre e perguntar sobre gostos e desgostos; 
Como iniciar e finalizar uma conversa. Para o estudo destes temas, os alunos 
resolveram, na plataforma, atividades que estimulavam a compreensão oral, a 
leitura e a escrita. Além disto, foram realizadas algumas atividades em grupo, 
para que estes alunos pudessem fazer uso da língua de forma espontânea, a 
fim de fazer com que eles alcançassem uma competência comunicativa, que de 
acordo com Del Hymes:

a competência comunicativa compreende a integração de sistemas de competência gramatical (o 
que é formalmente possível); psicolinguístico (o que é possível em termos do processamento da 
informação humana), sociocultural (o significado social ou valor dado à fala) e probabilístico (o que 
realmente ocorre). Portanto, a pessoa é considerada comunicativamente competente se ela é capaz 
de usar a língua segundo os parâmetros acima citados (HYMES, apud NEVES, 2005, p. 72).

Isto é, houve uma preocupação por parte dos professores, para que as ati-
vidades visassem o desenvolvimento da língua como um todo, e não apenas do 
eixo gramatical, como os alunos estavam habituados.

Após isto, os alunos passaram por dois processos avaliativos. No primeiro, 
eles foram avaliados por meio de uma apresentação teatral de até dois minu-
tos. Isto é, a turma foi dividida em três grupos de quatro pessoas e um grupo de 
cinco pessoas e ocorreram duas desistências. Cada grupo recebeu a descrição 
de uma situação e tiveram que criar um diálogo a partir disto e por o diálogo 
em prática por meio de uma apresentação curta, a qual os professores filma-
ram e disponibilizaram em um canal do Youtube, para que os alunos pudessem 
ter acesso a qualquer momento.

Por fim, já no segundo processo avaliativo, os alunos puderam avaliar tan-
to a plataforma utilizada nas oficinas, como os métodos e abordagens utiliza-
das nestas oficinas, por meio de um questionário respondido no google docs 
(ver apêndice 1), e ao analisar as respostas deste questionário fez-se percep-
tível a importância de inovar as aulas de Língua Inglesa, de forma que fuja das 
traduções de letras de músicas e textos enormes.

Além disto, é importante destacar que 16 alunos avaliaram a plataforma 
Busuu como ótima, enquanto 2 avaliaram como bom e apenas 1 avaliou a pla-
taforma como regular. Já em relação à desenvoltura dos professores e a com-
preensão dos assuntos abordados, todos os alunos avaliaram como ótimo. E 
quando perguntados sobre a pretensão de continuar a usar a plataforma ao 
fim das oficinas, 17 afirmaram que pretendiam continuar a usar, enquanto 2 
afirmaram que talvez usariam, o que é de extrema valia, pois mostra que a pla-
taforma Busuu conseguiu o objetivo esperado pelos aplicadores do projeto.



Por fim, os alunos tiveram que descrever, ainda no questionário, como o 
projeto os auxiliou no processo de aprendizagem da Língua Inglesa, das quais 
destacaremos duas respostas:

1. Achei um projeto interativo, com formas de comunicação bem divertidas fazendo com que um 
trabalho se tornasse fácil e legal de compreender.
2. O projeto em si é muito interessante, os professores conseguiram nos auxiliar muito bem e ajuda-
ram muito tirando as dúvidas, além de ser muito interativo. Nos ajudou na pronúncia e na escrita.

Ou seja, a partir dos dados apresentados, é possível perceber que houve 
uma aceitação da plataforma, por parte dos alunos e que o projeto conseguiu 
alcançar bons resultados.

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A partir da realização das oficinas e da análise dos dados obtidos na pes-
quisa, é possível perceber que há possibilidades de utilizar a tecnologia como 
objetos auxiliadores do processo de ensino/aprendizagem nas aulas de Língua 
Inglesa e que, as plataformas online, podem ser um recurso enriquecedor a 
estas aulas, sobretudo o Busuu. Porém é preciso que haja, por parte dos profes-
sores, uma sensibilidade com o uso destas tecnologias, para que não as utilize 
apenas como pretexto para estudar gramática, como é feito com os textos lite-
rários em grande parte das aulas de Língua Inglesa.

O uso destes recursos, com os quais os jovens tem contato diário e podem 
fazer uso em qualquer horário, é de extrema importância, pois facilita a fixação 
da ideia de que os alunos são responsáveis pelo seu processo de aprendizagem.

Além disto, vale salientar que a pesquisa aponta para a importância dos 
processos de letramento digital, para os quais tanto os professores como os 
alunos devem ser submetidos antes de se fazer uso do celular e computador 
como objeto para o ensino de LI.

Dito isto, faz-se perceptível a importância da implantação de novas meto-
dologias de ensino e abordagens no ensino de Língua Inglesa, para que as aulas 
não se resumam apenas ao ensino/aprendizagem da gramática normativa que 
rege a língua, mas que estas aulas aconteçam visando o aprendizado da língua 
como um todo e a exploração das quatro principais competências linguísticas 
– leitura, escrita, compreensão oral e fala.
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O GÊNERO TEXTUAL CHARGE NO 
ENSINO DE LÍNGUA INGLESA: 

um estudo sob a ótica da multimodalidade
Alex Marcelo da Silva Araujo217 

Gisele Pereira de Oliveira218

INTRODUÇÃO

O mundo em que vivemos se caracteriza pela extrema rapidez na circu-
lação de informações. É o mundo da tecnologia, das constantes descobertas e 
transformações. E a escola não pode ficar alheia a essas mudanças. O trabalho 
com a leitura, principalmente, deve acompanhar as mudanças sócio-histórico-
-culturais do mundo, pois ler é vivenciar as experiências humanas por meio da 
palavra – e da imagem.

Assim sendo, muitas dessas mudanças são marcadas pelo constante de-
senvolvimento da tecnologia. A língua, por sua vez, mostra seu dinamismo na 
medida em que se transforma junto aos constantes avanços tecnológicos. Desta 
maneira, com o bombardeio constante de informações por meio de imagens e 
vídeos pelos diversos veículos de circulação, novas formas de composições tex-
tuais, que unem em um só texto várias modalidades semióticas, surgem cons-
tantemente. Com efeito, fica clara a necessidade de tratar o texto sob a ótica da 
multimodalidade.

Em vista disso, o presente estudo lança mão da seguinte problemática: 
que contribuições a Multimodalidade e a Gramática do Design Visual podem 
trazer para o ensino de Língua Inglesa na perspectiva do letramento visual?

Desta forma, esta pesquisa justifica-se pela importância do trabalho com 
a multimodalidade na sala de aula, haja vista a dificuldade que a maioria dos 
alunos tem em interpretar textos multimodais, como as charges, principalmen-
te quando estes textos estão escritos em inglês. Tal estudo faz-se de grande 

217 Estudante de graduação do curso de Letras – Português/Inglês pela Universidade de Pernambuco (UPE) e 
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relevância social pelo fato de que a leitura é condição essencial para a forma-
ção do jovem e sua inserção na sociedade, e o letramento visual, bem como 
o aprendizado proficiente na língua inglesa, é extremamente importante para 
conceber aos alunos espaço na sociedade globalizada, tecnológica e imagética 
na qual vivemos.

1. MULTIMODALIDADE

É fato que a análise multimodal consiste em tratar o texto em seus múlti-
plos modos de composição, abrindo espaço para o estudo sistemático de textos 
não verbais. No entanto, a multimodalidade não se refere apenas aos vários 
modos de composição textual usados para produzir significados, ela está in-
trínseca na língua:

A linguagem, por exemplo, é um modo semiótico porque pode ser mate-
rializada tanto como fala quanto como escrita, e a escrita é um modo semiótico 
também, porque pode ser materializada como gravura em uma pedra, como 
caligrafia em certificados, como impressão em papel brilhante, e todos esses 
meios adicionam uma camada a mais de significado. (KRESS, G.; VAN LEEU-
WEN, T., 2001, p. 6, tradução nossa)219

Dessa forma, pode-se afirmar que todo texto é multimodal, seja ele escrito 
ou oral, haja vista que, nos textos escritos, destaques simples como negrito, itáli-
co, tamanho de letra, tipo de fonte, cor e disposição da verbiagem no layout tex-
tual os tornam textos multimodais, e, nos textos orais, a entonação, a impostação 
de voz e os gestos realizados durante a fala lhes conferem o caráter multimodal.

Com efeito, todos esses elementos e códigos semióticos, isto é, todos os 
mecanismos necessários para a composição do texto verbal, não verbal e ver-
bo-visual auxiliam para a produção de significados de nossas práticas socio-
comunicativas e, dessa forma, para a representação do mundo, haja vista que, 
para Sturken e Cartwright (2001, p. 12, tradução nossa), “representação refe-
re-se ao uso da linguagem e das imagens para criar significado sobre o mundo 
a nossa volta.”220

Sendo assim, a análise multimodal extrapola o foco verbal e envereda pe-
los múltiplos caminhos semióticos do texto em busca da produção de significa-
dos. No texto verbo-visual, a informação pode organizar-se de diferentes mo-
dos. Contudo, o conjunto de todos os elementos deve ser visto com base numa 
visão global do texto, com vista a criar um todo coeso e coerente.

219 “Language, for instance, is a semiotic mode because it can be realized either as speech or as writing, and wri-
ting is a semiotic mode too, because it can be realized as engraving in stone, as calligraphy on certificates, as print 
on glossy paper, and all these media add a further layer of signification.”
220 “Representation refers to use of language and images to create meaning about the world around us.”



Em um texto verbo-visual, a imagem oferece ao leitor uma gama de inter-
pretações, indicando diversos significados e atendendo a múltiplos propósi-
tos. Segundo Sturken e Cartwright (2001), as imagens desempenham papéis 
múltiplos e complexos. Logo, portanto, cabe ao leitor lançar mão de uma visão 
ecumênica para saber estabelecer as relações entre a imagem e a verbiagem 
de um texto verbo-visual no intuito de apreender a produção de significados e, 
consequentemente, a representação do mundo.

Dessa maneira, é importante que o professor de Língua Inglesa, na sala de 
aula, crie situações comunicativas com o uso real da língua para oferecer ao alu-
no a oportunidade de desenvolver a competência de comunicação multimodal. 

2. A GRAMÁTICA DO DESIGN VISUAL: ALGUMAS CONSIDERAÇÕES

É fato que os constantes avanços tecnológicos causam grandes impactos 
nas nossas práticas sociais e comunicativas. Com efeito, novas maneiras de sig-
nificar o mundo surgem a cada instante. Sendo assim, os textos multimodais 
aparecem como uma nova forma de representar as experiências humanas por 
meio da linguagem.

Nesses textos, constituídos por diferentes modalidades semióticas, os ele-
mentos verbais e visuais estão sempre em constante interação. Dessa forma, é 
preciso considerar o caráter indissociável dos componentes linguísticos e se-
mióticos que os compõem para que haja a análise multimodal e, assim, a com-
preensão e interpretação profícua do texto.

Kress et al. (2001a) afirmam que as modalidades semióticas constituintes 
do texto multimodal se imbricam numa rede articulada de produção de signi-
ficados. Tais significados surgem a partir das escolhas que cada falante faz no 
processo de comunicação para se expressar de forma plausível em contextos 
sociais e comunicativos específicos. Sendo assim, nesta rede complexa e articu-
lada de produção de significados, os diversos componentes do texto – linguísti-
cos e semióticos – não podem ser excluídos nem isolados uns dos outros, antes, 
devem ser vistos como um todo relacionado.

Com efeito, para que se entendam os processos de produção de signifi-
cados que representam o “novo olhar” sobre o mundo, os textos multimodais 
devem ser visto sob a luz da sociossemiótica. Para Kress e van Leeuwen (1996, 
2006), a cultura tem um importante papel na construção dos sentidos do texto, 
haja vista que os significados pertencem a ela, ao invés de modos semióticos 
específicos. Logo, a interpretação do texto se dará por meio da relação entre a 
sociedade, sua cultura e os significados que os membros dessa cultura produ-
zem. Assim, aquilo que é dito por meio da escolha de diferentes palavras em 
um texto escrito, pode, em um texto visual ou verbo-visual, ser expresso por 



meio da escolha da cor a ser usada em sua composição, por exemplo, ou mesmo 
do contraste, sombreamento, enquadramento. Com efeito, toda escolha afeta o 
significado global do texto.

Dessa forma, o letramento visual tem ganhado cada vez mais destaque, não 
podendo ficar de fora das práticas de estudos no dia a dia escolar. Para Kress e 
van Leeuwen (1996, p. 3 apud SANTOS, 2010, p. 3), “não ser ‘visualmente letra-
do’ começará a atrair sanções sociais. ‘Letramento visual’ começará a ser uma 
questão de sobrevivência, especialmente no local de trabalho.” É neste contex-
to que os autores propõem uma nova gramática para análise crítica de textos: a 
Gramática do Design Visual. Essa nova gramática surge em meio à emergência 
da prática do letramento visual, haja vista que os textos visuais multimodais, 
inegavelmente, circundam as nossas práticas sociais e comunicativas.

Sendo assim, considerando que a imagem tem sintaxe própria e que ela 
exerce poder sobre nossas práticas sóciocomunicativas para a produção de 
significados, Kress e van Leeuwen (1996, 2006) extrapolam o foco verbal da 
linguagem e estabelece um conjunto de três significados que estão presentes 
na composição do texto multimodal.

Desse modo, são os significados representacionais, interacionais e com-
posicionais que permeiam constantemente toda a imagem, descrevendo as ex-
periências humanas, as relações sociais entre os sujeitos da cena discursiva e 
as manifestações ideológicas a partir da visão de mundo e da realidade repre-
sentada. Nesse sentido, na Gramática do Design Visual, um conjunto de vários 
elementos é analisado para a produção de significados, tais como: o contexto 
social, histórico, político e cultural em que o texto foi produzido, sua função 
sóciocomunicativa, o tipo de proximidade entre seus interactantes, a maneira 
como os participantes do texto/imagem são construídos, considerando seus 
trajes, expressões faciais, movimentos corporais (vetores), cores, sombrea-
mento, textura, enquadramento, dentre outros.

Os significados representacionais se organizam em duas categorias: a nar-
rativa e a conceitual. Na categoria narrativa, são representados os processos de 
ação da imagem. Já na categoria conceitual, os participantes são representados 
por sua “essência” na imagem e podem ser compostos por meio de três tipos de 
processos: os classificacionais, os analíticos e os simbólicos.

A natureza da relação entre os interactantes do texto, isto é, entre o ob-
servador e o observado, fica a cargo dos significados interacionais. Estes se 
estabelecem por meio de certos processos, tais como: o contato, a distância ou 
afinidade social e a atitude.

O contato diz respeito ao nível da interação na cena discursiva entre o tex-
to e o leitor. Assim, pode-se classificar as imagens como sendo de “demanda” 
ou “oferecimento”. Nas imagens de demanda, há um vínculo direto entre leitor 



e imagem, pois o Participante Representado (doravante PR) no texto olha di-
retamente para o leitor. Por outro lado, nas imagens de oferecimento, o PR se 
dirige de forma indireta ao leitor. Neste caso, a imagem oferece ao leitor um 
“olhar” já que ele irá observar o PR.

O layout, o tamanho da moldura e o enquadramento da imagem são extre-
mamente importantes para a classificação no nível da distância ou afinidade 
social, pois tudo pode resultar num vínculo imaginário de maior ou menor afi-
nidade. Há vários tipos de enquadramento, dentre eles: o plano fechado (close-
-up), plano médio (medium shot) e plano aberto (long shot). Já a atitude é de-
monstrada pelo ângulo da imagem.

Em relação aos significados composicionais, estes podem ser determina-
dos pela posição dos PR na imagem, explicitando as estruturas Dado/Novo e 
Ideal/Real. O Dado refere-se aos elementos posicionados à esquerda da página, 
já o Novo diz respeito aos elementos posicionados à direita. O Dado ajuda a 
resgatar o contexto por meio da ativação do conhecimento de mundo do leitor 
e interfere no significado do texto na medida em que estabelece suporte para 
a informação “Nova”. Ademais, os nexos entre os elementos da imagem são ex-
pressos por meio da “Moldura”. Já a “Saliência” é empreendida pelos efeitos de 
cores, textura, tamanho, enquadramento etc.

3. METODOLOGIA

Este trabalho se desenvolveu por meio de uma pesquisa-ação de caráter 
qualitativo e exploratório, com base científica em Fonseca (2002) e Gil (2007), 
pois buscou por conceituações acerca da natureza geral da problemática desse 
estudo, abrindo espaço para o desenvolvimento de ideias e para a interpreta-
ção e atribuição de significados à questão presente neste trabalho. Desse modo, 
a análise dos dados teve como base teórico-metodológica os estudos e concep-
ções da Multimodalidade e da Gramática do Design Visual (doravante GDV).

Sendo assim, a pesquisa se desenvolveu em várias etapas. O primeiro mo-
mento se deu por meio da leitura e análise em sala de aula de duas charges em 
inglês. Primeiramente, foi realizada pelo autor deste trabalho juntamente com os 
alunos do 2º ano do Ensino Médio a leitura e análise de uma das charges. Durante 
essa primeira análise, o pesquisador fez questionamentos orais para os discen-
tes, deu pistas acerca dos elementos fundamentais para a interpretação da charge 
em questão e explanou sutilmente algumas concepções de Multimodalidade e da 
Gramática do Design Visual para os alunos. Após esse primeiro momento, os es-
tudantes tiveram que analisar outra charge em inglês, desta vez sem a ajuda do 
pesquisador. Em seguida, responderam a um questionário que envolveu questões 
acerca da compreensão e interpretação que eles tiveram do Texto 2.



Portanto, o corpus dessa pesquisa é formado por 25 (vinte e cinco) questio-
nários respondidos por alunos do 2º ano do Ensino Médio de uma escola pública, 
localizada em contexto urbano, situada no município de Bom Jardim, Pernambu-
co, em Agosto do ano de 2018 (dois mil e dezoito). Por fim, os dados foram ana-
lisados com o intuito de compreender a relação verbo-visual apresentada pelo 
gênero textual charge, bem como as contribuições que a Multimodalidade e a 
Gramática do Design Visual podem trazer para o ensino de língua inglesa.

4. ANÁLISE DOS DADOS E RESULTADOS

Com o objetivo de compreender a relação verbo-visual presente no gênero 
textual multimodal charge, foi apresentada à turma a seguinte charge:

Figura 1 – Vítima(s) do mundo digital

Fonte: SlideShare 
Disponível em: <https://pt.slideshare.net/emacon/ingls-interpretando-charges>. Acesso em: 1 mai. 2018.

O pesquisador interagiu com os alunos por meio de perguntas orais, obje-
tivando que eles apontassem os elementos que mais chamaram a sua atenção, 
bem como aqueles que eles achavam essenciais para a interpretação do texto. 
Desse modo, após uma breve análise da imagem, alguns alunos apontaram o 
computador, o papagaio morto e a expressão facial do homem como elementos 
fundamentais para a compreensão da charge. Assim, algumas hipóteses come-
çaram a surgir na sala. Em seguida, a maioria dos estudantes constatou que 
o papagaio havia morrido porque seu dono havia se esquecido de alimentá-
-lo, tal esquecimento teria se dado pelo fato de o homem passar muito tempo 
entretido com o computador. Assim, a partir de uma análise breve da imagem, 
os alunos puderam destacar alguns elementos visuais considerados por eles 
essenciais para a interpretação em questão e levantaram hipóteses sobre a in-
formatividade da charge, revelando que eles já apresentam uma breve noção 



de multimodalidade. Em seguida, o pesquisador continuou a dar algumas ex-
plicações sobre aspectos da Multimodalidade e da Gramática do Design Visual 
e os alunos voltaram a analisar a imagem com mais atenção.

Após uma análise mais detalhada, foi possível destacar as olheiras presen-
tes na face do homem (Participante Representado), o olho do animal substituí-
do pela letra “x”, além dos pratos e xícaras vazios. Alguns alunos constataram, 
dessa maneira, que as olheiras do homem confirmam a hipótese de que ele 
havia passado muito tempo de frente ao computador, e alguns ainda levanta-
ram a hipótese de que ele poderia ser viciado em redes sociais. Além disso, um 
pequeno grupo de estudantes afirmou que as xícaras vazias mostram que o 
personagem tomava muito café para manter-se acordado. Ademais, a turma in-
teira concordou que o “x” no olho do papagaio simbolizava a morte e os pratos 
vazios determinavam a causa do óbito: a fome.

Por fim, com a ajuda do pesquisador e interação de toda a turma, o texto 
em inglês presente no balão de diálogo ligado ao Participante Representado foi 
traduzido da seguinte maneira: “Veja, Polly... Ele diz que pessoas que passam 
muito tempo online desprezam seus outros relacionamentos”. Desse modo, os 
alunos puderam associar os elementos visuais destacados por eles inicialmen-
te à informação contida na parte verbal do texto, compreendendo a relação 
verbo-visual e a crítica presente na charge.

Após essa análise coletiva, o pesquisador entregou aos alunos uma outra 
charge em inglês seguida de um questionário com cinco questões. Dessa vez, 
os alunos tiveram que analisar individualmente a charge, aplicando as dicas, 
ideias e concepções que haviam apreendido na análise da charge anterior. A 
charge analisada pelos estudantes nesse segundo momento foi a seguinte:

Figura 2 – Problemas da “navegação” no século XXI

Fonte: SlideShare 
Disponível em: <https://pt.slideshare.net/emacon/ingls-interpretando-charges>. Acesso em: 1 mai. 2018.



Do ponto de vista da Gramática do Design Visual, a partir das considera-
ções de Kress e van Leeuwen (1996, 2006), pode-se conceber uma análise bre-
ve dos modos semióticos presentes no texto acima, que confluem significados 
representacionais, interacionais e composicionais.

No que diz respeito aos significados representacionais, a imagem da char-
ge em análise apresenta uma estrutura narrativa. Nota-se, neste caso, a exis-
tência de dois códigos semióticos evidentes que demarcam o processo de ação 
na imagem, são eles: a agitação das águas no casco do navio e a fumaça que sai 
das chaminés, haja vista que ela está inclinada pela ação contrária do vento. 
Esses dois elementos visuais dão a sensação de movimento ao navio. Além dis-
so, a grande mancha cinza sobre o bloco de gelo simboliza a sombra do navio, 
o que demonstra aproximação entre esses dois elementos prontos a colidirem.

Quanto aos significados interacionais, os elementos mais proeminentes da 
imagem são o navio e o iceberg, que oferecem ao leitor um “olhar” de oferta. Em 
relação ao enquadramento, este apresenta-se em medium shot (plano médio), 
uma vez que os elementos são apresentados a uma distância média dos obser-
vadores, contudo, ocupando o primeiro plano da imagem. Além disso, as cores 
presentes na imagem funcionam como elementos semióticos que, além de es-
tabelecerem a coesão e coerência do texto, veiculam ideias para a construção 
dos significados.

No que diz respeito aos significados composicionais, pode-se destacar a 
estrutura Dado/Novo na qual a palavra “Titanic”, salientada no casco do navio, 
ocupa o espaço do Dado, isto é, a informação que ajuda a resgatar o contexto 
por meio da ativação do conhecimento de mundo do leitor e interfere no signi-
ficado do texto na medida em que estabelece suporte para a informação “Nova”.

A partir dessa explanação, podemos partir para a análise e interpretação 
dos dados coletados. O questionário aplicado era composto por cinco questões 
subjetivas, formuladas com o intuito de compreender a relação verbo-visual 
presente no gênero textual charge e a compreensão que os alunos apresentam 
dessa relação.

Sendo assim, a primeira questão se referia às informações que se podia 
extrair do Texto 2 para alcançar a compreensão global do texto. Para respon-
der a essa pergunta, o aluno teria que estabelecer uma relação clara entre os 
elementos verbais e os não verbais da charge para pode interpretá-la profi-
cuamente. Assim, dos vinte e cinco alunos envolvidos na pesquisa, mais da 
metade apontou o fato de o navio estar prestes a colidir com o iceberg. Isso 
significa que mais de cinquenta por cento da turma compreendeu que, dentro 
do significado representacional da linguagem, a charge apresenta uma estru-
tura narrativa, pois compreende determinado processo de ação no texto. Essa 
correta interpretação dos alunos se deu pelo fato de eles terem atentado para 



códigos semióticos específicos, como a agitação da água no casco do navio, por 
exemplo. Dessa parcela de alunos, alguns ainda citaram o fato de alguém tentar 
alertar o capitão do navio sobre o acidente, porém o comandante havia despre-
zado o alerta por estar entretido com o celular. Desse modo, fica claro que esses 
alunos conseguiram estabelecer a relação entre os elementos verbais e os não 
verbais do texto.

A segunda questão se referia ao retrato da sociedade que a charge acima 
apresenta, e ainda, se tal retrato é positivo ou negativo. E, complementarmente, 
a terceira questão se referia à maneira como a crítica do Texto 2 poderia ser 
relacionada ao nosso dia a dia. Assim, para responder corretamente a essa per-
gunta, os alunos teriam que movimentar seus conhecimentos de mundo para 
compreender como as experiências humanas são descritas pela linguagem por 
meio dos significados representacionais.

Mais da metade dos alunos, no entanto, não soube responder a essas ques-
tões corretamente, cometendo equívocos ao estabelecer a relação entre o tex-
to, os conhecimentos prévios e as experiências humanas. A má interpretação 
ou mesmo a falta de atenção durante a leitura das perguntas e do texto, nes-
se caso, pode ter sido fator fundamental para os equívocos cometidos pelos 
estudantes nas respostas. Isso revela a necessidade de trabalhar com o texto 
na perspectiva multimodal, enfatizando o uso das várias estratégias de leitura 
durante o ato de ler e assumindo uma concepção de língua que privilegie a in-
teração entre os sujeitos da cena discursiva, isto é, autor, texto e leitor, para o 
desenvolvimento de competências e de leitores proficientes.

A quarta pergunta do questionário pedia para os alunos indicarem quais 
elementos presentes na charge levaram à interpretação do texto. Nesse contex-
to, mais da metade da turma indicou o iceberg, o navio e os balões de diálogo 
dos personagens como elementos fundamentais para a interpretação do tex-
to. Isso revela que a maioria dos alunos conseguiu estabelecer uma relação de 
sentidos entre a parte verbal e a parte não verbal do texto e, dessa forma, com-
preender parcialmente a relação verbo-visual presente na charge. Além disso, 
uma pequena parcela dos estudantes também apontou a agitação da água no 
casco do navio como elemento essencial para a construção dos significados do 
texto, isso porque tal código semiótico indica que o navio está em movimento, 
levando a entender que ele colidirá com o bloco de gelo. Ademais, alguns alu-
nos apontaram o fundo preto na parte superior do texto como código visual 
indicador do tempo: a noite. Tal informação revela que a viagem está propícia 
a acidentes.

A última questão se referia a análise do Texto 1, que foi feita em conjunto 
com o pesquisador. Assim, procurou-se saber se tal análise havia ajudado os 
alunos na interpretação do Texto 2. Nesse sentido, quase a totalidade dos es-



tudantes afirmou que sim. Para a grande maioria, a análise coletiva do Texto 
1 e as dicas, observações e informações dadas pelo pesquisador ajudaram na 
interpretação do Texto 2 porque foi esclarecedor no sentido de buscar analisar 
não apenas a parte verbal do texto, mas também a parte visual, pois a interação 
entre os vários modos e códigos semióticos da composição do texto é essencial 
para a produção dos significados.

Diante disso, pode-se afirmar que a Multimodalidade e a GDV trazem 
grandes contribuições para o ensino de Língua Inglesa, pois ajuda no desenvol-
vimento de competências e habilidades de leitura com foco numa visão global 
do texto, visando à formação do leitor crítico e proficiente. Por fim, pôde-se 
compreender a relação verbo-visual apresentada pelo gênero textual charge 
e a importância da interação dos vários elementos semióticos do texto para 
a produção de sentidos. Os alunos, por sua vez, conseguiram apreender essa 
relação, bem como aspectos da multimodalidade e como tais aspectos são fun-
damentais para a interpretação e compreensão dos textos.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

No ínterim da complexa dinâmica do mundo digital e tecnológico, no qual 
estamos cercados por imagens a todo instante, a Multimodalidade e a Gramá-
tica do Design Visual são grandes aliadas do ensino e da prática do letramento 
visual na sala de aula. Tal prática se faz necessária para a construção de saberes 
multimodais e produção de significados em textos imagéticos e verbo-imagé-
ticos. Diante do que foi exposto neste trabalho, pôde-se perceber que a relação 
verbo-visual presente no gênero textual charge foi compreendida pela maioria 
dos alunos, que lançaram mão de saberes multimodais para interpretar o tex-
to como um todo coeso e coerente. Portanto, as postulações e concepções da 
Multimodalidade e da GDV podem e devem fazer parte do processo de ensino-
-aprendizagem e das práticas dos multiletramentos na sala de aula.
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MULTIMODALIDADE: 
o verbal e a imagem

Leitura do texto midiático por alunos 
do 6º ano do Ensino fundamental

Maria Vitória Lima da Silva221 
Maria do Rosário da Silva Albuquerque Barbosa222

INTRODUÇÃO

A pluralidade de usos da linguagem, em diferentes contextos sociais tem 
provocado estudos sobre o uso das novas práticas de linguagem nas aulas de 
língua portuguesa. O uso do texto multimodal nas aulas de língua, na forma im-
pressa ou digital, pode contribuir com um conjunto de significados que resulta 
numa maior compreensão do uso da língua em diferentes contextos sociais. 
Portanto, a multimodalidade é uma concepção teórica baseada nos estudos lin-
guísticos e na semiótica social que revela significados comunicativos por meio 
da escrita, da fala, da imagem, do som, do gesto, e do movimento.

Por isso o objetivo deste trabalho é analisar o processo das compreensões 
multimodais presentes em layout de uma rede social com base na teoria Sistê-
mico Funcional de Halliday (1994) que originou a Gramática do Design Visual 
(GVD) de Kress e van Leeuwen (1996, 2006).

Considerando que a multimodalidade veicula a linguagem verbal e a não-
-verbal, os usos sociais, culturais, históricos para realizar funções sociais signi-
ficativas que constroem sentidos no texto. Para o aluno conseguir entender a 
organização dos sentidos das estruturas visuais e verbais do texto multimodal, 
é necessário que o professor de língua portuguesa ajude-o a organizar os senti-
dos dentro da página, bem como fornecer ligações entre sequências de imagens.

Salienta-se ainda que a multimodalidade ganha mais visibilidade com as 
tecnologias e os multiletramentos consistentes nas práticas sociais. Sendo as-
sim, foi escolhido um layout de uma rede social para análise desta pesquisa. 
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Pretende-se ampliar as compreensões multimodais do discente a fim facilitar 
sua aprendizagem no uso da língua materna.

1. LEITURA VERBO VISUAL

Segundo Kress & van Leeuwen (2006) as imagens em situação escolar não 
deixaram de existir, mas o que vem acontecendo é uma troca de papel da ima-
gem, onde seu caráter ilustrativo primeiros anos escolares exibe uma produção 
mais técnica. Dessa forma, as imagens exibem funções ilustrativas, informati-
vas e decorativas e compondo conceitos fixos, sem que ocorra a ativação dos 
conhecimentos de mundo e, muitas vezes, trabalhadas isoladamente do texto. 
O professor de Língua Portuguesa precisa introduzir aspectos cognitivos e so-
ciais para a compreensão do uso da língua.

A Gramática do Design Visual de Kress e van Leeuwen (1996,2006) ado-
ta a organização metafuncional, baseada na teoria de Halliday (Grámatica do 
Sistêmico Funcional), que observa como os significativos são construídos por 
meio das seguintes metafunções: representacional (ou ideacional), interativa 
(ou interpessoal) e composicional (ou textual). 

A metafunção representacional abrange às estruturas que representam, 
de maneira visual, a natureza de eventos, objetos e participantes envolvidos. Os 
participantes junto com outros elementos composicionais, como por exemplo, 
os verbos e advérbios que exercem funções léxico-gramaticais como objetivo 
de significar qual o seu modo semiótico.

A metafunção interacional aproxima produtor, produto, e observador, po-
dendo ocorrer na forma escritor/texto/leitor ou falante/fala/ouvinte, exten-
sivo a todas as formas alusivas à produção e recepção de texto (KRESS; VAN 
LEEUWEN, 2006, p. 114).

Já a metafunção composicional compreende a combinação das estruturas 
visuais interativos e representativos, isto é, podem ser captados os significa-
dos por meio da distribuição do valor da informação ou da saliência de alguns 
elementos do layout. Por conseguinte, os elementos e as estruturas do texto 
criam um processo de organização para o sentido do texto, em composição de 
significados verbais e visuais.

2. ANÁLISE DO LAYOUT

As crianças e os jovens, muitas vezes, nos surpreendem quando prestam 
mais atenção na parte menor da imagem em um texto ilustrativo. Contudo, há 
organização dos componentes visuais e verbais de um texto multimodal que 
se concentra na metafunção textual. Assim, observa-se essa organização de in-



tegração intermodal no gênero midiático. Para análise dos textos utilizou-se 
os pressupostos da (GVD), a metafunção composicional permite descrever a 
composição de elementos visuais representados de acordo com a posição e o 
espaço que ocupam na imagem ou na composição multimodal.

Kress e van Leeuwen (2006), a metafunção composicional compõe três 
elementos:

— Valor informacional: É a localização dos elementos que fornecem as informações específicas 
inter-relacionadas com diversas áreas da imagem. Esses elementos podem estar posicionados, à 
direita, à esquerda, na posição superior/inferior, no centro ou na margem.
— Saliência: É o método utilizado para elevar a atenção do participante.
— Moldura: Conecta e desconecta elementos numa imagem, que pode criar uma relação entre 
eles ou não.

Segundo Kress (2006), entende por representação o interesse e o desejo do 
indivíduo em relacionar-se com o mundo. Portanto, o layout escolhido para análise 
foi de uma rede social conhecida como Facebook. O gênero midiático revela a dispo-
nibilidade de informações em curto prazo, além de possibilitar o multiletramento.

Layout do Facebook.  
Fonte: Maria do Rosário

Analisa-se primeiramente a imagem como um todo, logo depois, atenta-se 
à observar o processo composicional da estrutura e dos elementos constituin-
tes da imagem a fim de fornecer o propósito comunicativo do texto. Na ima-
gem, observa-se a presença das duas figuras políticas brasileiras, Lula e Dilma, 
representadas no centro. Na parte superior da imagem, estão as informações 



mais específicas do texto como tema o do artigo de opinião “Suspensão da pos-
se e eleição da comissão de impeachment estiveram em pauta.”, a data, o nome 
do jornal e o horário da publicação do link na página do Facebook; representam 
o ideal. Na parte inferior da imagem, estão as informações dadas gratuitamente 
ao leitor, pois estas já são características do próprio layout, como a presença 
dos emoticons que fornecem a interação do leitor com o texto; representam o 
real. Dessa maneira, todos esses elementos fazem parte do valor informacional 
que fornece ligações do texto para imagem e vice-versa.

A saliência estabelece o grau de hierarquia das cores utilizadas para compor 
a imagem, como as cores presentes da bandeira do Brasil, a cor dos emoticons 
presentes na parte inferior da imagem. A moldura fortalece a estrutura dos ou-
tros elementos composicionais, como a estrutura que caracteriza a rede social.

3. COMPREENSÃO DOS ALUNOS

Foi realizada a leitura do texto com 25 alunos do Ensino fundamental e foi 
pedido que eles escrevessem sobre o que eles compreenderam. Surpreenden-
temente, os alunos se questionaram se realmente o texto exposto, era realmen-
te considerado um texto. De fato, destaca-se a surpresa dos alunos ao se depa-
rarem com texto não visto nas aulas de Língua Portuguesa, pois a maioria dos 
textos expostos nas aulas não se aproxima do contexto social e conhecimento 
de mundo do aluno. Então, o professor de língua materna deve atentar-se ao 
ensino do uso da língua, elevando a língua como um instrumento interacional 
e não só como apenas decodificador. 

Então, os alunos do 6º ano do ensino fundamental realizaram uma obser-
vação e argumentação do layout do Facebook resultando em 25 produções tex-
tuais. Para análise das produções textuais verificou-se se alunos compreenderam 
o texto multimodal através dos pressupostos da (GVD) de Kress e van Leeuwen 
(2006), a metafunção composicional: Valor informacional, Saliência, Moldura.

Tabela 1— Produções textuais



Percebe-se que o Aluno 1, utilizou a compreensão multimodal através da 
metafunção composicional e compreendeu informações estruturais da ima-
gem, “vemos que tem 228 curtidas e 20 comentários”, como também o link do 
artigo “diário de Pernambuco.com.br” percebendo a parte inferior do layout 
(real). E na parte superior (ideal) percebeu a data e a hora e nome do jornal, 
mas também observou a imagem (centro). 

O Aluno 2 relacionou a imagem (centro) com o texto verbal (ideal), e a 
partir dessa comparação pode argumentar sobre o que entendia sobre assunto 
do artigo. Esses elementos revelam que ambos compreenderam o valor infor-
macional do layout.

É notório que o Aluno 1 buscou compreender o texto através do valor in-
formacional, mas que não percebeu os outros elementos destruídos na imagem.

Já o Aluno 2 apenas argumentou sobre o que chamou mais sua atenção o 
centro, onde está localizada a imagem de Dilma e Lula.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Ao longo deste trabalho, refletiu-se sobre a relevância na organização dos 
componentes visuais e verbais do texto multimodal sob a metafunção composi-
cional. De acordo com a Gramática do Design Visual de Kress e van Leeuwen ana-
lisou-se um layout de rede social recorrente no contexto social dos jovens, iden-
tificou-se os conceitos apresentados no texto e também observou como se dar 
o processo de compreensão multimodal com os alunos do ensino fundamental.

Pode-se concluir que vale refletir sobre os caminhos da leitura multimo-
dal, isto é, refletir sobre a forma como os elementos são combinados para che-
gar ao processo de compreensão da leitura multimodal. Mas também, pode-se 
afirmar que há um processo para alcançar a compreensão multimodal e que o 
professor deve introduzir esses textos na aulas de Língua Portuguesa para am-
pliar o conhecimento linguísticos dos seus alunos. Portanto, Kress (2010) diz-
-se que a lógica da imagem é espacial e simultânea, ou seja, todos os elementos 
do texto multimodal são combinados de maneira espacial.
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INTRODUÇÃO

Este trabalho objetiva investigar o modo como alunos dos cursos de En-
genharia Civil e Engenharia de Materiais da Unidade Acadêmica do Cabo de 
Santo Agostinho (UACSA) da Universidade Federal Rural de Pernambuco são 
inseridos nas práticas de letramento acadêmico e a partir de qual abordagem 
são trabalhados os textos escritos no contexto do ensino em disciplinas desses 
cursos. Para isso, nosso trabalho procedeu a um mapeamento dos gêneros tex-
tuais que circulam no contexto desses dois cursos com o intuito de discutir o 
letramento acadêmico e as abordagens da escrita no ensino superior com base 
na concepção de língua como processo de interação entre sujeitos (BENVE-
NISTE, 1988; 1989), letramento como práticas sociais que envolvem o uso da 
escrita (KLEIMAN, 2005), as abordagens sobre a escrita de estudantes no nível 
superior (LEA; STREET, 1998), e os multiletramentos que abrangem a multipli-
cidade de culturas e a multiplicidade de linguagens (ROJO, 2012).

Para fazer o mapeamento dos gêneros textuais mais recorrentes e verifi-
car as abordagens sobre a leitura e escrita dos alunos, aplicamos questionários, 
elaborados com perguntas que contemplaram o objetivo da pesquisa, a quinze 
professores e vinte alunos de algumas disciplinas dos referidos cursos e anali-
samos o corpus à luz da teoria que fundamenta essa pesquisa. Como resultado, 
verificamos a ocorrência maior de gêneros textuais vinculados a uma práti-
ca docente mais tradicional, como a aula expositiva e listas de exercícios, bem 
como a verificação da aprendizagem dos estudantes feita através de provas es-
critas e relatórios. No entanto, foram observadas algumas práticas de novos 
letramentos, voltadas para novas tecnologias de informação e comunicação e 
algumas atividades que favorecem os processos sociocomunicativos e intera-
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cionais. Em linhas gerais, como mostraremos, é possível verificar que prevalece 
a abordagem dos estudos das habilidades que valoriza as habilidades e a capa-
cidade cognitiva. 

1. LETRAMENTOS, LETRAMENTO ACADÊMICO E GÊNEROS TEXTUAIS

O termo “letramento” foi criado para designar as práticas sociais que en-
volvem o uso da escrita, segundo Kleiman (2005). De acordo com a autora, o 
letramento abrange o desenvolvimento histórico da escrita e reflete as mudan-
ças sociais e tecnológicas (ibid, p. 21) que envolvem mudanças também das 
práticas de letramento.

Entende-se que o letramento envolve uma gama de conhecimentos, ha-
bilidades e práticas que trazem como consequência diversas tentativas de de-
finição, surgindo, com os avanços dos estudos sobre letramento, novas pala-
vras com novas definições, a exemplo de letramentos múltiplos que abarcam 
a diversidade de práticas culturais e sociais de leitura e escrita da sociedade 
(ROJO, 2009) e os multiletramentos que abrangem a multiplicidade de culturas 
e a multiplicidade de linguagens que emergem na sociedade contemporânea 
(ROJO, 2012). Para a autora, a escola necessita assumir uma nova pedagogia 
que inclua “a grande variedade de culturas já presentes nas salas de aulas de 
um mundo globalizado e caracterizada pela intolerância com a diversidade cul-
tural, com a alteridade” (ROJO; MOURA, 2012, p. 12), a pedagogia dos Multile-
tramentos (Designing Social Futures – Desenhando Futuros Sociais), baseada 
no manifesto do New London Group. Segundo a autora, o conceito de multile-
tramentos aponta para “a multiplicidade cultural das populações e a multipli-
cidade semiótica de constituição dos textos por meio dos quais ela se informa 
e se comunica” (Ibid., p. 13). 

Lea e Street (1998) identificaram três principais abordagens sobre as 
quais a leitura e escrita dos alunos em contexto universitário está compreen-
dida e que promove a inserção desses alunos nos eventos e práticas de letra-
mento universitários, que são: o modelo dos estudos das habilidades, o modelo 
da socialização e o modelo do letramento acadêmico. Segundo os autores, o 
modelo dos estudos das habilidades compreende a capacidade individual cog-
nitiva de domínio da linguagem formal, da gramática normativa, sendo a habi-
lidade necessária para circular e se apropriar dos eventos e práticas sociais do 
contexto da universidade. Para essa abordagem, o aluno é responsável pelo seu 
letramento, devendo se adaptar ao contexto universitário independentemente 
de seu histórico anterior ou das demandas do novo contexto. No modelo da 
socialização acadêmica, Lea e Street reforçam o papel do professor como res-
ponsável por introduzir os alunos na cultura da academia, contribuindo para 



a assimilação de modos, pensamentos e práticas de escrita valorizadas e le-
gitimadas pela academia. Uma terceira abordagem compreende o letramento 
acadêmico como um conjunto de práticas sociais que variam de acordo com as 
disciplinas e os gêneros discursivos, concebendo os múltiplos letramentos que 
perpassam o universo da academia (LEA; STREET, 1998).

No que se refere aos gêneros acadêmicos, Motta-Roth e Hendges (2010) 
consideram que a produção textual atende a objetivos muito específicos, por 
exemplo um artigo acadêmico, uma monografia, uma resenha, têm funções di-
ferentes e podem ser reconhecidos particularmente em relação ao tema e ob-
jetivo do texto, público-alvo, natureza e organização das informações. Diante 
disso, as autoras concordam que para a produção de textos, que efetivamente 
atendam aos objetivos específicos da área de conhecimento a que se destinam, 
é crucial “ter uma ideia clara desses gêneros e do modo como eles normalmen-
te são utilizados” (MOTTA-ROTH; HENDGES, 2010, p. 24). 

De acordo com Ramires (2007), podemos perceber que o espaço acadê-
mico é dinâmico e plural, seus membros engajam-se na produção de conheci-
mento pautado em pesquisas e produções textuais acadêmicas que apresen-
tam um rigor científico e está marcada por relações de poder entre docentes e 
discentes. Embora muitos alunos cheguem à universidade com dificuldade na 
escrita acadêmica, também são esses alunos que apresentam uma multiplici-
dade de culturas e linguagens que podem revelar um momento em que as prá-
ticas de letramento acadêmico precisam ser refletidas. É importante o aluno 
participar das práticas de letramento do meio acadêmico, seja para circular co-
nhecimento produzido através dos diversos gêneros textuais, seja nas práticas 
sociointerativas que contribuem no processo de letramento acadêmico, porém 
também é importante os professores se aproximarem dessa nova realidade, 
de forma a compreender e criar estratégias que motivem os alunos durante as 
aulas e perceba que cada dia as aulas passam a ser menos expositivas e mais 
colaborativas.

2. METODOLOGIA

Esta pesquisa visou investigar como os alunos dos cursos de Engenharia 
Civil e Engenharia de Materiais da UACSA são inseridos nas práticas de letra-
mento acadêmico através do mapeamento dos gêneros textuais mais recorren-
tes nas aulas de algumas disciplinas do núcleo comum e específico dos cursos, 
buscando verificar quais as abordagens sobre a leitura e escrita no ensino su-
perior são mais recorrentes nessas Engenharias.

Para isso, inicialmente realizamos um levantamento bibliográfico com lei-
turas e discussões sobre os conceitos de língua e linguagem baseados nos es-



tudos de Benveniste (1988, 1989), nos conceitos de letramento apresentados 
por Street (1984) e Kleiman (2005), letramento acadêmico e as abordagens 
estudadas por Lea e Street (1998), bem como a pedagogia dos multiletramen-
tos em Rojo (2012).

O corpus utilizado para análise foi composto por questionários aplicados a 
alunos e professores da UACSA, elaborados com perguntas que contemplaram 
o objetivo da pesquisa com o cuidado de não direcionar o participante a uma 
resposta determinada. As informações coletadas possibilitaram um mapea-
mento dos gêneros textuais mais recorrentes em algumas disciplinas do núcleo 
comum e do núcleo específico dos cursos de Engenharia Civil e de Materiais de 
acordo com as respostas apresentadas e analisados com base nas teorias que 
fundamentam esse trabalho.

No questionário destinado aos professores, foram feitas perguntas que ca-
racterizaram os entrevistados, resguardando o sigilo da identidade, tais como: 
qual a sua formação acadêmica, há quanto tempo está na docência universitá-
ria, quais disciplinas ministra e se elas são exclusivas dos cursos de Engenharia 
Civil ou de Materiais. Os professores também foram perguntados sobre quais 
os recursos didático-pedagógicos costumeiramente utilizam em suas aulas; 
com uma lista de opções de resposta, tais como: aula expositiva, aula práti-
ca, lista de exercícios, seminário, debate, resumos, resenhas, projeto científico, 
leitura de artigo científico, visitas técnicas, relatório e a opção de “outro” para 
que o (a) professor (a) pudesse informar sobre outro gênero textual ou recurso 
didático-pedagógico utilizou em suas aulas. Além de perguntar qual a atitude 
do professor ao perceber que o aluno apresenta dificuldade de aprendizagem, 
quais instrumentos de verificação de aprendizagem utiliza e quais as princi-
pais mudanças observou no ensino universitário. 

No questionário para o aluno, constava uma pergunta de identificação 
do curso e que período o estudante está cursando, também resguardando a 
identidade do entrevistado. De modo similar, no questionário destinado aos 
estudantes também constou uma pergunta sobre os recursos didático-peda-
gógicos que seus professores costumam utilizar nas aulas. Além de perguntar 
se seus professores costumam diversificar o material didático disponível para 
sua aula, de que maneira e com que frequência (sempre, de vez em quando ou 
nunca); o que os professores fazem diante das dificuldades apresentadas pelos 
alunos no entendimento do conteúdo e quais são os instrumentos de avaliação 
utilizados por seus professores nas aulas do seu curso.

Todos os participantes da pesquisa tiveram acesso e assinaram um termo 
de consentimento livre e esclarecido com informações sobre a pesquisa e a 
garantia de que teriam sua identidade resguardada, estando cientes de que sua 
participação voluntária contribuiu para a compreensão do fenômeno objeto da 
pesquisa.



Para as análises e discussão dos dados consideramos as três principais 
abordagens sobre a leitura e escrita com base nos estudos de Lea e Street 
(1998), que compreende o modelo dos estudos das habilidades, o modelo da 
socialização acadêmica e o modelo do letramento acadêmico, além dos estu-
dos sobre o letramento acadêmico que vêm a contribuir para que os alunos se 
apropriem dos gêneros que circulam na academia e das práticas do contexto 
acadêmico e profissional específicas das engenharias

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A partir das análises do corpus verificamos a ocorrência maior de gêneros 
textuais vinculados a uma prática docente mais tradicional, como a aula expo-
sitiva e as listas de exercícios, bem como os gêneros utilizados como avaliação 
discente em que se destacou a ocorrência de provas escritas e entrega de re-
latórios. Também foram citados o uso de livros didáticos e apresentações de 
slides como recursos didáticos e a possibilidade de os alunos se reunirem com 
o professor em suas salas individuais ou recorrerem a monitores para sanar as 
dificuldades apresentadas pelos alunos. 

Embora, vários alunos responderam que seus professores diversificam o 
material didático, segundo eles isso ocorre de vez em quando com recursos 
que se assemelham aos já utilizados nas aulas, tais como vídeo-aula, estudo de 
caso, leitura de artigos científicos, visitas técnicas, slides e disponibilização de 
conteúdo no ambiente virtual de aprendizagem (AVA). Em todos esses casos, 
vários professores disseram disponibilizar material e se colocar à disposição 
dos alunos, valorizando as habilidades individuais e a capacidade cognitiva dos 
alunos. Segundo esse entendimento, o aluno é responsável por desenvolver as 
habilidades práticas e aprender o conteúdo independentemente da didática 
adotada pelo professor, que privilegia a assimilação de modelos e fórmulas, es-
pecialmente nas matérias que envolvem cálculos. Nessas disciplinas, entende-
mos que o professor utiliza uma abordagem dos estudos das habilidades (LEA; 
STREET, 1998), em que o aluno precisa se apropriar dos gêneros textuais que 
circulam nos cursos a partir dos seus conhecimentos prévios e são os alunos os 
responsáveis em maior grau pelo seu letramento, independentemente de seu 
histórico escolar e social.

Por outro lado, alguns professores ficam à disposição dos alunos nas suas 
salas individuais e no AVA para tirar dúvidas sobre o conteúdo e resolução de 
exercícios, além de dar novas explicações em sala de aula e indicar monitoria, 
indicam livros para consultas, indicam vídeo-aulas e jogos interativos virtuais. 
Nesses casos, percebemos que as disciplinas que envolvem Desenho Técnico, 
Matemática Aplicada e as que estimulam o desenvolvimento de projetos pos-
sibilitam uma abordagem mais próxima do modelo de socialização acadêmica 



apontado por Lea e Street (1998) segundo o qual os professores introduzem 
seus alunos em práticas que desenvolvem os modos próprios do contexto das 
engenharias, como a assimilação de termos técnicos, leitura e interpretação de 
literatura específica como manuais, normas técnicas, elaboração de projetos, 
relatórios etc., além de inserir os alunos em contextos que simulam a prática 
da futura profissão como ocorre com as visitas técnicas, aulas práticas e desen-
volvimento de projetos.

Verificamos que, mesmo em abordagens em que professores introduzem 
os alunos nas práticas de letramento com um modelo de socialização acadêmi-
ca, observam-se práticas que privilegiam as habilidades quando indicam mo-
nitores que são alunos que se destacam na disciplina e passam por uma sele-
ção para assumir a responsabilidade de orientar outros alunos nas atividades 
propostas pelo professor, sendo preferível a monitoria a consultar o professor 
como citado por alguns alunos, sendo explicado por alguns professores que a 
interação entre alunos é facilitada por ainda perdurar um certo distanciamento 
provocado pela relação de hierarquia entre professo-aluno presente no meio 
acadêmico.

Alguns professores relataram a dificuldade de ensinar os novos conteú-
dos ou de aplicar uma metodologia diferente da aula expositiva, especialmente 
nas turmas iniciantes. Isso porque as turmas dos primeiros períodos recebem 
um número alto de alunos e nas disciplinas que envolvem Cálculo e Desenho 
Técnico, por exemplo, alguns professores disseram que muitos alunos chegam 
sem a base necessária para os cursos de engenharia e os professores têm uma 
ementa a cumprir e fica difícil avançar até que os alunos se nivelem no que se 
refere ao conteúdo.

No que se refere à leitura e escrita de textos técnicos, alunos oriundos de 
curso técnico disseram que o conhecimento adquirido nessa formação anterior 
foi o que os ajudou a entender melhor os gêneros textuais como relatório e ma-
nual técnico, por exemplo. Ao analisar essas respostas recorremos aos estudos 
de Lea e Street (1998) em que a abordagem das habilidades individuais com-
preende o entendimento de que o conhecimento das normas gramaticais ad-
quiridas é suficiente para que os alunos de adequem ao contexto universitário 
independentemente do seu histórico anterior. Ao passo que Machado, Lousada 
e Abreu-Tardelli (2004) afirmam haver uma dificuldade crescente entre os es-
tudantes do ensino superior quando necessitam produzir textos que circulam 
na esfera acadêmica, como resumos, resenhas, artigos científicos etc., revelan-
do que “frequentemente, os alunos são cobrados por aquilo que nunca lhes é 
ensinado” (MACHADO; LOUSADA; ABREU-TARDELLI, 2004, p. 13). 

Quanto a leitura e produção de textos técnicos e acadêmicos, Machado, 
Lousada e Abreu-Tardelli (2004) ainda apontam que “subsiste a crença de que 
há uma “capacidade” geral para a escrita, que, [...] permitiria produzir de forma 



adequada textos de qualquer espécie” (ibid, p. 13) ou ainda que “acredita-se 
que o mero ensino da organização global mais comum do gênero seja suficien-
te para que o aluno chegue a um bom texto” (ibid, p. 13). O que verificamos ao 
analisar as respostas é que os alunos oriundos de cursos técnicos puderam 
desenvolver melhor a capacidade de leitura e escrita de textos acadêmicos por-
que tiveram um letramento anterior ao ingresso na universidade.

Nas disciplinas de Português Instrumental, os alunos trabalham diver-
sos gêneros textuais nos primeiros quatro semestre do curso e são orientados 
na produção textual, inclusive um dos professores entrevistados disse já não 
aplica prova escrita como instrumento avaliativo, preferindo utilizar resumos, 
resenhas, projetos científicos, leitura de artigos científicos e relatórios que pos-
sibilita avaliar aspectos de textualidade, composição do gênero textual e ele-
mentos gramaticais nas produções textuais.

Um dado que foi destacado por alguns professores foi o uso da internet 
como recurso que pode facilitar a aprendizagem dos conteúdos, porque os 
alunos buscam vídeos no Youtube, buscam aulas virtuais, trocam informações 
entre si e fazem consultas até mesmo dentro da sala de aula, isso possibilita 
sanarem muitas dúvidas sem a intervenção do professor. Para o professor da 
disciplina de Química, por exemplo, esse ponto é considerado um avanço posi-
tivo. Em contrapartida, esse mesmo dado foi considerado negativo por outros 
professores que consideram que os alunos buscam muitas informações e não 
consolidam o conhecimento. Nesses casos, entendemos que a abordagem do 
letramento acadêmico (LEA; STREET, 1998) como as práticas sociais presen-
tes na universidade que envolvem práticas comunicativas, variando de acordo 
com as disciplinas, possibilitam múltiplos letramentos e envolvem múltiplos 
significados que professores e alunos atribuem à escrita.

Nesse sentido, é possível perceber a presença dos multiletramentos (ROJO, 
2012) com diferentes linguagens e diferentes culturas da realidade dos contex-
tos locais dos alunos convivendo no mesmo espaço em que a cultura acadê-
mica é a legitimada e valorizada, com práticas e discursos específicos de cada 
curso e com a exigência de uma produção textual mais rigidamente regulada 
por normas técnicas e linguagem mais formal, tendo que estabelecer acordos e 
cooperação entre professores e alunos para garantir a aprendizagem.

As respostas dos entrevistados possibilitaram um levantamento e mapea-
mento dos gêneros textuais usados costumeiramente nas diversas disciplinas 
dos cursos de Engenharia Civil e de Materiais da UACSA. Foram citados 20 gê-
neros textuais/discursivos diferentes, os quais distribuímos em dois grupos, 
os gêneros escritos e os gêneros orais. Para melhor visualização da recorrência 
dos gêneros textuais mapeados, apresentamos os gráficos 1 e 2 a seguir.



Gráfico 1

Gráfico 2

O gráfico 1 mostra que entre os gêneros textuais escritos prevalece a lista 
de exercícios utilizada como recurso por quase todos os professores, seguida de 
escrita de relatório como atividade solicitada com muita frequência tanto para 
relatar visitas técnicas, resultado de algum projeto ou outra atividade prática e 
leitura de artigo científico com o objetivo de apresentar ou reforçar conteúdo.

No gráfico 2, podemos visualizar a predominância de aula expositiva, em-
bora vários professores relataram que seus alunos apresentam pouca paciência 
para essa modalidade de aula. Na sequência está a ocorrência de aula prática 
seguida de visita técnica, sendo estas atividades que possibilitam um letramen-
to profissional para os alunos que entram em contato com linguagem técnica 
específica de sua área profissional, conhecem materiais e processos relativos 



à profissão e participam de práticas sociais interacionistas que favorecem a 
aprendizagem de conteúdos e de produção do relatório.

Ao analisar o corpus, pudemos perceber que as atitudes dos professores 
diante de dificuldades de aprendizagem dos alunos revelam uma prevalên-
cia da abordagem das habilidades previamente adquiridas estudada por Lea 
e Street (1998) e isso reforça o entendimento de que os alunos são respon-
sáveis pelo seu letramento, seja nas situações de repetição das informações 
dadas, seja com atendimento individual pelo professor, pelo monitor ou dis-
ponibilizando outros materiais para consulta. Além disso, as respostas dadas 
demonstram que existe um entendimento de que os estudantes já conhecem 
ou deveriam conhecer os gêneros textuais e, portanto, são capazes de fazer o 
uso da leitura e escrita podendo reconhecer as características e fazer usos dos 
gêneros também do contexto universitário. 

Embora algumas respostas tenham revelado uma aproximação com a 
abordagem da socialização acadêmica de Lea e Street (1998), em que o pro-
fessor contribui para a assimilação de novos gêneros textuais, novas práticas 
de leitura e escrita valorizadas e legitimadas pela academia, pudemos confir-
mar que essas atitudes revelam que no contexto acadêmico existe uma produ-
ção discursiva legitimada que confere poder aos que já a dominam (RAMIRES, 
2007) e os alunos são chamados a se apropriar das normas e convenções des-
ses discursos.

No entanto, a academia precisa também compreender as culturas de sua 
comunidade acadêmica, compreender como seus alunos aprendem e como fa-
zem uso dos gêneros textuais também fora do contexto acadêmico para que 
haja abordagens didático-pedagógicas mais críticas e reflexivas em torno do 
letramento acadêmico.

CONSIDERAÇÕES 

O mapeamento dos gêneros textuais que circulam nos cursos de engenha-
ria da UACSA da Universidade Federal Rural de Pernambuco possibilitou com-
preender como os alunos são inseridos nas práticas de letramentos e qual a 
abordagem sobre a produção de textos escritos é mais recorrente. Verificamos 
a ocorrência maior de gêneros textuais vinculados a uma prática docente mais 
tradicional, como a aula expositiva e listas de exercícios, por exemplo. Se os es-
tudantes apresentam dificuldade na matéria o professor se disponibiliza para 
atendimento e indica monitoria, diversificação pouco as aulas com recursos 
que se assemelham aos já utilizados nas aulas, tais como vídeo-aula, estudo 
de caso, leitura de artigos científicos, visitas técnicas, slides e disponibilização 
de conteúdo no ambiente virtual de aprendizagem (AVA), no entanto algumas 



práticas de novos letramentos aproveitando a familiaridade dos estudantes 
com as novas tecnologias de informação e algumas atividades que favorecem 
os processos sociointeracionais também foram verificadas. 

Pudemos verificar que prevalece a abordagem dos estudos das habilida-
des que valoriza as habilidades e a capacidade cognitiva, mas algumas discipli-
nas estimulam o desenvolvimento de projetos e possibilitam uma abordagem 
da socialização acadêmica em que o professor introduz os alunos na cultura 
da academia e isso se dá através de práticas interacionistas e de letramento. 
As práticas sociais presentes na universidade compreendem o modelo de le-
tramento acadêmico e variam de acordo com as disciplinas e os gêneros dis-
cursivos, concebendo os múltiplos letramentos que perpassam o universo da 
academia. Diante desse resultado, compreendemos que a universidade está 
atravessando um momento em que as aulas já começaram a ser invertidas ou 
grupos de diferentes disciplinas se reúnem para resolver um problema de rele-
vância social a partir do conhecimento gerado no seu curso, momento em que 
as relações de poder podem se dissolver e dar lugar a uma aula colaborativa 
e a produção de textos acadêmicos, e ainda cabe a aula expositiva convivendo 
no mesmo ambiente. A escrita acadêmica precisa ser significativa para os es-
tudantes com perfil que tem entrado na universidade. Isso nos leva a sugerir 
um novo enfoque para continuidade da pesquisa que possa contribuir para a 
compreensão das práticas de letramento desse estudante e o que ele aporta à 
universidade, visando entender como se dá o letramento desse estudante e a 
produção textual na universidade atual.
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A TEMÁTICA SOCIAL “GÊNERO E 
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INTRODUÇÃO

A problemática de pesquisa escolhida leva em consideração o complexo 
que envolve a seleção cultural e curricular, além da cons trução dos saberes es-
colares, pois percebemos que com as mudanças de paradigmas no campo da 
Linguística e da Linguística Aplicada, da Teo ria e Crítica Literária, da Didática 
de Línguas e dos diversos campos da Educação, os LDPs passaram por trans-
formações teórico-metodológicas, especialmente em relação ao tratamento 
dado aos eixos de ensino (cf. BUNZEN, 2015; BUNZEN & ROJO, 2005; ROJO, 
2013). No cenário brasileiro, especificamente, tais mudanças são decorrentes 
do impacto que a avaliação do Programa Nacional do Livro Didático (PNLD) 
instaura, a partir da década de 1990, no processo de produção e de escolhas 
curriculares (cf. BUNZEN, 2009). 

Em tal conjuntura, os LPDs começam a apresentar uma carac terística bas-
tante peculiar que merece ser estudada, interpretada e compreendida uma vez 
que temos observado o crescimento desde a década de 1980 da organização 
de suas unidades/lições/capítulos por temas sociais diversos, ou seja, temas 
que geram um centro de interesse do aluno por determinadas temáticas (cf. 
BUNZEN, no prelo, SILVA, 2016; 2017). Por esse motivo, nos debruçamos nessa 
investigação.

Quisemos focar em questões de gênero e sexualidade devido o atual con-
texto político conservador brasileiro, a recorrência da temática na mídia, sua 
pouca discussão no ambiente escolar e o que diz o Guia PNLD-2017. O do-
cumento informa a importância de durante a avaliação das coleções, buscar 
àquelas que promovem positivamente a imagem da mulher, abordam a temá-
tica de gênero e, entre outros aspectos, pretendem construir uma sociedade 
não-sexista, justa e igualitária, inclusive no que diz respeito ao combate à ho-
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mofobia (BRASIL, 2016).O objetivo desse trabalho, portanto, é compreender e 
interpretar como a temática social “gênero e sexualidade” organiza do ponto 
de vista curricular, didático e textual-enunciativo duas coleções de LDPs para 
os anos finais do Ensino Fundamental aprovadas no PNLD-2017: projeto Telá-
ris – Português226(doravante C1) e a Singular & Plural227 (doravante C2)

1. GÊNERO, SEXUALIDADE E LIVRO DIDÁTICO DE PORTUGUÊS

Louro (1997), afirma que o conceito de gênero não está no dicionário e, 
por sua vez, está diretamente ligado ao movimento feminista, principalmente 
com a sua “se gunda onda”, em meados da década de 1970, quando o feminismo 
se voltou para além de ques tões sociais e políticas, passando a efetivar constru-
ções teóricas. Conforme sustenta Scott (1995), são as fe ministas americanas 
quem primeiro come çam a utilizar o termo gênero (gen der) como caráter fun-
damentalmente social das distinções baseadas no sexo (sex). O termo sugeria, 
principal mente, “[...] uma rejeição do determinismo biológico implícito no uso 
de ter mos como ‘sexo’ ou ‘diferença sexual’.” (SCOTT, 1995, p. 72).

Essa discussão, entretanto, é atualmente ques tionada por algumas pers-
pectivas teóricas, pois para elas não existe identidade sexual que não seja já, de 
alguma forma, construída discur siva e socialmente. A teoria queer, por exem-
plo, sustenta que nossa sexualidade é uma cons trução social ao assumir que ela 
não é fixa, mas sim dependente da significação que lhe é dada (cf. SILVA, 1995 
e 2013). De forma análoga, analisando os pressupostos culturais ocidentais 
que nos per mite chegar a essa noção de sexualidade, Moore (1997) entende o 
corpo humano como um sistema de signos e, citando Foucault (1979), afirma 
que a nossa sexualidade é um efeito, ou seja, produto de práticas discursivas 
específicas. Dessa forma, “[...] podemos entender que a sexualidade envolve ri-
tuais, linguagens, fantasias, representações, símbolos, convenções... Pro cessos 
profundamente culturais e plurais” (LOURO, 2000, p. 09).

Louro (2008, p. 17) afirma que gênero e sexualidade são construídos “[...] 
através de inúmeras aprendi zagens e práticas, empreendidas por um conjunto 
inesgotável de instâncias sociais e culturais, de modo explícito ou dissimulado, 
num processo sempre inacabado”. São as chamadas peda gogias da sexualidade, 
por meio das quais, contribuem nesse processo cons ti tutivo da nossa sexua-
lidade, diversas instâncias socioculturais como, a escola, a igreja, a fa mí lia, e, 
contemporaneamente, a internet, a mídia e a publicidade que inscrevem em 

226 BORGATTO, A. M. T.; BERTIN, T. C. H.; MARCHEZI, V. L. de C. Projeto Teláris: português. 2. ed. São Paulo: Ática, 
2015. (6º ao 9º ano do Ensino Fundamental 2).
227 FIGUEIREDO, L. de; BALTHASAR, M.; GOULART, S. Singular & Plural: leitura, produção e estudos de linguagem. 
2. ed. São Paulo: Moderna, 2015. (6º ao 9º ano do Ensino Fundamental 2).



nossos corpos as marcas e as normas a serem seguidas (LOURO, 2008). Todas 
essas instâncias, ao realizar tais pedagogias, “[...] fazem um investimento que, 
frequentemente, aparece de forma articulada, reiterando identidades e prá-
ticas hegemônicas enquanto subordina, nega ou recusa outras iden tidades e 
práticas” (LOURO, 2000, p. 20)

Sendo gênero e sexualidade construtos social, que ganham significado na 
história por meio dessas instâncias pedagogas, a escola, surge como um am-
biente que produz diferenças e naturaliza determinados discursos sobre es-
ses fenômenos. Por isso, Louro (1997) atenta para o fato de que até mesmo o 
tempo e o espaço escolar não são concebidos do mesmo modo para meninos 
e meninas, contribuindo, para o que ela denomina de escolarização do corpo.

Assumindo, portanto, que a escola contribui para a fabricação desses cor-
pos perpetu ando a distinção entre sujeitos a partir de pedagogias da sexuali-
dade e que os livros didáticos, hoje, assumem uma posição de destaques no 
espaço escolar, nos atemos nessa investigação.

Revisando a literatura sobre gênero e sexualidade nos LDPs, Elisbon 
(2018), chama atenção para o número de trabalhos envolvendo tal temática, 
chegando a dividir, inclusive, os trabalhos pesquisados no portal Scielo em três 
grupos: (i) artigos que analisam os textos dos livros didáticos; (ii) artigos que 
analisam as imagens dos livros didáticos; (iii) artigos que revi sam as produ-
ções sobre gênero e livro didático.

Um dos trabalhos revisitados por Elisbon (2018) é o de Marcuschi e Ledo 
(2015) que trata das representações de gênero social nos livros didáticos de 
língua portuguesa. Analisando dois volumes do 9º ano do ensino fundamental, 
de duas coleções distintas, as autoras fizeram um levantamento de textos que 
se referiam a questões de gênero social, dividido, assim, a aná lise em cinco 
temáticas: adultério, profissões, papéis sociais, relacionamentos e sexualidade 
e desigualdade entre os gêneros. Por fim, atentam para o fato de que as cole-
ções de LDPs estão atravessadas por questões ideológicas que “[...] ao serem 
tratadas na sala de aula como repre sentativas do pensamento social majoritá-
rio, acabam atuando significativamente na construção da identidade dos estu-
dantes, jovens e adolescentes, ainda em processo de forma ção” (MARCUSCHI; 
LEDO, 2015, p. 174), contribuindo, dessa forma, para a escolarização do corpo 
(LOURO, 1997). E, concluem que ainda permanece nos volumes analisados uma 
repre sentação tradicional de gênero, binária, apontadas por LOURO (1997), 
em que a mulher é pre ferencialmente associada aos papéis de mãe e esposa e 
o homem ao mundo do trabalho (MARCUSCHI; LEDO, 2015).

Em nossa pesquisa, não focamos em representações de gênero e sexuali-
dade, embora elas não tenham passado despercebidas, e não estejamos cientes 
da investigação dessas repre sentações. Mas para atendermos os objetivos pro-



postos anterior mente, priorizamos essencial mente no como a temática social 
emerge mediante análise das três dimen sões apontadas, a cur ricular, a didática 
e a textual-discursiva.

2. METODOLOGIA

O caminho metodológico surgiu das reflexões do Grupo de Pesquisa 
de Livro Didático de Português (doravante GPLDP), objetivando, en quanto 
pesquisadoras(es), entender os LDPs de forma holística (sob o viés curricular, 
didático e tex tual-discursivo). Sobre essas três dimen sões, foi elaborado pelo 
GPLDP o esquema abaixo:

Imagem 1: esquema de análise tridimensional do LDP proposto pelo GPLDP

De maneira sucinta, a dimensão curricu lar  se refere aos eixos do currícu-
lo de en sino e aprendizagem de Língua Portuguesa, incluindo os seus objetos 
e eixos privilegia dos, os te mas escolhidos, entre outros as pectos; a dimensão 
didática, se refere às explicações, méto dos e atividades para o ensino de lei-
tura, produção textual, orali dade e conhecimentos linguís ticos; por fim, a  di-
mensão textual-enunciativo , se refere às vozes que integram o LDP, o projeto 
gráfico-editorial e o movimento discursivo das unidades, capítulos e seções 
(BUNZEN, no prelo). 

Assim, tendo em vista a organização dos LDPs, optamos em fazer uma aná-
lise por unidade, para entendermos melhor como se estru turam as coleções. 
Dessa análise, cri amos o esquema de sigla CxUy que, significa “no Capítulo x, 
da Unidade y”, ou seja, quando usamos C1U1, por exemplo, queremos dizer “no 
Capítulo 1, da Unidade 1”. Optamos, também, por chamar de “episódios” do 
en redo didá tico, os momentos em que aparecem de forma mais explícita e in-
tencional um inte resse da equipe editorial em focalizar aspectos relacionados 
à temática pesquisada.



Por fim, frisamos que tanto o Livro do aluno (LA), como o Manual do pro-
fessor (MP) foram analisados e que para esse trabalho selecionamos os epi-
sódios mais significativos e lembramos que ao longo do enredo didático do 
volume 8 não encontramos nenhuma unidade, capítulo ou atividade didática 
específica em que se discuta gênero e sexualidade como aspecto central, assim 
como orientações para os professores.

3. RESULTADOS

Na coleção Projeto Teláris – Português encontramos um total de 8 episó-
dios do enredo didático que tocam em questões da temática social pesquisada, 
enquanto na Singular e Plural esse número duplica. Focando na natureza das 
atividades (perspectiva didática) e no tratamento dados às questões (perspec-
tiva curricular) elaboramos os gráficos abaixo:

Gráfico 1: Natureza das atividades

Gráfico 2: Tratamento dado às questões de gênero e sexualidade



A análise dos dados nos revela que a coleção de LDPs Singular e Plural, di-
ferente da Projeto Teláris – Português oportuniza nos enredos didáticos de sua 
coleção um número bem maior de episódios que se relacionam com a temática 
da pesquisa. Além disso, na C1 os episódios aparecem geralmente de forma 
pontual, enquanto na C2 opta por uma abordagem mais crítica.

Por esse motivo, encontramos na C2 unidades inteiras que, curricularizam 
a temática social gênero e sexualidade, enquanto na C1 essa curricularização 
apenas em um capítulo. Nesse caso, Unidade 1 do Caderno de Produção e Leitu-
ra dos volumes 07 e 09. No volume 07, a temática é curricularizada por meio da 
discussão sobre o primeiro amor e as emoções com as quais pré-adolescentes e 
ado lescentes convivem em relação aos relacionamentos amorosos, que, segun-
do o MP, em geral, procuram enfatizar a perspectiva masculina sobre o assunto, 
de modo a, desde o princípio, quebrar o mito de que os garotos não passam 
pelos os mesmos problemas que as garotas nessa etapa de suas vidas; apesar 
de considera mos importante essa mudança de foco, o LDP con tinua apontando 
para o binarismo “masculino” x “feminino”.

Já no volume 09, a equipe editorial da coleção curricularizar a temática da 
pesquisa a partir de discussões sobre gravidez na adolescência. Nas aberturas 
dos dois capítulos que compõem a unidade e nas atividades didáticas percebe-
mos um esforço da equipe editorial da coleção em abranger a discussão sobre 
gra videz na adolescência tanto para meninas, como para meninos, o nos é inte-
ressante, pois quebra a expectativa de atribuir a responsabilidade de gravidez 
na adolescência que nos é interessante, pois quebra a expectativa de atribuir a 
responsabilidade de gravidez na adolescência apenas para as meninas. Perce-
bemos ainda que os episódios pontuais de discussão acontecem durante todos 
os volumes da coleção e que há uma gradação no tratamento das atividades, ou 
seja, nas séries iniciais (6º e 7º anos) as discussões tendem a ser mais pontuais 
enquanto nas finais, mais críticas (8º e 9º).

Por sua vez, a C1, não demostra em nenhum momento a intenção de cur-
ricularizar a temática social gênero e sexualidade, mesmo apresentando dois 
momentos de discussão crítica ao longo dos 4 volumes que a compõe. Os mo-
mentos pontuais de discussão acontecem em boxes anexos as atividades didá-
ticas e leituras principais e muitas vezes o MP não oferece nenhum subsídio 
para trabalhar a temática em sala de aula. Frisamos, por fim, que o volume 8 da 
C1 não apresenta nenhuma discussão sobre gênero e sexualidade.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Nesse trabalho buscamos compreender como duas coleções de livros di-
dáticos de português para o ensino fundamental anos finais, aprovadas pelo 



PNLD 2017, organiza em seu enredo didático a temática social Gênero e Se-
xualidade. Devido à complexidade do tema, as leituras e discussões apontaram 
para um trabalho mais denso com a coleção e demandaram maior dedi cação 
para o estabelecimento de categorias de análise.

Na medida que essas categorias foram estabelecidas e que identificáva-
mos episódios em que a temática emergia do ponto de vista curricular, didático 
e textual-discursivo, percebemos também, que o livro didático ainda apresen-
ta problemas quanto a representações hegemônicas de gênero e sexualidade. 
Como, por exemplo, na seção “Outras linguagens” do C1U1, no vo lume 8 da 
coleção, em que o LDP apresenta outros exemplos da representação da Me-
dusa em linguagens que não só a verbal (apresentada na leitura principal do 
capítulo), como a pintura, a escultura, o cinema e a pintura digital. Chamou-nos 
a atenção, no que concerne a gênero e sexualidade, que o LDP pede para que 
as(os) alunas(os) “o cabelo de serpentes emoldurando o rosto delicado e fe-
minino da atriz que interpreta a Medusa” (grifo nosso, p. 30).

Podemos perceber também que não há nenhum tipo de discussão envol-
vendo outras identidades de gênero além da cis heterossexual. Nem mesmo no 
que se refere ao combate à homofobia, como pede o Guia PNLD 2017, nessa 
coleção não encontramos.

Além disso, apesar do edital e do Guia do PNLD sinalizarem a importância 
da temática nos LDPs, as coleções analisadas apresentam, essencialmente, uma 
abordagem rasa e presa a estereótipos. Além disso, não há espaço para discus-
sões sobre outras identidades de gênero para além da cis heterossexual, nem 
nada sobre o combate à LGBTQfobia.
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INTRODUÇÃO

O Programa de Educação Tutorial (PET) tem como objetivo estimular e 
integrar, em diferentes cursos de graduação, atividades nos campos de ensi-
no, pesquisa e extensão. O PET-Letras da Universidade Federal de Pernambuco 
(UFPE) foi implementado em 2009 como uma iniciativa para aproximar a teo-
ria e a prática docente nos cursos de Licenciatura em Letras, tornando a for-
mação docente como eixo estruturante de seu trabalho (SUASSUNA; BUNZEN, 
2018). O nosso programa tem como objetivo principal é auxiliar a formação 
dos futuros professores de línguas, por isso, proporcionamos debates, cursos, 
bate-papos e grupos de pesquisa. Algumas de nossas atividades são: PET-Pro-
move, uma atividade pontual, que o ministrante escolhe o formato (curso ou 
oficina), um exemplo foi a oficina “Histórias em Quadrinhos na sala de aula”, 
ministrada em 2018 por professores da universidade; PET-Curso, cuja carga 
horária é maior do que a do PET-Promove, pois tem semanas de duração. Um 
dos cursos mais frequentes é o de Libras, ministrado por discentes do PET-
-Letras e licenciandos Letras/Libras, entre outras atividades. Desse modo, as 
ações do programa buscam propiciar novos conhecimentos para todos aqueles 
que se envolvam no processo, dos organizadores aos ouvintes, e com isso, au-
xiliá-los na integração da prática à teoria, uma vez que todas não estão fixadas 
à estrutura padrão, mas flexibilizadas às demandas e às lacunas da educação e 
da formação profissional.

Uma outra atividade é a Jornada PET Letras, nosso foco neste trabalho. 
Segundo Suassuna & Bunzen (2018, p. 8), o principal objetivo da Jornada é 

228 Graduanda em Licenciatura em Letras/Português (UFPE) e bolsista do PET-Letras UFPE.
229 Graduanda em Licenciatura em Letras/Inglês (UFPE) e voluntária do PET-Letras UFPE.
230 Graduando em Licenciatura em Letras/Espanhol (UFPE) e voluntário do PET-Letras UFPE.



a “disseminação de conhecimentos atualizados na área de Letras”, ou seja, o 
evento serve como ponto de encontro para professores-pesquisadores, em pré-
-serviço ou já atuantes, em especial os da educação básica, para que os novos 
conhecimentos, pesquisas mais recentes, as inovações metodológicas sejam di-
fundidas. Para isso, contamos com as seguintes atividades: conferências (uma 
de abertura e uma de encerramento), em que um(a) professor(a) convidado(a) 
profere uma palestra; mesas-redondas, geralmente formada por três a quatro 
professores convidados que discutem sobre um mesmo tema; apresentações 
de comunicações orais/sinalizadas e pôsteres, momento em que discentes 
dos Cursos de Letras das diversas Instituições de Ensino Superior (IES) po-
dem divulgar suas pesquisas — finalizadas ou em andamento — ao público e 
a atividade cultural, que contempla as diversas artes — teatro, dança etc. As 
atividades são guiadas pela temática central da Jornada. Neste trabalho, ana-
lisamos as contribuições da VI (2017) e da VII (2018) Jornada PET-Letras que 
tiveram como eixo das discussões, respectivamente: “Qual o papel do ensino de 
línguas na escola?” e “Educação literária em tempos de crise: qual o seu papel?”. 
Temos como objetivo discutir a funcionalidade do preenchimento das lacunas 
dos cursos, uma vez que compararemos as grades curriculares às programa-
ções oficiais dos eventos acadêmicos. Assim, a pesquisa tem cunho documental 
e a análise dos dados se dará de forma qualitativa (MARCONI; LAKATOS, 2003). 

Buscamos, aqui, legitimar as Jornadas PET como complementares na for-
mação profissional do docente de línguas, visto que suas temáticas se fazem 
presentes de forma pertinente em relação aos contextos de constante mudança 
social, política e cultural. 

1. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

1.1. Educação linguística no Brasil

Adotamos, neste trabalho, a perspectiva de educação linguística de Bagno 
e Rangel (2005), conceituada pelos autores como conjunto de fatores sociocul-
turais que, durante toda a existência de um indivíduo, lhe possibilitam adquirir, 
desenvolver e ampliar o conhecimento de/sobre sua língua materna, de/sobre 
outras línguas, sobre a linguagem de um modo mais geral e sobre todos os de-
mais sistemas semióticos (BAGNO; RANGEL, 2005, p. 63).

Isto é, não consideramos o ensino e a aprendizagem de línguas, materna 
ou não, como uma atividade apenas metalinguística, como as concepções de 
língua e linguagem anteriores à da língua como forma de interação fizeram 
com que predominasse na educação básica, ou seja, ensino de nomenclaturas 
da gramática normativa. Concebemos a educação linguística como o amplia-



mento das habilidades de/sobre uma língua, considerando, para isso, os fato-
res sociais, culturais e históricos. A língua, como fato sociocultural e histórico, 
não pode ser desvinculada dessas dimensões. Pensando na sociedade, é pre-
ciso que o ensino de língua atenda às suas demandas. Bagno e Rangel (2005) 
afirmam que a educação linguística está passando por uma crise na educação 
básica. Apesar de terem se passado alguns anos entre a publicação deles e o 
nosso trabalho, ainda percebemos alguns conflitos no ensino e na aprendiza-
gem de línguas na escola, ainda decorrentes das concepções de língua(gem) 
como estruturais e de outros fatores, como a formação docente. 

A formação de professores de línguas está diretamente ligada às institui-
ções de ensino superior, especificamente aos cursos de Letras. O que o futuro do-
cente estuda durante sua graduação poderá determinar sua(s) concepção(ões) 
de língua(gem), de ensino, de aprendizagem, entre outros. O currículo tem um 
grande peso nesse processo, também os professores do ensino superior, pois os 
mesmos professores que realizam pesquisa de ponta se limitam, em seus cur-
sos de graduação, a transmitir aos estudantes os postulados canônicos das di-
ferentes disciplinas, sem renová-las com dados mais recentes, sem submetê-las 
a crítica, sem propor conceituações renovadas (BAGNO; RANGEL, 2005, p. 65).

Segundo os autores, nas graduações de Letras, há mais a reprodução do 
cânone do que a crítica dos conteúdos que servem de modelo. Dessa forma, o 
docente em formação não é estimulado a pensar, é ensinado a reproduzir para, 
num futuro próximo, ensinar seus alunos da educação básica a reproduzirem 
também, sem questionar. Vemos, então, a importância de não só uma reforma 
curricular, mas de programas e atividades que contribuam para a formação do 
professor de línguas.

1.2. Interdisciplinariedade 

Além das considerações acerca da educação linguística, sentimos a neces-
sidade de tomarmos de Paviani (2007) sua noção interdisciplinaridade na uni-
versidade, tanto por exaltá-la, quanto por entender as dimensões que geram re-
lações de interdisciplinares no ambiente acadêmico, entendendo-a assim como 

[...] um dos eixos da organização universitária e, igualmente, da organização curricular, mas só pro-
duz os resultados esperados a partir da sala de aula. Na pesquisa a interdisciplinaridade é uma 
condição natural e radical. No ensino, quase sempre, a interdisciplinaridade é praticada de modo 
espontâneo, vago, sem uma efetiva proposta pedagógica. (PAVIANI, 2007, p. 144)

Segundo o autor, toda estrutura interna da universidade tem como base 
a interdisciplinaridade, seja na pesquisa ou no ensino, ela, porém, é praticada 
de maneira não planejada e superficial. Assim, entendemos a interdisciplina-
ridade como algo que deve gerir princípios educacionais básicos que estão já 



inseridos não só nos currículos dos cursos, mas também em uma organização 
geral do meio acadêmico, mesmo com uma organização disciplinar ou a falta 
de planejamento interdisciplinar, que prejudicam e não reverberam efetivação 
necessária para tal alicerce da educação universitária. Em meio a isso, para 
o autor, a Lei de Diretrizes e Bases (LDB), de 1996, ao dar mais autonomia 
para as universidades, faz com que surja o modelo departamental que, por sua 
vez, pode dificultar o envolvimento das áreas com um ensino multidisciplinar, 
como o ensino de línguas.

Além disso, outro aspecto apontado por Paviani (2007) é a questão da re-
levância dos programas de ensino, que servem como alargadores do currículo 
e das extensões estruturais da organização curricular das disciplinas, e que po-
dem cultivar a intenção da interdisciplinaridade no ensino. Assim, os progra-
mas que não tiverem para si somente um sumário de manuais pré-estabeleci-
dos tendem a não assumir lições meramente expositivas, e, em geral, assumem 
um caráter interdisciplinar por não se restringirem a apresentar roteiros e re-
ferencial bibliográfico, ultrapassando, portanto, um trabalho individualmente 
produzido por um professor, passando a ser coletivo (PAVIANI, 2007, p. 144). 
Desse modo, percebemos que podemos tomar tais concepções para a formação 
do professor de línguas, que por sua vez, está diretamente ligada às questões 
interdisciplinares ao termos, por exemplo, aspectos socioculturais envolvidos 
à questão da educação linguística. Assim, o caráter, tanto de ultrapassar os limi-
tes disciplinares, quanto de preenchimento de lacunas curriculares são papéis, 
ressaltados por Pavani, que são levados em consideração para constituição de 
um profissional da área de Letras em período formativo.

1.3. Formação docente

Ao tratarmos da situação da formação docente, se faz pertinente não só 
à formação, mas também às condições de trabalho dos profissionais da área, 
de material e até de organização de ensino que é a precariedade do trabalho 
docente, isso porque questões como essas são as que formam o ideal que paira 
sobre o profissional da educação, e, além disso, fazem parte da realidade deste. 
Tal precariedade, por sua vez, ao termos de Gatti (2010), repercute nas prá-
ticas curriculares por condições econômicas e sociais. Entendemos aqui essa 
necessidade, portanto, pois se levarmos em consideração a formação do pro-
fissional da educação, não faz parte dela a preparação para conjectura históri-
ca das circunstâncias político sociais atravessadas pela prática docente. Dessa 
maneira, segundo o autor, o problema de tal precariedade não se resume à for-
mação afirmando que: 

Múltiplos fatores convergem para isso: as políticas educacionais postas em ação, o financiamento 
da educação básica, aspectos das culturas nacional, regionais e locais, hábitos estruturados, a na-



turalização em nossa sociedade da situação crítica das aprendizagens efetivas de amplas camadas 
populares, as formas de estrutura e gestão das escolas, formação dos gestores, as condições sociais 
e de escolarização de pais e mães de alunos das camadas populacionais menos favorecidas (os “sem 
voz” ) [...]. (GATTI, 2010, p. 1359)

Para a autora, todo o contexto atual do fazer educacional, do financiamen-
to aos pais, culminam para a precariedade do trabalho do professor. No entan-
to, entende Gatti, que a formação, no que diz respeito a todos os componen-
tes envolvidos, entre elas as instituições de ensino superior, estejam ligados a 
essa precariedade de maneira não como maior causadora, mas a mais capaz de 
propiciar melhores condições formativas para as gerações futuras. Isso porque 
tem a premissa de que para interpretação do mundo não há, ainda, verdadeiras 
condições para formação da cidadania por meio da educação. Ao ainda tratar-
mos da generalidade das precárias condições de trabalho docente, é necessá-
rio falar da importância dada aos currículos (SAMPAIO; MARIN, 2004), pois a 
forma de imposição dos parâmetros curriculares às instituições escolares redi-
reciona o trabalho pedagógico articuladamente, desconsiderando aspectos so-
ciais presentes nos contextos educacionais que são mutáveis temporalmente. 
Assim, afirmam:

Compreender as práticas curriculares nesta perspectiva, atravessadas pelas exigências da nova or-
dem econômica e política, torna-se necessário, ainda que difícil. Exige conhecer e analisar o currícu-
lo prescrito e, sobretudo, investigar o currículo real, aquele que se desdobra em práticas no interior 
da escola, cuja determinação não se origina apenas das prescrições oficiais, mas de muitos fatores 
que interferem no desenvolvimento do trabalho escolar. Seus determinantes expressam tanto as 
marcas das políticas quanto as condições e os problemas sociais e econômicos que atingem a vida 
de seus usuários. (SAMPAIO; MARIN, 2004, p. 1205)

Compreendem, as autoras, que existe a necessidade de pensar um currí-
culo que estejam envolvidos às condições político sociais do trabalho escolar 
em detrimento práticas estanques. Nesse sentido, vemos que diversos fatores 
externos culminam para que nas condições atuais (e históricas) se faça de ma-
neira pertinente a formação docente. Sendo ela interligada a fatores como os 
pequenos salários ou os currículos que necessitam ser repensados (nas escolas 
e nas universidades) e estarem relacionados com as práticas sociais. 

Em meio a isso, tal perspectiva se completa como afirma Gatti (2010) em 
aspectos que fazem reflexionar no que concerne a formação de professores, 
pois se faz necessária uma revolução no formar docente na medida em que é 
clara a fragmentação da formação, e assim deve ser pensada de uma maneira 
integrada de modo que “[A] formação de professores não pode ser pensada a 
partir das ciências e seus diversos campos disciplinares, como adendo destas 
áreas, mas a partir da função social própria à escolarização” (GATTI, 2010, p. 
1375). Portanto, vemos que aspectos que diferem a formação do profissional 



docente das demais áreas acadêmicas, uma vez que se faz necessário não só 
uma forma canônica no estudo das áreas sendo elas trabalhadas isoladamente, 
mas pensando a constituição de um profissional que necessita de amplos cam-
pos disciplinares em seu currículo que será relacionado a aspectos sociais prá-
ticos pertinentes para não só formação intelectual, mas cidadã. Em tese, é per-
tinente pontuar que tantos os aspectos externos (más condições de trabalho, 
gestão, salário etc), quanto internos (formação curricular) estão relacionados 
de maneira pertinente à uma formação mais completa e capaz de se moldar aos 
novos contextos sociais urgentes.

2. ANÁLISE

A Universidade Federal de Pernambuco oferece as seguintes Licenciaturas 
em Letras: Inglês, Francês, Espanhol, Português e Libras. Durante o primeiro 
ano e meio (1º ao 3º período), é oferecida uma grade comum para os quatro 
primeiros cursos, de acordo com a estrutura curricular dos cursos para ingres-
sos a partir de 2010.1. O currículo do curso de Libras, por ser mais recente e ter 
tido sua primeira turma em 2014.2, é um pouco diferente dos demais, em rela-
ção a ordem das disciplinas, por exemplo. No entanto, sua estrutura curricular 
é bastante semelhante a das demais licenciaturas em Letras.

As disciplinas do tronco comum são “Linguística (I, II e III)”; “Compreen-
são e produção de texto em língua portuguesa”; “Leitura e produção de texto 
acadêmico”; “Teoria da literatura (I e II)”; “Cultura brasileira”; “Latim (I e II)” e 
“Literatura latina” (as duas últimas, exceto para Inglês). Essas disciplinas estão 
ligadas ao departamento de Letras, localizado no Centro de Artes e Comunica-
ção (CAC) da UFPE. Além dessas, os alunos, no início da licenciatura, também 
cursam “Fundamentos psicológicos da educação”, “Fundamentos da Educação” 
e “Didática”, ligadas a departamentos do Centro de Educação (CE) da UFPE. 
Notamos, desde já, uma falta de articulação entre as áreas, visto que a “língua” 
se estuda num centro e a “educação”, em outro, com professores que, muitas 
vezes, nem se conhecem. Durante cada período, os cursos também têm uma 
disciplina voltada à língua específica, o curso de Letras/Francês, por exemplo, 
logo no primeiro período, tem a disciplina “Francês I — fonética e fonologia”. 

Após o terceiro período, o foco dos cursos se volta para suas respectivas 
línguas, eliminando a pouca articulação existente entre os cursos nos primei-
ros períodos. A partir do quarto período, os cursos começam a ter as discipli-
nas de metodologia de ensino. Em Português, as aulas se dão no CE. Nos demais 
cursos, as aulas acontecem no CAC, havendo, assim, uma incoerência interna 
aos cursos. Afinal, se as “disciplinas de educação”, como Fundamentos da Edu-
cação, Didática etc. são no CE, por que as metodologias e estágios (a partir do 



5º período) também não são lá? Isso tem relação com o que Paviani (2007) 
explicitou sobre o modelo departamental das universidades. Cada fragmento 
do centro e da universidade é responsável por uma área do conhecimento, ha-
vendo a separação de saberes, como se eles não tivessem imbricados. Além 
disso, as “disciplinas de língua” muitas vezes sequer fazem menção à educação, 
o que não condiz com o que deveria ser o eixo estruturante das licenciaturas, a 
formação docente.

A separação não é apenas física (entre centros). Mesmo dentro dos depar-
tamentos, as disciplinas não são articuladas. Os professores não sabem quais 
disciplinas as turmas estão cursando no período e quais docentes estão res-
ponsáveis por elas, sem haver diálogo entre professores, o que impossibilita 
até uma mínima tentativa de dialogar os conhecimentos construídos durante 
cada disciplina. No meio desse cenário, surge a Jornada PET Letras na tentativa 
de integrar as licenciaturas em Letras e trazer o debate sobre temas emergen-
tes, não contemplados pelos cursos de Letras. A primeira edição da Jornada 
ocorreu em 2011; aqui, no entanto, abordaremos apenas a sexta (2017), cuja 
temática principal foi “Qual o papel do ensino de línguas na escola?”, e a sétima 
edição (2018), que a discussão central girou em torno de “Educação literária 
em tempos de crise: qual o seu papel?”. 

A sexta edição da Jornada PET abordou diversas temáticas, dentre elas 
podemos destacar a diversidade cultural e linguística na escola; a literatura 
e o ensino de línguas; o ensino de línguas através de atividades sociais; e as 
tecnologias e o ensino de línguas. Na sua sétima edição, a Jornada PET abor-
dou temas como identidades de gênero e sexualidades na educação literária; 
a educação literária em espaços (não) escolares; literatura, educação e mino-
rias sociais; e literatura, múltiplas linguagens e adaptações. Professores de di-
versas áreas e cursos puderam falar sobre suas pesquisas, suas experiências e 
suas perspectivas sobre os temas abordados, muitas vezes sem espaço para tal 
abordagem em sala de aula, e permitindo-se o diálogo com outros profissionais 
formados e em formação sobre diversas questões.

O evento, em todas as suas edições, contou com diferentes atividades 
para dar conta dessas temáticas, como por exemplo, minicursos, mesas redon-
das, apresentações culturais, entre outras. Apesar de termos também temá-
ticas voltadas para uma língua específica, buscamos trazer temáticas que as 
unam e, ao mesmo tempo, tratem de questões atuais. Além disso, chamamos 
professores(as) de todos os cursos para apresentar diferentes perspectivas so-
bre determinado tema, dando uma visão mais global e incentivando o diálogo 
entre docentes e discentes de todas as línguas para a resolução de questões 
existentes. Um exemplo disso é a mesa redonda que abordou a literatura e o 
ensino de línguas, onde tivemos um professor da área de língua inglesa, uma 
da área de língua portuguesa e uma de língua espanhola. 



Analisando os perfis curriculares dos cursos de licenciatura em Letras na 
UFPE, pudemos ver que as disciplinas obrigatórias que envolvem literatura tra-
tam muito mais da teoria (a exemplo de Teoria da Literatura I e II) e da histó-
ria da literatura (como as disciplinas de Literatura em Língua inglesa, as de 
Literatura de Língua Espanhola e até mesmo as de Literatura Portuguesa) do 
que da educação literária em si, na escola e/ou fora dela, onde o formado em 
Licenciatura em Letras vai prioritariamente atuar. Além disso, também vimos 
pouca preocupação em trazer certos contextos sociais e políticos para a sala de 
aula, como a questão das identidades de gênero e sexualidades, as tecnologias, 
a diversidade cultural e linguística, e as minorias sociais, deixando os alunos à 
mercê do professor querer e ter espaço no cronograma para abordar isso ou 
não. Isso está relacionado ao que Gatti (2010) fala sobre a formação docente se 
dar a partir da função social da escolarização. Há a necessidade, no currículo 
do licenciando, de campos disciplinares que se relacionam a aspectos sociais 
práticos pertinentes não só à formação intelectual, mas cidadã. Assim, todas es-
sas temáticas tiveram espaço nas Jornadas PET, com acesso a toda comunidade 
acadêmica de Letras da UFPE e de fora dela, suprindo essa demanda dos futu-
ros docentes da área de línguas. Ainda se proporcionou a integração entre edu-
cação, os saberes linguísticos e literários de diferentes línguas e os contextos 
sociais e políticos atuais, atuando para diminuir a fragmentação dos conheci-
mentos e entre os cursos e formar melhores profissionais de ensino de línguas.

3. CONCLUSÃO

Pudemos ver que os debates gerados nas Jornadas contribuem para somar 
às discussões dos currículos dos diferentes cursos de Letras através de deba-
tes sobre temas pouco ou não trabalhados durante as disciplinas obrigatórias, 
como a ‘educação inclusiva’, o ‘ensino de literatura’ e a ‘interdisciplinaridade’, 
e através da junção das discussões sobre o ensino-aprendizagem-avaliação de 
diferentes línguas, não fragmentando os conhecimentos. As Jornadas PET, ain-
da, promovem o diálogo não só entre as línguas, mas também entre docentes 
e discentes de diversas áreas, integrando a área de ensino aos saberes espe-
cíficos de cada curso de Letras e fornecendo uma formação mais completa ao 
licenciando.
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INTRODUÇÃO

O uso de novas tecnologias da informação e comunicação (NTIC) em di-
versos espaços de ensino vem auxiliando o ensino de línguas nas duas últimas 
décadas, uma vez que computadores vêm sendo utilizados mais intensiva e sis-
tematicamente por professores, estudantes e membros da sociedade em geral 
(TAVARES et al., 2015). 

Nesse sentido, é importante reconhecermos que avanços tecnológicos e a 
produção de softwares educacionais vêm contribuindo para uma grande apro-
ximação das áreas de educação, linguística e informática. 

Partiu daí, nosso objetivo de discutir o uso das novas tecnologias como 
mediadoras no processo de aquisição da leitura e escrita em língua estran-
geira. Para alcançar nosso objetivo, buscamos nos fundamentar em Frei et al. 
(2011), Lopes (2011), Mattar (2010), Paiva (2017), Prensky (2010), Santos et 
al. (2012) e Tavares (2015), entre outros. 

A metodologia empregada nesse recorte de pesquisas em andamento foi 
a qualitativa de caráter bibliográfico, segundo orientações de Gil (2010) e Tri-
viños (2010). Esse tipo de pesquisa tem como fonte livros, artigos científicos, 
dissertações, teses. 

231 Graduanda em Letras, com habilitação em Português e Inglês, pela Universidade Católica de Pernambuco (Uni-
cap). Aluna voluntária no Programa de Iniciação Científica. 
232 Graduanda em Letras, com habilitação em Português e Inglês, pela Universidade Católica de Pernambuco (Uni-
cap). Aluna voluntária no Programa de Iniciação Científica.
233 Mestre e doutorando em Ciências da Linguagem pela Universidade Católica de Pernambuco (Unicap). Profes-
sor do Curso de Letras da Unicap.



Os exemplos mais característicos desse tipo de pesquisa são sobre inves-
tigações sobre ideologias ou aquelas que se propõem à análise das diversas 
posições acerca de um problema, sendo este último o foco de nosso interesse. 

1. TECNOLOGIAS, SOCIEDADE E EDUCAÇÃO

As formas de convivência social e aprendizagem vêm sofrendo modifica-
ções devido à evolução e à utilização de tecnologias da informação e comu-
nicação (TIC). O uso dessas ferramentas em diversos espaços de ensino vem, 
também, auxiliando o ensino de línguas nas duas últimas décadas, uma vez que 
computadores vêm sendo utilizados mais intensiva e sistematicamente por 
professores, estudantes e membros da sociedade em geral (MATTAR, 2010; 
PRENSKY, 2010; FREI et al., 2011).

Nesse contexto, leitura e escrita vêm sofrendo modificações. Assim, é im-
portante reconhecermos que avanços tecnológicos e a produção de softwares 
educacionais vêm contribuindo para uma grande aproximação das áreas de 
educação, linguística e informática.

A globalização, os ambientes virtuais, as novas formas de lazer e contato 
desafiam o estar no mesmo lugar ao mesmo tempo. E as novas tecnologias têm 
papel preponderante nessas transformações. O desafio é preparar as pessoas 
para lidar com essas novas formas de viver, de pensar, de ensinar e de aprender. 
Pessoas que sejam capazes de criar sentidos, agir e reagir instantaneamente 
segundo novas matrizes de construção do saber. Essa nova capacidade é, na 
verdade, um novo “modo de ser” (SANTOS, T. F. et al., 2012).

A esse respeito, Paiva (2017) afirma que o uso do celular vem sendo, lenta-
mente, apropriado pela educação formal, apesar de alguns estados terem cria-
do leis para proibir sua entrada na escola, como Goiás, Paraná, Rio de Janei-
ro, São Paulo e Pernambuco. Apesar das proibições, os estudantes continuam 
usando seus aparelhos tanto para se divertir quanto para aprender. É este últi-
mo uso que nos interessa.

A implementação das novas tecnologias na sociedade proporcionou uma 
nova forma de viver, tudo é mais rápido e otimizado. Buscar conhecimento 
através de uma plataforma de pesquisa é muito comum, mas, muitas vezes, há 
um grande número de resultados dentro das plataformas de pesquisa e o indi-
víduo pode não saber selecionar os conteúdos mais adequados. 

Perante esse quadro, é importante atentar à forma de utilizar essa plata-
forma de maneira eficiente, e todo o corpo escola precisa estar ciente de como 
utilizá-las e de como tornar atraente ao corpo estudantil.



Segundo Paiva (2017), “a otimização do tempo é uma característica desse 
tipo de aprendizagem. Não existe mais ociosidade se seu celular está em sua 
mão o tempo todo. A cada intervalo entre uma atividade e outra, é possível in-
teragir, brincar, estudar ou trabalhar com o celular”.

Os smartphones estão entrelaçados na vida dos docentes e discentes, não 
se pode mais separar a realidade e dispensá-la na sala de aula. É necessário 
trazer essa realidade dentro da sala de aula, equipar os professores e capacitá-
-los para utilizarem as novas tecnologias como forma de ensino aprendizado.

Segundo Paraná (2010) o uso das novas tecnologias proporciona um aper-
feiçoamento das leituras de mundo, promovendo uma facilitação de reconheci-
mento das múltiplas linguagens culturais da sociedade.

2. USO DE APLICATIVOS MÓVEIS PARA APRENDIZAGEM DE 
LÍNGUA INGLESA

O ensino de um idioma estrangeiro tem se beneficiado bastante através da 
incorporação das novas tecnologias de comunicação e informação aos tradicio-
nais métodos de ensino e aprendizagem. É notória a necessidade de discutir e 
refletir sobre o uso das tecnologias móveis no processo ensino aprendizagem. 
Para a construção do processo de integração dessas tecnologias, a metodologia 
de ensino deve ser adaptada a realidade dos alunos que vivem a tecnologia e 
se comunicam “através da mesma, possuem redes sociais que os agrupam. O 
importante é o direcionamento, o planejamento e a apropriação das chamadas 
NTICs nas disciplinas, transformando as dificuldades como parceiras enquanto 
suporte e complementação pedagógica” (TAVARES et al., 2015, p. 215).

Segundo Vygotsky (1991) aprender é muito mais do que pensar. O ensino 
aprendizagem é a aquisição de várias habilidades que proporciona, em segui-
da, o pensamento sobre diversos assuntos.

A aprendizagem da língua inglesa mediada por um aplicativo móvel den-
tro da sala de aula pode ser bastante útil já que proporciona uma proximidade 
cultural da língua estrangeira. Estudar uma língua estrangeira é muito mais 
do que exercitar as habilidades da escrita, conversação, leitura e auditiva, mas 
também uma imersão do aluno aos aspectos culturais proporcionados pela 
Internet e suas ferramentas como os aplicativos móveis. Lopes (2012, p. 3), 
a esse respeito, destaca que “o ensino de línguas estrangeiras, especialmen-
te nas duas últimas décadas, vem recebendo um crescente e precioso auxílio, 
oriundo das novas tecnologias de informação e comunicação em ambientes de 
ensino-aprendizagem”.

Para Hashimoto (2017, p. 2080), “com o avanço e, consequentemente a 
popularização dos computadores na década de 1990 no mundo, essa tecno-



logia começou a ser utilizado sistematicamente pelos professores e alunos de 
línguas estrangeiras”. 

A rápida evolução das tecnologias tem contribuído para o aparecimento 
de aplicativos didáticos, jogos educacionais e alguns exemplares de livros que 
possuem versão online; essas plataformas digitais favorecem a facilidade da 
aprendizagem da língua estrangeira, ocorrendo um bom desenvolvimento das 
habilidades no aluno. Esse contato cultural enriquece o aluno e a construção de 
sua personalidade. Pois, aprender uma nova língua é se apropriar e ter conhe-
cimento linguístico e extralinguístico do objeto em questão.

A aquisição da língua inglesa ainda é considerada um diferencial no mer-
cado de trabalho e acadêmico. Muitos alunos apresentam dificuldades em 
aprender um novo idioma, e um dos fatores é a não convivência com a língua. 
As novas tecnologias proporcionam o contato necessário para que o aluno te-
nha um certo progresso na habilidade da conversação, e assim, progredir a sua 
aquisição linguística. 

Carneiro (2002), em seu livro intitulado Informática na educação: repre-
sentações sociais do cotidiano, sugere a necessidade de incentivo aos docentes 
a fim de propor a utilização de recursos tecnológicos como subsídios metodo-
lógicos para educadores. É sua crença que o uso de tecnologias por professores 
e alunos pode contribuir para a complementação de ensino, o que, segundo 
Tavares et al. (2015), facilita e incentiva o uso da tecnologia móvel na busca 
pelo saber.

As plataformas digitais apresentam vários benefícios como a quantidade 
de conteúdo didático que utilizam a imagética para facilitar o desenvolvimento 
do vocabulário do estudante, usando a associação da palavra com a imagem. 
A habilidade de leitura (reading) e da fala (speaking) são considerada habili-
dades que os alunos mais demonstram dificuldades devido o fato que tem que 
interagir com o outro; fazendo com que o discente não tenha confiança e fique 
acanhado em falar em público. O listening é outra habilidade “problemática” 
que também precisa de interação e confiança. 

Para Tavares et al. (2015), as novas tecnologias não devem ser tratadas 
como a solução para todos os problemas educacionais, mas podem – e de-
vem, acreditamos – ser tidas como recursos facilitadores do processo de en-
sino-aprendizagem, mediadores. Nesse sentido, concordamos com as autoras 
quando defendem que as tecnologias móveis devem ser trabalhadas no dia a 
dia dos alunos. 



3. CONSIDERAÇÕES FINAIS

As novas tecnologias de informação remoldaram a forma do ensino apren-
dizagem tradicional e fazem parte da nossa sociedade, sendo assim, não há 
mais como excluí-las do ambiente escolar. É de extrema importância a aquisi-
ção de conhecimento dessas ferramentas pelos professores e alunos. 

É necessária a discussão sobre como implementar essas novas tecnologias 
de forma que beneficie o professor e o aluno, proporcionando uma via dupla 
de ensino e aprendizagem. Novas metodologias de ensino precisam ser criadas 
para adaptar o mundo digital já presente na vida do alunado, agora, e para 
dentro da sala de aula de maneira saudável. O corpo discente apresentado a 
esse novo método de ensino passa de um assimilador passivo do conteúdo a 
um desenvolvedor do próprio saber. 
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INTRODUÇÃO

O Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) tem sido ao longo dos anos 
um importante instrumento para validação dos parâmetros estabelecidos 
pela reforma do ensino médio promovida entre 1995-2002 pelo Ministério da 
Educação, difundidos, assim, para todo o Brasil. O ENEM tem como objetivos 
primordiais a avaliação do desempenho dos alunos recém-egressos do ensino 
básico por todo o país seguindo uma sequência de competências pertinentes 
de maneira relacionada aos desafios sociais enfrentados pelo aluno brasileiro. 
Assim, a concepção presente no âmbito do ENEM é a importância dada aos 
conteúdos voltados para o desenvolvimento raciocínio e questões que valori-
zem a capacidade intelectual de desenvolvimento de aprendizagem (CASTRO; 
TIEZZI, 2005).

Partimos da possibilidade, para nortear essa pesquisa, de que a prova pos-
sui uma série de artifícios linguísticos, cognitivos e multimodais que servem 
de base para o vislumbre do andamento do ensino de língua no Brasil. É nesse 
sentido que este trabalho é pertinente, porque busca constatar, nas questões 
do domínio discursivo publicitário, se as provas se valem do que preconizam 
os Parâmetros Curriculares Nacionais, além de observar se as questões têm 
conexões com o contexto social vigente no país, na medida em que articulam 
produção de sentido, análise de gêneros textuais e formação crítica. A seleção 
de tal domínio se dá porque corresponderia às premissas deste trabalho ob-
jetivar analisar se há a presença e como ocorre a utilização dos Parâmetros 
Curriculares e também se há o compromisso com a língua enquanto produto 
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social. Para atingir tais objetivos, na presente pesquisa buscamos nas provas de 
Linguagens de ENEM de 1998, 2003, 2005, 2009 2013, 2017 (3 provas pré-re-
forma e 3 pós-reforma) questões relativas ao domínio publicitário, procurando 
analisar qualitativamente se ocorre e como ocorre as preocupações acerca do 
estudo de gêneros multimodais voltados para temática sociais. Para isso, a pes-
quisa recorreu a Carvalho (2003) e suas noções sobre a publicidade; Dionísio 
(2014) e o estudo da multimodalidade; Marcuschi (2008) com seus estudos 
sobre língua, gêneros e sua importante contribuição para o estudo da com-
preensão e do processo inferencial, e aos Parâmetros Curriculares Nacionais 
(2000) para um diálogo sobre as diretrizes pedagógicas.

1. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Uma prova que busca avaliar o caráter de proficiência do ensino-aprendi-
zagem de língua poderia estar distanciada desse aspecto inferencial e crítico, 
pois, tendo a linguagem como forma de interlocução que faz parte das práticas 
sociais vigentes dos variados grupos da sociedade, o exame nacional reconhe-
ce, por ter como mote uma visão de língua pautada claramente no sociointera-
cionismo. É nesse sentido que segue a Matriz de Referência do exame ao tratar 
das questões de gêneros textuais e sua importância para um valor crítico capaz 
de desenvolver habilidades linguísticas na aprendizagem dos estudantes. As-
sim, o ENEM preza pelo caráter responsivo da linguagem crítica na capacidade 
do estudo linguístico em gêneros que tenham funcionalidade social.

As perspectivas teóricas atuais parecem convergir num ponto específico 
para o ensino de língua materna: o uso de textos de diversos gêneros textuais 
com diversas funções sociais e que circulam em diferentes suportes, além de 
envolverem diversas modalidades. Nesse sentido, entendendo os gêneros tex-
tuais como entidades sócio-historicamente situadas e que permitem a comuni-
cação (MARCUSCHI, 2008), partimos do pressuposto de que sua análise resulta 
na formação de um estudante/cidadão consciente, porque constitui uma parte 
fundamental do ser humano: a comunicação.

Dionísio et al (2014, p. 41) aponta que “trazer para o espaço escolar uma 
diversidade de gêneros textuais em que ocorra uma combinação de recursos 
semióticos significa promover o desenvolvimento cognitivo de nossos apren-
dizes.” Nesse sentido, percebe-se que uma boa formação envolve não somente 
o estudo de uma única modalidade (a escrita) na escola. Dessa forma, como 
apontam os PCN (2000), é preciso desenvolver a “competência discursiva, fazer 
com que o aluno saiba dominar as esferas de produção de sentido, e relacioná-
-lo em sua vivência, manipulando recursos linguísticos e contextuais para a 
produção de um gênero, além da reflexão deste como organizador da realidade 



social.” Isto é, o estudo dos gêneros em suas diversas modalidades não deve ser 
dissociado da realidade, porque estes são o que a fundamentam.

Entende-se, ainda, que a multimodalidade constitui parte significativa 
para a formulação de sentidos, principalmente na contemporaneidade, na qual 
os hipertextos e o constante fluxo de informações requerem cada vez mais do 
leitor uma capacidade discursiva que resulte num processo de compreensão 
ativo, crítico, proficiente e que não despreze o contexto. Para encaminhar nos-
so trabalho, valemo-nos da noção de domínio discursivo como uma esfera de 
produção de determinados gêneros que circulam socialmente com objetivos 
que se assemelham. Nesse sentido, justificamos a escolha do domínio publi-
citário porque possui “as características específicas da sociedade na qual se 
insere e é o testemunho autorizado dos imaginários sociais do contexto envol-
vente, revelando o funcionamento cultural” (CARVALHO, 1998). Isso porque 
dialogam constantemente com o sujeito em sociedade, e o seduz de modo a 
conduzi-lo ao consumo. Além disso, também o entendemos como ferramenta 
de mudança social, porque este, por dominar multimodalidades, vale-se do po-
der argumentativo para persuadir o leitor, além de envolvê-lo e engajá-lo.

Para mais, é importante destacar que o processo de compreensão é inte-
rativo, e produz-se na interrelação de autor, texto e leitor, os quais cooperam 
ativamente entre si para a produção de sentidos. Além disso, compreendemos, 
como os PCN (2000, p. 8), que é importante “analisar, interpretar e aplicar os 
recursos expressivos das linguagens, relacionando textos com seus contextos, 
mediante a natureza , função, organização das manifestações, de acordo com 
suas condições de produção e recepção”, para que, como já apontado, construa-
-se um leitor proficiente, sendo papel, para isso, da escola. Por outro lado, para 
elencar o documento de competências e habilidades requeridas pelo ENEM, 
é preciso afirmar que há vários trechos que se correlacionam, em alguns mo-
mentos até ipsis literis, mas ele tende a especificar mais o que é pedido, e pode-
-se exemplificar essa afirmação com a Habilidade 21 da Competência 7 (a qual 
está transcrita literalmente dos PCN), que requer do estudante “reconhecer em 
textos de diferentes gêneros recursos verbais e não-verbais utilizados com a 
finalidade de criar e mudar comportamentos e hábitos”, e na H23: “inferir em 
um texto quais são os objetivos de seu produtor e quem é seu público-alvo, pela 
análise dos procedimentos argumentativos utilizados”.

Para finalizar este tópico, compactuamos com a ideia de Marcuschi (2008) 
que trata o processo inferencial como a produção de uma informação semân-
tica nova, ou seja, aquela que vai além da paráfrase do texto lido, porque esta 
não requer esforço cognitivo por parte do leitor. Assim, buscamos analisar esse 
processo de produção de sentido através da teoria dos horizontes de compreen-
são (MARCUSCHI, 2008), segundo a qual há diferentes níveis no processo de 
produção de sentido, além de ser possível estabelecer uma conexão com o nível 



dos comandos que o ENEM mobiliza dos candidatos. A figura abaixo foi retira-
da de um artigo do professor Luiz Antônio Marcuschi, que pode ser encontrado 
no link abaixo:

Disponível em: https://acervodigital.unesp.br/bitstream/123456789/40358/3/01d17t07.pdf 

Pretendemos, portanto, observar se os comandos estão no horizonte má-
ximo, o qual é o desejável para Marcuschi porque requer uma maior mobiliza-
ção cognitiva.

2. ANÁLISE

Partindo, primeiramente, da análise das questões pré-reforma, as provas 
de 1998 a 2008 foram analisadas e não foi constatada a disposição de questões 
do domínio publicitário que recorressem aos critérios fundamentados aqui. O 
que pôde ser analisado foi que os horizontes de compreensão cobrados, ma-
joritariamente, eram mínimos, o que comprometia o nível de aprendizagem 
da época. Mais do que isso, a relação entre a compreensão dos alunos está di-
retamente ligada às inferências, multiletramentos e significação de elementos 
multimodais. Os PCN (2000), assim, não eram contemplados com eficácia.

No que diz respeito às questões das provas de 2009, 2013 e 2017, pós-
-reforma, foram notadas relevantes diferenças. O domínio publicitário foi abor-
dado, e, mais do que isso, sob a perspectiva de língua pautada por Marcushi 
(2008), como um produto social, com preocupações acerca de problemas so-



ciais, e em coadunação com a multimodalidade. Repara-se que os avanços dos 
estudos acerca dos gêneros, nesse sentido, foram inseridos no corpus da pro-
va, objetivando uma capacidade plural de entendimento. Pode-se referir a essa 
pluralidade como multiletramentos, à luz de Rojo (2012), pois são interativos e 
contribuem para a significação. Nesse seguimento, é perceptível que a concep-
ção de gêneros avançou e não se tem mais a ideia de algo estanque, e sim a pos-
sibilidade de hibridagem em diferentes contextos e com distintas finalidades. 
Desse modo, não mais apenas os aspectos linguísticos do texto são requeridos, 
como noções visuais e sonoras. Essa relação exposta por Rojo (2012) como 
multimodalidade concebe uma ampla perspectiva de entendimento até que se 
chegue nos horizontes propostos por Marcuschi (2008). 

Especificamente no ano de 2009, quando ocorreu a reforma do Enem, des-
tacamos a questão 126 da prova azul (disponível no anexo I), que começa com 
o título “Sr. Prefeito, junte-se a nós na luta contra a dengue. A sua participa-
ção é fundamental”. Esse quesito é um exemplo de gênero textual híbrido, que 
contém características de carta e publicidade oficial. Visualmente, o candidato 
já requere de atenção à disposição dos trechos e formatação da questão, pois 
esses recursos multimodais exigem uma série de multiletramentos, sobretudo 
porque é possível identificar aspectos relacionados aos gêneros digitais. Para 
além dos recursos estruturais, a questão reflete sobre o que é possível inferir 
a partir do enunciado. Isso delega uma necessidade maior de compreensão e 
interpretação, fugindo do que estaria no campo da decodificação, ou horizonte 
mínimo. Ainda é válido destacar que a prova se vale de temas atuais para em-
basar sua construção, que visa a fomentar a discussão social no que concerne 
ao combate à dengue e à responsabilidade social dos representantes governa-
mentais. Ou seja, além de exigir consideráveis níveis de letramento para a re-
solução da questão, o Enem passou a debater papéis sociais importantes para 
a construção do cidadão. O espaço dado a esse problema social, dessa forma, 
revela a disposição do Enem diante do que estabelece os PCN (2000). 

Partindo para a questão 116 da prova azul de 2013 (disposta no anexo 
II), o anúncio diz “Eu derreto. Tu derretes. Você derrete… você tem certeza que 
quer conjugar este verbo?”. Esse enunciado cumpre a função de nos colocar 
como vítimas do aquecimento global ao passo que reflete sobre as consequên-
cias dele. Mais além, na pergunta final, atribui ao leitor a responsabilidade dos 
problemas causados ao meio ambiente; e, a depender da resposta a essa per-
gunta, o homem assume ou não essa condição. Mais uma vez, então, vê-se que 
o horizonte de compreensão cobrado pelo Enem faz menção ao nível máximo, 
porque busca fazer com que o candidato questione seu posicionamento frente 
ao empecilho do aquecimento global. Ademais, os recursos multimodais são 
características relevantes na construção de significado desse enunciado, pois 
existe uma figura contendo uma gota caindo, que se relaciona ao verbo “derre-



ter”. Mais do que uma visualização meramente linguística, o candidato neces-
sita aqui de inferências visuais e ambientais. Novamente problemas sociais ga-
nham notoriedade no domínio publicitário de acordo com o contexto vigente. 
Nesse sentido, os PCN (2000) são contemplados com eficácia.

Em mais uma observação, dessa vez da questão 34 da prova azul de 2017 
(disponível no anexo III), é notório o trabalho com o anúncio publicitário visan-
do ao estímulo à leitura para crianças. Nesse caso, o anúncio pretende repassar 
para o leitor a importância desse ato. Para isso, faz uso de letras em destaque 
que informam: “Leia para uma criança. A cada livro, o Brasil inteiro vira a pá-
gina”. Ao lado, ainda, é disponibilizada a foto de um jovem segurando um livro 
e sorrindo, assim a leitura pode ser interpretada como uma atividade que in-
cita felicidade. Tais recursos multimodais, mais uma vez, servem ao objetivo 
de ampliar a superfície de compreensão dos candidatos, ao combinar aspectos 
linguísticos, visuais e culturais de maneira bem humorada. Ademais, o Enem 
segue cumprindo o que preconizam os PCN (2000), ao relacionar à questão 
uma problemática social vigente, que é o caso dos baixos índices de leitura. 

3. CONCLUSÃO

Apesar de este trabalho não ter se preocupado em concatenar nossa aná-
lise com o percentual de acerto das questões aqui analisadas, fica perceptível, 
de modo geral, que conseguimos traçar um pequeno paralelo entre o domínio 
publicitário, o qual possui suas recorrências na produção de vários gêneros 
sendo um suporte importante para a produção de sentido diante de disposi-
ções linguísticas e imagéticas, e a perspectiva do contexto social dos alunos/ci-
dadãos brasileiros, porque articula bem problemas sociais que aparentemente 
são batidos com um processo de leitura que deveria ir além de paráfrases que 
nada agregam à produção de uma competência discursiva.

Percebemos que se pautar em processos de compreensão que mobilize 
conhecimentos prévios linguísticos e extratextuais vai além de uma visão de 
língua que a perceba como um sistema fechado e regular, mas que a enxergue 
como necessariamente aportada histórica e socialmente, contextualizada, mas 
que também reforce a necessidade de estudar as particularidades linguísticas. 
Dessa forma, esse trabalho fica como um incentivo à elaboração, pela escola, 
de um mais eficaz processo do ensino de língua que se pauta nos textos, por 
meio de um corpus já existente e extenso, a fim de promover maior subsídio de 
estilos, gêneros, domínios discursivo, suportes e esferas de circulação.
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Anexo II 
Questão 116 — prova azul — Enem 2013.

Anexo III 
Questão 34 — prova azul — Enem 2017
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uma análise de recursos multimodais utilizados 

por estudantes na produção de MEMES
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INTRODUÇÃO

O surgimento das tecnologias digitais, no século XX, revolucionou e 
transformou os múltiplos setores da sociedade já que, principalmente, am-
pliou as formas de criação, armazenamento e propagação de informações. 
Com isso, também ocorreram mudanças nas práticas sociais, na vivência do 
espaço urbano e na forma de consumir essas informações, conforme aponta 
Lemos (2005, p. 3)

as tecnologias digitais, e as novas formas de conexão sem fio, criam usos flexíveis do espaço 
urbano: acesso nômade à internet, conectividade permanente com os telefones celulares, obje-
tos sencientes que passam informações aos diversos dispositivos, etiquetas de rádio frequência 
(RFID) que permitem o “tracking” de objetos, equipamentos com bluetooth que criam redes 
caseiras, etc.

Nas interações comunicativas atuais, os usos dessas tecnologias favorecem 
o compartilhamento de um grande fluxo de informações, que se concretizam 
na produção e propagação crescente de textos, nas mais diversas modalidades, 
como os textos popularmente conhecidos como memes. No contexto escolar, os 
memes podem ser envolvidos e utilizados para tratar de questões referentes 
aos estudos da linguagem, possibilitando, portanto, aliar ensino e tecnologias 
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para atender a objetivos específicos. Diante disso, nos propomos a investigar 
como estudantes utilizam recursos multimodais para produzir memes e quais 
os letramentos, sobretudo digitais, envolvidos nesse processo. 

Para tanto, realizamos uma pesquisa de campo, com um grupo de três es-
tudantes do Ensino Médio de uma escola pública. Inicialmente, apresentou-se 
um vídeo de um debate político aos participantes e solicitou-se que cada um 
elaborasse um meme a partir dele. Assim, o corpus da pesquisa se constitui das 
produções e das gravações das telas dos computadores dos alunos. O moni-
toramento das telas foi feito utilizando a ferramenta loom como extensão do 
navegador. 

A análise do corpus segue uma abordagem qualitativa, na qual estudou-
-se como foram aplicados os letramentos digitais, utilizando recursos multi-
modais. Para fundamentar a análise, recorremos aos estudos dos letramentos, 
com foco nos letramentos digitais, elencados por Semalli (2001), Dudeney et 
al. (2016), assim como à teoria da Semiótica Social, com enfoque na abordagem 
da multimodalidade, a partir de Kress (2010), Kress e Van Leeuwen ([1996] 
2006) e Jewitt (2008).

1. LETRAMENTOS DIGITAIS E ENSINO 

Em meio ao ambiente digital, as práticas de leitura e escrita adquiriram 
novas características e exigem conhecimentos que se diferem daqueles estabe-
lecidos na cultura impressa em alguns aspectos, já que ter a tela como suporte 
propicia novas práticas. Desse modo, entendemos, a partir de Leu et al (2013) 
que o significado de letramento acompanha o tempo e o espaço, portanto, no-
vos tempos requerem novos letramentos, já que as tecnologias estão em cons-
tante renovação. É nesse sentido, que iremos, ao longo deste tópico, discutir 
os letramentos digitais, definidos por Dudeney et al. como sendo “habilidades 
individuais e sociais necessárias para interpretar administrar, compartilhar e 
criar, sentido eficazmente no âmbito crescente dos canais de comunicação di-
gital” (2016, p. 17) vinculadas as práticas sociais da linguagem.

Utilizamos o termo no plural em concordância com Pinheiro e Araújo 
(2012), os quais consideram que os estudos do letramento não se limitam 
somente às práticas sociais com a escrita e constituem um agrupamento de 
outros letramentos, tais como informático, informacional, midiático e visual. 
Valendo-se de Semalli (2001), os autores apontam uma síntese das definições 
desses principais letramentos: 

— Letramento informático: habilidades de uso com a linguagem do computador, que incluem com-
petências referentes às representações visuais, multimidiáticas, interativas e hipertextuais;



— Letramento informacional: criação, difusão e recuperação de informações de forma rápida, reco-
nhecendo aquela que é necessária, localizando-a, avaliando-a e usando-a de forma eficaz;
— Letramento midiático: capacidade de acessar, experimentar, avaliar e produzir produtos de mídia 
que são utilizados para representar eventos reais;
[...]
— Letramento visual: “múltiplas habilidades de ler, ver, compreender, avaliar e interpretar os textos 
visuais, incluindo artefatos, imagens, desenhos ou pinturas que representam um evento, ideia ou 
emoção”. (SEMALLI, 2001, apud PINHEIRO e ARAÚJO, 2012).

Defendemos, portanto, que discutir os letramentos digitais em uma pers-
pectiva plural é reconhecer a multiplicidade de modos semióticos e habilida-
des envolvidos na interação dos indivíduos e na produção de sentidos por meio 
das tecnologias. Considerando que a multiplicidade semiótica dos textos diz 
respeito às diversas linguagens que estes carregam, se faz necessário adquirir 
conhecimentos específicos para compreendê-los ou produzi-los. Para Zacha-
rias (2016, p. 21) “vai exigir tanto a apropriação das tecnologias – como usar o 
mouse, o teclado, a barra de rolagem, ligar e desligar os dispositivos – quanto 
o desenvolvimento de habilidades para produzir associações e compreensões 
nos espaços multimidiáticos”. Dessa forma, dependendo da situação e do espa-
ço em que o usuário está inserido, haverá uma variação nas habilidades, bem 
como nos conhecimentos utilizados, que podem envolver a capacidade de re-
conhecer, planejar, executar e avaliar ações digitais (Martin, 2005).

Quadro 1 — Quadro dos letramentos digitais
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Primeiro foco: 
Linguagem

Segundo foco: 
Informação

Terceiro foco: 
Conexões

Quarto foco: 
(Re)desenho

Letramento impresso

Letramento em SMS

Letramento em 
hipertexto

Letramento 
classificatório

Letramento em 
multimídia

Letramento em 
pesquisa

Letramento em 
informação

Letramento em 
filtragem

Letramento pessoal

Letramento em rede

Letramento 
participativo

Letramento em jogos

Letramento móvel Letramento 
intercultural

Letramento em 
codificação

Letramento remix

Fonte: Dudeney et al. (2016, p.21)



A partir de tais considerações, a análise dos letramentos digitais deman-
dados no processo de elaboração dos memes que constituem o corpus deste 
trabalho de pesquisa, se dará com base nas categorias elaboradas por Dudeney 
et al. (2016), as quais elencam letramentos particulares e específicos do meio 
digital. Os autores trazem um agrupamento por nível de complexidade baseado 
em quatro focos: linguagem, informação, conexões e (re)desenho, conforme o 
quadro 1, explicando que a estrutura não trata os letramentos como sendo dis-
tintos, pois muitos desses letramentos se entremesclam. Diante disso, é preciso 
que sejam desenvolvidas estratégias para cada área-chave, de acordo com suas 
particularidades, englobando as competências e habilidades necessárias aos 
novos letramentos, a partir das possibilidades trazidas pelas mídias digitais 
dentro do espaço de aprendizagem. 

2. PERSPECTIVA MULTIMODAL NA PRODUÇÃO DE MEMES

A multimodalidade deve ser encarada como uma condição necessária e nor-
mal da comunicação humana, segundo Kress (2010). Para esse autor, as práticas 
representacionais e comunicacionais passam, ao longo do tempo, por transfor-
mações para alinhar-se às mudanças sociais ocorridas, não sendo possível, des-
sa maneira, afirmar que a multimodalidade seja algo novo, mas que seus usos 
acompanham a interconexão das várias alterações sociais em âmbitos diversos. 

Essa perspectiva encontra-se fundamentada na própria teoria da Semiótica 
Social, a qual se dedica à semiose humana, considerando que a construção dos 
significados é orientada sob o prisma dos usos e funções sociais (HODGE; KRESS, 
1988). Assim, pautada na compreensão de signo como uma construção motivada 
e não arbitrária, a junção entre significante e significado se dá a partir de situa-
ções interacionais, mediante o que se pretende representar socialmente. 

Além disso, cabe a essa teoria a produção desses significados em vários 
modos semióticos, dando conta igualmente da “imagem, escrita, layout, mú-
sica, gesto, fala, imagem em movimento, trilha sonora e 3D” (KRESS, 2010, 
p.79)240, que se articulam construindo o caráter multimodal do processo de 
comunicação humana.

Conforme Kress (2010, p. 79)241, modo constitui “um recurso semiótico 
socialmente moldado e culturalmente dado para a produção de significado”. 
Assim, a utilização de determinados modos semióticos, em contextos espe-
cíficos de produção, constituem sentido diante do que é possível reconhecer 
socialmente e através de determinadas tradições culturais, corroborando na 

240 Image, writing, layout, music, gesture, speech, moving image, soundtrack and 3D.
241 A socially shaped and culturally given semiotic resource for making meaning.



concepção de Jewitt (2008) ao afirmar que “novos modos são criados e novos 
modos são transformados” (ibid, 2008, p.247)242, pois, segundo o autor, os mo-
dos possuem um caráter contingencial.

Recorremos às contribuições de Kress (2010), ainda diante dos estudos 
dos modos semióticos, para trabalharmos o conceito de tradução através da 
noção de transdução. Em síntese, “tradução é um processo no qual o significa-
do é movido” (ibid, 2010, p. 124)243 e esse movimento pode acontecer de um 
modo semiótico para outro, como: da fala para a imagem ou da escrita para o 
filme, por exemplo, o que constitui o conceito de transdução, o qual se aplica a 
presente pesquisa pela passagem dos vídeos para a produção dos memes. 

Além de levar em consideração todos esses aspectos, buscamos ainda fa-
zer uma análise mais detalhada dos recursos semióticos desses memes que 
compõem o corpus dessa investigação. Para isso, empregamos algumas contri-
buições da Gramática do Design Visual (doravante GDV) de Kress e van Leeu-
wen ([1996], 2006). A GDV tem suas origens na Linguística Sistêmico-Funcio-
nal, mais especificamente a partir das três metafunções descritas por Halliday 
(1994): ideacional, interpessoal e textual. Orientados por essa fundamentação, 
os autores Kress e van Leeuwen (2006) elaboram a GDV como uma proposta 
teórico-metodológica de análise da multimodalidade através das imagens.

A partir de cada uma dessas metafunções de Halliday, os autores esta-
belecem metafunções correspondentes, divididas em categorias de análise: a 
metafunção representacional (ideacional de Halliday) corresponde ao que será 
representado nas imagens por meio da interpretação do real e subdivide-se em 
duas estruturas: a narrativa e a conceitual. A metafunção interativa (interpes-
soal de Halliday) aborda as interações sociais existentes entre os atores da ima-
gem (participante representado) e os seus leitores (participante interativo) e 
divide-se em quatro aspectos: contato, distância social, perspectiva (ângulos) e 
modalidade. Por último, apresenta-se a metafunção composicional (textual de 
Halliday), nela são organizados os elementos componentes das imagens e, por 
sua vez, subdivide-se em: valor da informação, moldura e saliência.

Dessas metafunções, selecionamos a metafunção interativa e a metafun-
ção composicional. A partir de cada uma delas, utilizamos algumas das suas 
categorias correspondentes que mais se destacam na composição dos memes 
produzidos. Na metafunção interativa, enfatizamos a distância social por anali-
sarmos como os participantes são mostrados de acordo com um plano aberto, 
médio ou fechado, denotando maior (fechado) ou menor (aberto) proximidade 
entre participantes representados e interativos. Em relação à perspectiva, o ân-
gulo horizontal (participantes mostrados em uma perspectiva frontal ou oblí-

242 New modes are created and new modes are transformed
243 Translation is a process in which meaning is moved



qua) significa, no contexto, o grau de engajamento dos políticos e o eleitorado; 
e o ângulo vertical (perspectiva mostrada acima do nível dos olhos, abaixo do 
nível olhos e na mesma linha dos olhos) configura as relações de poder entre 
eles. E, por último, na metafunção composicional, o valor da informação mostra 
como as informações se posicionam em relação à noção de centro/margem de 
acordo com a função que as imagens desempenham nos memes.

3. ANÁLISE DO CORPUS

O corpus a ser analisado se constitui dos memes produzidos pelos sujeitos 
da pesquisa por meio de uma abordagem multimodal e pela gravação das telas 
dos computadores à luz dos estudos dos letramentos digitais. Como relatado 
anteriormente, as telas dos computadores dos estudantes foram gravadas a fim 
de fazermos o monitoramento dos procedimentos, a partir delas, elaboramos o 
esquema apresentado no Esquema 1 para sintetizar a descrição dos processos.

Esquema 1 – Síntese da produção dos memes

Fonte: Elaborado pelos autores

Primeiramente, para o processo de criação dos memes, se fez necessário que 
os sujeitos da pesquisa dominassem quatro letramentos básicos discutidos por 
Semalli (2001): informático, informacional, midiático e visual. De forma sucinta, 
foi fundamental habilidades de uso do computador e sua linguagem, reconheci-
mento de informações necessárias, sabendo localizá-las, avaliá-las e usá-las de 



forma eficaz, assim como acessar e produzir produtos de mídia e múltiplas habi-
lidades de ler, ver, compreender, avaliar e interpretar os textos visuais. 

Quanto aos letramentos mais específicos, elencados por Dudeney et al. 
(2016), destacamos, no foco da linguagem, a competência dos estudantes quan-
to ao letramento em multimídia, que consiste na “habilidade de interpretar e de 
criar efetivamente textos em múltiplas mídias, especialmente usando imagens, 
sons e vídeo” (DUDENEY et al, 2016, p. 27), isso porque estamos cercados des-
ses recursos que complementam a comunicação, como ressalta Crystal:

No mundo multimídia, é impossível focar exclusivamente no elemento falado ou escrito, tratan-
do tudo o mais como estando à margem – como extras não linguísticos. Todos os elementos se 
combinam em um único ato comunicativo e seus papéis conjuntos têm de ser levados em conta. 
(CRYSTAL, 2011 apud DUDENEY et al, 2016)

É importante saber entender esses recursos, assim como é importante 
saber criá-los, por isso ressaltamos que é preciso trabalhar com ferramentas 
em sala de aula que permitam essa prática. No processo analisado, os alunos 
utilizaram recursos básicos já disponíveis no computador, como o navegador, o 
programa de edição de imagens paint e o programa de edição de textos micro-
soft office word. Conhecer, identificar e utilizar os recursos multimídias é uma 
pauta relevante para a sala de aula, visto que esses elementos podem comple-
mentar a prática pedagógica, tornando o processo de ensino e aprendizagem 
significativo.

No foco da informação, destacamos que para navegar online os sujeitos 
pensaram sobre os mecanismos de busca que estavam utilizando, sobre as 
palavras-chave adequadas, a organização dessas palavras para aumentar ou 
especificar os resultados e até mesmo os formatos de apresentação dos resul-
tados, isso demonstra que conhecem e adotam estratégias apropriadas de bus-
ca. Nesse sentido, o letramento em pesquisa aparece por ser a “habilidade de 
fazer uso eficiente de ampla gama de motores e serviços de busca, incluindo a 
familiaridade com sua funcionalidade plena, bem como com suas limitações” 
(DUDENEY et al., 2016, p. 38). Ainda nessa perspectiva, classifica-se o letra-
mento em filtragem, que consiste na habilidade de reduzir a quantidade de in-
formação a fim de selecionar apenas o conteúdo mais pertinente, utilizando 
mecanismos de triagem.

Por último, destacamos, no foco do (re)desenho, o letramento remix, utili-
zado pelos alunos na elaboração dos memes, a fim de criar novos sentidos para 
o debate político. Esse processo dá autonomia aos estudantes, pois permite 
que eles expressem seus múltiplos pontos de vista, alternativos, que podem 
corresponder ou não aos pressupostos do professor. 



A partir dos vídeos de debate político das eleições 2018, o exercício de 
produção dos memes (Cf. Figuras 1, 2 e 3) representou a percepção dos alu-
nos diante das propostas e posicionamentos dos candidatos em um cenário 
político, no qual eleitores e não eleitores necessitavam compreendê-lo como 
uma forma de participação social, mediante o processo de escolha dos repre-
sentantes do país. Consideramos tal atividade relevante no processo de ensino-
-aprendizagem tanto pelo viés do exercício da cidadania, como pela importân-
cia da mobilização de demais aprendizagens vinculadas ao letramento digital 
e multimodal. 

Fonte: Elaborados pelos sujeitos da pesquisa

Sob o enfoque da multimodalidade, avaliamos primeiramente a articula-
ção dos modos semióticos na produção dos significados. É possível perceber 
que os memes produzidos pelos alunos são compostos por imagem estática 
e linguagem verbal, a orquestração desses dois modos cumprem a função de 
contribuição na constituição da significação de tal forma que a ausência de um 
deles comprometeria essa construção. 

O processo de transdução, definido por Kress (2010), revela a transfor-
mação dos significados produzidos a partir da mudança de elementos de um 
modo semiótico para outro. Assim, a composição desses memes, partindo da 
interpretação dos vídeos, resulta na modificação de significados que, como se 
observa, consiste numa estratégia para a elaboração de uma crítica através da 



ironia, da sátira e do humor frente ao contexto político, características bastan-
tes peculiares no propósito comunicativo dos memes.

Outro aspecto conceituado por Kress (2010, p. 79) e relevante nessa aná-
lise é a própria definição de modo como “recurso semiótico socialmente mol-
dado e culturalmente dado”. Não o compreender atrelado a essa concepção, 
dificulta ou até impede a interpretação dessa produção realizada, uma vez que 
muitos recursos usados dependem daquilo que assimilamos através do social 
e do cultural, principalmente pelo universo cultural dos sujeitos da pesquisa 
(adolescentes). São exemplos, o gesto feito pela candidata Marina Silva, o uso 
do termo “contatinho” e até a utilização do signo do Zodíaco nesse contexto de 
produção, aspectos empregados na criação do humor nos memes. Esses ele-
mentos, dentre outros, impulsionam o leitor a buscar, no âmbito cultural, sub-
sídios para a compreensão dos sentidos textuais.

Ao avaliar os recursos semióticos dos memes à luz da Gramática do De-
sign Visual, vemos que a metafunção interativa exerce influência na significação 
deles, já que nela é estabelecido um vínculo entre o participante representa-
do (candidatos) e os participantes interativos (eleitorado). Dela, destacam-se 
as categorias: distância social e perspectiva. Na distância social, os memes 2 e 3 
expõem os candidatos em um plano médio representando um grau de envolvi-
mento que não denota intimidade, mas que simboliza uma aproximação entre os 
presidenciáveis e os seus eleitores, pois não são mostrados de corpo inteiro nem 
apenas através da face. Já no meme 1, o participante, que representa o candidato 
Cabo Daciolo, é visto de corpo inteiro, em plano aberto, revelando um grande 
distanciamento dos seus eleitores que, por sua vez, pode estar expressando a 
polêmica causada pelos discursos religiosos em um Estado laico, acarretando 
um certo afastamento do presidenciável em relação à adesão do eleitorado.

Ainda nesse viés, a categoria da perspectiva mostra que, de um ângulo ho-
rizontal, o participante do meme 1 está sendo visto numa perspectiva oblíqua, 
reafirmando esse pouco engajamento com o participante interativo (eleitor). Já 
nos demais, os candidatos são visualizados em um ângulo frontal demonstran-
do, pelo contrário, grande envolvimento. No que concerne ao ângulo vertical, 
sobretudo de acordo com os memes 2 e 3, não há uma relação de poder entres 
os participantes, visto que os candidatos são apresentados ao nível dos olhos 
dos eleitores, fator relevante para uma campanha eleitoral, período em que a 
exposição de relações de poder é evitada.

Por último, a metafunção composicional, através do valor da informação, 
mostra que os participantes nos dois últimos memes estão centralizadas, des-
velando a importância dessa informação para o leitor (eleitor). No primeiro, 
o candidato se posiciona na margem, o que nos leva a inferir que ele não é a 



principal informação, uma vez que divide espaço com a problemática que foi 
gerada, simbolizada pelo.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Propiciar ao aluno expressar a compreensão do contexto que o cerca atra-
vés da utilização dos vários recursos semióticos e, principalmente, por meio de 
práticas que fazem parte das suas vivências com as tecnologias digitais, contri-
bui para o processo de construção de uma aprendizagem baseada no desenvol-
vimento de competências diversificadas, o que constitui o cerne desta pesquisa 
realizada.

Trabalhar a multimodalidade é importante para o ensino, haja vista o pró-
prio caráter multimodal do processo de comunicação, a cada dia mais explo-
rado pela gama de textos que investem nos potenciais dos variados recursos 
semióticos na produção de sentidos. Por isso, buscamos investigar como esses 
recursos foram utilizados e organizados nos memes e com quais intuitos. Os 
resultados disso apontam para a construção de críticas, sobretudo pelo des-
vio do conteúdo político, configurando humor, ironia e sátira, o que desvela a 
representação da indignação e até da desmotivação dos cidadãos diante desse 
contexto.

Os resultados demonstram também que os principais letramentos digitais 
demandados na produção envolviam os recursos de multimídia, a pesquisa e 
o redesenho, nos quais os estudantes utilizaram habilidades e adotaram estra-
tégias para atingir ao propósito almejado. Trabalhar esses letramentos na sala 
de aula, permite o uso das tecnologias digitais para explorar competências dos 
alunos, bem como seus posicionamentos diante de certos temas, empregando 
para isso recursos diversos. Acreditamos, portanto, que o nosso objetivo com 
esta pesquisa foi cumprido e esperamos contribuir com outros trabalhos que 
envolvam multimodalidade e letramentos digitais no ensino. 
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REFLEXÕES SOBRE A PRÁTICA 
DOCENTE DE UMA PROFESSORA 

DE LÍNGUA PORTUGUESA 
João Pedro dos Santos Silva244 

Eudes da Silva Santos245

INTRODUÇÃO

O presente trabalho teve como objetivo refletir sobre a prática pedagógica 
de uma professora de língua portuguesa de uma escola pública de Garanhuns 
– PE. Foi realizada uma observação de como a professora ensinava e abordava 
certos gêneros textuais em sala de aula, essa observação se deu em dez aulas 
de uma turma de oitavo ano (Ensino fundamental). Para esse trabalho nos vol-
tamos na tentativa de analisar e compreender, através da pratica da professora, 
qual a forma que ela trabalhava em sala de aula e em quais concepções de lin-
guagem ela se amparava para elaboração de suas atividades e para andamento 
de suas aulas. Para esse trabalho nos amparamos em Koch; Elias 2010; Antu-
nes 2014. 

1. METODOLOGIA 

Durante o período de observação nos dedicamos em observar como a pro-
fessora trabalhava a questão de leitura, interpretação de textos, oralidade e 
escrita. Procuramos trabalhar mediante o conteúdo que a professora estava 
lecionando durante esse período tendo como foco principal a dificuldade dos 
alunos em um dos assuntos e procurando trabalhar para diminuir a dificuldade 
deles naquele conteúdo.

A leitura dos textos, e o desenvolvimento das atividades relacionadas aos 
conteúdos lecionados se mantêm no mesmo sistema esquemático no qual o 
professor lê o conteúdo e em seguida dá uma breve explicação sobre ele, e em 
sequência pede para que os alunos realizem as atividades que estão nas pági-

244 Graduando em Letras – Português, Inglês e suas respectivas Literaturas, UFRPE-UAG. 
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nas do livro, e geralmente não vai muito além disso. Segundo Antunes (2014), 
a fundamentação teórica que assumimos encontra-se subjacente às atividades 
que realizamos com o texto.

Durante o nosso período de observação, foi notório para nós que a pro-
fessora trabalha sempre nessa mesma linha não se atendo em realizar uma 
abordagem que seja um tanto diferente e que facilite o entendimento dos alu-
nos auxiliando na fixação do conteúdo. Segundo Antunes (2014), o que se pode 
ter como mais grave é que grande maioria dos que acompanham o ensino do 
português nas escolas sejam elas pública ou privadas acabam acreditando que, 
em atividades como essas e semelhantes os alunos estarão aprendendo a falar, 
a ler e escrever seguindo conforme exigem os perfis hoje valorizados social-
mente e profissionalmente. Ou seja, ao trabalhar no método tradicional, a pro-
fessora acreditava que estaria contemplando as modalidades tanto da escrita 
como da fala, baseando-se apenas no conteúdo programático do livro didático.

2. RESULTADOS 

Com vista no que foi possível observar na pratica da professora notamos 
como as concepções de linguagem são importantes para o ensino de língua 
portuguesa e como o professor deve se ater a elas. Vejamos as concepções de 
linguagem segundo Travaglia (2009).

Linguagem como expressão do pensamento

Segundo Travaglia (2009), nessa concepção, as pessoas acabam por não 
se expressam bem porque não pensam. A expressão teria início no interior da 
mente e o fato de exteriorizá-la seria apenas a sua tradução. Sendo assim, não 
haveria interferência por parte de outrem ou por interação social.

Baseando-se nessa concepção, um professor de língua portuguesa, estaria 
isolando a língua de todo o seu contexto social de uso, menosprezando os fenô-
menos que ocorrem no processo da fala, como é o caso da variação linguística. 

Linguagem como instrumento de comunicação, como meio objetivo 
para a comunicação

Para Travaglia (2009), seguindo essa concepção, a língua seria vista como 
uma espécie de código, um conjunto de regras que seria capaz de transmitir 
uma determinada mensagem ou informações de um emissor para um receptor. 
Sendo, então, necessário que ambos detenham o domínio desse mesmo código. 

Nesta concepção, o professor, estaria mais uma vez, isolando certos fenô-
menos da língua quanto ao seu uso, uma vez que a língua não deve ser tratada 



apenas como código que precisa ser decodificado, a muito mais do que isso 
para ser analisado e levado em consideração quando falamos de língua. 

Linguagem como forma ou processo de interação

Mais uma vez, para Travaglia (2009), o que um indivíduo faz quando utili-
za a língua não se atem somente em exteriorizar um pensamento, ou simples-
mente transmitir informações entre um emissor e um receptor, mas sim reali-
zar ações, agir e atuar sobre o interlocutor. A linguagem é tida como um local 
de interação humana e comunicativa que se dá pela produção de efeitos de 
sentidos entre os interlocutores, em uma determinada situação de interação. 

Essa concepção, cuja qual nos apoiamos, aborda de maneira mais abran-
gente os fenômenos da língua. Não podemos tratar a língua falada seguindo 
as mesmas regras da língua escrita, apesar de não serem distintas, possuem 
certas particularidades em seus fenômenos. Analisando agora os Parâmetros 
Curriculares Nacionais:

Tomar a língua escrita e o que se tem chamado de língua padrão como objetos privilegiados de 
ensino-aprendizagem na escola se justifica, na medida em que não faz sentido propor aos alunos 
que aprendam o que já sabem. Afinal, a aula deve ser o espaço privilegiado de desenvolvimento de 
capacidade intelectual e linguística dos alunos, oferecendo-lhes condições de desenvolvimento de 
sua competência discursiva. Isso significa aprender a manipular textos escritos variados e adequar o 
registro oral às situações interlocutivas, o que, em certas circunstâncias, implica usar padrões mais 
próximos da escrita (BRASIL, 1997, p. 30).

Interessante observar como é definido que não se deve ensinar aquilo que 
os alunos já sabem e dominam, mas se deve-se desenvolver a capacidade in-
telectual a fim de que o aluno saiba utilizar a língua escrita em seu modelo 
padrão, bem como adequar-se em seu uso social de acordo com as diversas si-
tuações. Vejamos o que hora afirma sobre a maneira tradicional adotada pelos 
professores.

A metodologia tradicional tende a confundir o ensino de língua. No entanto, lembra-nos os estudos 
linguísticos que são os usos que formam a língua, e não as regras da gramática normativa. Ou seja, 
a língua é um elemento vivo, em constante mutação, e não um amontoado de regras estáticas que 
devem ser seguidas pelo falante (HORA, 2006, p. 215).

Ou seja, o professor deve ir muito além da gramática quando for ensinar 
sobre a língua, pois existem vários fenômenos e peculiaridades que não devem e 
não podem ser descartados. E ainda, baseando-se no que diz Almeida e Zavam: 

Não questionamos a Gramática Normativa, mas o uso que se faz dela no ensino de Língua Portu-
guesa: único modelo para ensinar a língua tanto na sua modalidade escrita quanto na sua modali-
dade oral. Esse é um dos grandes equívocos que permanecem no ensino de Língua Portuguesa. O 
problema se configura, na verdade, quando se toma como único modelo de descrição da língua a 



Gramática Normativa. À Gramática normativa subjaz a ideia de uma língua portuguesa única, ho-
mogênea, imutável (ALMEIDA; ZAVAM, 2004, p. 238).

Para os autores não se podem tratar a língua escrita e falada tendo em 
vista a norma culta da língua no que se diz respeito a escrita. Ou seja, a gramá-
tica normativa por si só não daria conta dos fenômenos linguísticos que a fala/
oralidade possuem. 

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Sabe-se que a concepções de linguagem e de língua exercem total influên-
cia na metodologia do professor em sala de aula. Dependendo da concepção de 
linguagem e de língua que o professor venha a adotar em sala de aula afetará 
em seu método de ensino, uma vez que, logicamente, ele(a) se baseará na con-
cepção cuja qual se apoia para estabelecer seus planos de aula, atividades e a 
maneira com a qual serão trabalhadas o ensino de língua portuguesa. Quando 
se diz respeito a ensino de língua/linguagem deve-se ter noção, enquanto pro-
fessor de língua portuguesa, da importância dos vários fenômenos linguísti-
cos existentes, principalmente da fala. A gramática normativa por si só não dá 
conta de todos os fenômenos, e tais regras da escrita nem sempre se aplicam à 
fala/oralidade. Observando em sala de aula, a professora trabalhava, ainda, de 
maneira tradicional, o que não seria exatamente obsoleto da parte dela, mas 
deixa de levar em conta a necessidade de analisar a língua como um todo, como 
“lugar de interação social”, conversação, e dialogo estabelecido por mais de um 
interlocutor. A língua é muito extensa em seus fenômenos e não se pode anali-
sa-la tendo em vista apenas a sua escrita. O que mais se tem em sala de aula é 
a interação, e isso deve ser explorado pelos professores de língua portuguesa, 
afinal, não se deve querer ensinar aquilo que o aluno já sabe, mas sim mostrar 
para eles as diversas modalidades de uso da língua em diversas situações de 
interação social, seja através de texto escrito ou por produção de fala.

Sendo assim concluímos que se faz necessário que um professor de língua 
portuguesa, tenha, um bom conhecimento das concepções de linguagem, da 
língua enquanto escrita e enquanto fala, variações linguísticas, e que não se 
pode estudar a língua isolando-a de seu contexto de uso, afinal a língua não é 
apenas texto escrito, ela também é fala, oralidade e não apenas expressão do 
pensamento ou um sistema de códigos. 
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ABORDAGEM DE POEMAS DE JOÃO CABRAL 
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do livro didático à mudança de 
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INTRODUÇÃO

No contexto educacional brasileiro, o que significa o ensino de Literatura? 
Quais abordagens são dadas aos textos literários, em especial os textos em ver-
so? É sabido que, em muitos ambientes escolares, a única fonte literária ofer-
tada aos alunos durante o ensino médio é o livro didático. Tal material, mui-
tas vezes, é insuficiente para a formação leitora, o que ocasiona dificuldades 
relativas às habilidades para a leitura do texto poético. Em sua maioria, esses 
livros vislumbram mais aspectos historiográficos e/ou de cunho biográfico de 
autores canônicos da tradição literária, apresentando apenas trechos de obras, 
sem grandes possibilidades de experienciação para o aluno. 

Por outro lado, Nóbrega (2012), considerando contribuições teóricas de 
Jauss no que diz respeito a uma metodologia triangular de trabalho com o texto 
literário, considera a necessidade em que, no processo de ensino-aprendiza-
gem, “o professor deixe de lado a objetividade da historiografia e assuma a 
postura de um orientador/mediador capaz de utilizar uma metodologia que 
busque reconstruir a apreensão do texto literário através da leitura” (p. 241). 
Dessa forma, a autora valoriza abordagens que possibilitem o contato do aluno 
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para com o texto, a fim que este construa seu sentido para a leitura, experimen-
tando de forma efetiva e construtiva as obras. 

Feitas essas considerações, este trabalho tem por objetivo analisar a pre-
sença do poeta João Cabral de Melo Neto em um livro didático de Língua Por-
tuguesa para o Ensino Médio, observando se e como são apresentadas pro-
postas de leitura para seus poemas, e, após tal análise, propor um trabalho de 
leitura a partir de uma antologia de poemas do autor, de modo a possibilitar 
uma abordagem que amplie a formação leitora dos alunos, ofertando a eles o 
contato com e a construção de sentidos do texto poético. Para tanto, faz uso de 
contribuições teóricas de Pinheiro (2002; 2006) quanto à presença do poema 
no livro didático; de Cosson (2006) sobre ensino de literatura, dentre outros.

1. A ABORDAGEM DA LITERATURA NO LIVRO DIDÁTICO DE 
PORTUGUÊS NO ENSINO MÉDIO

O referente exercício de análise tem por objetivo discorrer sobre como é 
orientado o ensino de Literatura, mais precisamente como os estudos da poe-
sia de João Cabral de Melo Neto, da terceira fase do modernismo, estão sendo 
explorados no livro didático Língua e Literatura. O LDP em questão é organi-
zado por Faraco e Moura (1997), sendo este destinado para o uso/análise de 
discentes do 1º ano do Ensino Médio. À vista disso, os dados para análise foram 
extraídos da unidade 17, que aborda quatro tópicos de discussão, sendo eles (I) 
Texto, (II) Literatura, (III) Gramática, (IV) Recurso de estilo e (V) Redação.

Conforme Lima (2014), a elaboração do livro didático é um processo bas-
tante complexo em qualquer nível, fundamental ou médio, em todas as áreas de 
ensino. Cada área possui critérios específicos, sendo o campo da linguagem um 
meio que propicia conhecimentos relativos ao processo de interação/comuni-
cação, espaços multissemióticos e avanços para estudos interdisciplinares. 

Segundo Pinheiro (2002, p. 62), as sugestões que os livros didáticos apre-
sentam estão longe de atingir os objetivos que os poetas pretendem ao escre-
verem suas poesias. Para o autor, tanto os livros quanto os professores pre-
cisam incentivar, de maneira reflexiva e interpretativa, leituras significativas 
para que o aluno tenha oportunidade de conhecer o verdadeiro valor da poesia.

Sabendo disso, iniciamos a análise do referido livro fazendo menção acer-
ca dos tópicos de discussão, do I ao V. Percebemos que, de início, o texto é o 
ponto de partida para as demais discussões, mas quando observamos na ín-
tegra, não é perceptível uma continuidade e conglomeração entre a leitura do 
texto, a literatura e os aspectos de estilo. No primeiro tópico, o texto abordado 
para discussão é o poema “Relógio”, do autor em estudo, porém, somente as-
pectos formais e estruturais, como versos e estrofes, são enfatizados/explo-



rados no processo reservado para leitura do mesmo. O exercício que se segue 
após o poema é composto apenas por questões de identificação explicitadas no 
texto literário e questões relativas à estrutura que o compõe. Assim, conforme 
Pinheiro (2002), não é dado ênfase à leitura oral do poema e as impressões 
repassadas entre texto-poeta-leitor, tornam-se mecânicas. 

A leitura do poema é essencial para o leitor, no sentido que este desenvolva 
a compreensão sobre o texto de forma eficiente. A experiência literária depen-
de de vários fatores, de modo que a leitura do texto pode propiciar a aproxima-
ção ou o afastamento da pessoa com a literatura. Muitos livros proporcionam 
um ensino bancário de literatura, com propostas superficiais de interpretação 
dos textos trabalhados em determinadas unidades, como com os poemas de 
João Cabral de Melo Neto, neste livro de Faraco e Moura, por exemplo.

Os LDPs não demonstram mudanças com o decorrer do tempo, em sua 
maioria apresentam os mesmos textos discutidos repetidamente ao longo dos 
anos, resultando no afastamento do texto com o seu leitor. Para os alunos que 
utilizam os livros didáticos atuais isso acontece com o estudo da literatura qui-
nhentista, por exemplo. Não há uma identificação com a literatura, visto que a 
realidade literária do discente não condiz com a retratada nos textos.

No livro Língua e Literatura, o componente destinado à leitura dos textos 
se restringe a um único poema de João Cabral de Melo Neto, ainda assim o traz 
fragmentado para que o aluno faça a leitura, considerando a parcela do poema 
suficiente para apresentar a produção literária do poeta. Esse fato acontece na 
maioria dos LDPs presentes nas escolas, como se o restante dos textos não fos-
sem importantes e/ou necessários para serem lidos. Pensando na redução de 
espaço nos livros didáticos devido a inserção de imagens relacionadas ao tema, 
os autores tendem a fragmentar os textos para proporcionar ao aluno o contato 
com uma quantidade maior de exemplos literários. Entretanto, de acordo com 
Pinheiro (2006), a quantidade de textos não possibilita uma aprendizagem de 
qualidade, transformando o ensino sobre as obras do autor voltadas apenas às 
características mais conhecidas do poeta, o que torna o ensino limitado devido 
a imposição de visões que deveríamos ter sobre o autor.

Após isso, no tópico (II) — Literatura, há uma breve introdução da terceira 
fase do modernismo, seguida da biografia do autor João Cabral de Melo Neto, 
discorrida por meio de citações das obras existentes dele. Outros textos são 
citados, porém nenhum deles dialoga com o leitor/aluno. Não há proposta de 
leitura expressiva dos poemas, nem tampouco na construção de possíveis sen-
tidos vinculados aos mesmos; não há também destaque nos aspectos sonoros 
e suas implicações/intenções na construção dos textos. Na verdade, não há in-
tenções explícitas de trabalhar os poemas do autor, como também não há indí-
cios que o LDP preocupe-se com o estudo profundo da Literatura — realidade 



lamentável quando pensamos que o LDP é um instrumento didático-pedagó-
gico, principalmente para quem não tem acesso a livros literários na íntegra.

Logo após apresentação ampla do período moderno e da biografia do au-
tor, alguns exercícios são propostos, porém de forma bastante resumida. Os 
elementos estruturais que compõem os poemas continuam sendo o foco dos 
organizadores do LDP. Aspectos de identificação, características composicio-
nais e temáticas sociais constituem os exercícios, a partir de questões extrema-
mente gerais para o processo de ensino-aprendizagem, tornando-o tradicional 
e mecânico. À vista disso, nos indagamos, semelhante a Pinheiro (2002, p. 65), 
“como esses questionamentos ajudam o alunado a sentir e compreender me-
lhor o poema?”. Trata-se de um conteúdo que camufla o ensino da literatura e o 
estudo dos poemas — é um método que força a memorização e não a experiên-
cia real de leitura dos textos.

Tratar do autor em uma seção parece ser útil para uma aproximação do 
aluno com o contexto do texto produzido, saber quem produziu aquele poema, 
em alguns casos, traz outras significações para o que lemos. Porém, o trabalho 
da literatura com um viés cronológico “priva o aluno de um estudo mais detido 
de um poeta, de um ficcionista e dramaturgo” (PINHEIRO, 2006, p. 110). Clas-
sificam-se os autores pela época em que as obras foram publicadas, analisando 
apenas as características correspondentes àquela determinada fase. No caso 
de João Cabral de Melo Neto, os poemas destacados na unidade são utilizados 
como uma confirmação de que pertencem a terceira fase do modernismo, en-
globando todos os outros que apresentam as mesmas características.

Assim, o ensino de aspectos presentes na poesia característica de cada fase, 
cronologicamente, da produção literária traz prejuízos para o aluno, por veicular 
apenas os textos que caracterizam o autor. Neste caso, os poemas produzidos em 
outras épocas pelo poeta ou que não revelem nenhuma característica comum 
com o momento não são trabalhados em sala de aula, restringindo ao discente o 
acervo de obras do poeta. Como resultado, os alunos saem da escola sem conhe-
cer a multiplicidade da produção literária dos autores, relacionando determina-
das características a um autor, por desconhecer os seus textos.

Frente ao tópico (III), percebemos que os autores distanciam-se do con-
texto “literário” apresentando um bloco dos estudos da gramática tradicional, 
no qual não tem correlação com o que foi proposto no início do capítulo — “A 
poesia na terceira fase do modernismo brasileiro”. Logo, não há nexo entre o 
estudo da literatura (mesmo defeituoso) e o ensino das estruturas que com-
põem a língua. Os elementos gramaticais não são usados/explorados visando à 
construção de sentido(s) do poema, mas apenas como forma de revisão e assi-
milação do conteúdo relativo à concordância verbal das sentenças — situação 
que reflete nos exercícios propostos após a revisão gramatical. 



Partindo para o tópico (IV) Recurso de estilo, percebemos que há uma re-
tomada aos estudos gramaticais, estudados no tópico anterior, em que os auto-
res não remetem para as questões de estilo de teor literário e/ou da construção 
de poemas. Pelo contrário, o tópico ainda é destinado ao estudo estrutural da 
língua, no limite da sentença, distanciando-se mais uma vez do estudo do texto 
poético e, consequentemente, do estudo da terceira fase do modernismo de 
João Cabral de Melo Neto. 

Para finalizar, não distante da perspectivas dos dois últimos itens, o tópi-
co (V), destinado à proposta de redação, não há continuidade do gênero inicial 
poema, trabalhado (superficialmente) no capítulo. A proposta sugere a produção 
textual do gênero dissertativo, de cunho argumentativo, que visa trabalhar e pro-
blematizar uma temática social relacionando-a com o esporte.  Como pretexto e 
material de apoio, é sugerida a intertextualidade com algumas obras literárias do 
autor em estudo, tais como “Morte e vida Severina”, “Agrestes” e “Crime na Calle 
Relator”. Assim, como afirma Pinheiro (2002, p.66), não há, portanto, a preocu-
pação de se apreciar o poema, suas imagens, seu ritmo, sua inventividade, con-
texto e caráter social que o mesmo foi inscrito. Mediante isso perguntamos: Será 
que estamos contribuindo para formar leitores autônomos e singulares?

Diante da análise, podemos levantar algumas considerações conclusivas 
acerca do que foi observado. Primeiramente, relacionando a investigação feita 
com as concepções literárias, principalmente no que se refere à poesia na ótica 
de João Cabral de Melo Neto, na terceira fase do modernismo, a partir do ensi-
no da literatura do trabalho com os poemas no LDP em questão, consideramos 
duas perspectivas de ensino da literatura: (1) Literatura como pretexto para 
estudar a estrutura da língua (2) Literatura como experiência; e duas concep-
ções de ensino: (1) Ensino tradicional e (2) Ensino lúdico-interativo.           

Em primeiro lugar, observamos que pelo fato do capítulo em análise abor-
dar, de maneira independente, os tópico I, II, III, IV e V, não havendo conexão 
entre eles, demonstrou um estudo fragmentado e tradicional do ensino literá-
rio. Em nenhum momento o LDP apresenta indícios de um ensino de Literatura 
que oportunize aos discentes a emissão de opiniões, construção de imagens, 
expressão de dúvidas, desejos, emoções, ideias, reflexão sobre a inventabilida-
de e/ou o sentir o texto poético. 

Essa visão tradicional também foi percebida ao analisarmos aspectos con-
ceituais da terceira fase do modernismo com os respectivos poemas e exercí-
cios, pois constatamos que, de modo geral, são apresentados textos literários 
sem a proposição de questões que destaquem a apreciação e experiência com 
o poético. Na verdade, foi visto um trabalho superficial – o que caracteriza um 
ensino insuficiente de literatura enquanto experiência lúdica e singular, perce-
bida e recebida de formas diferentes dependendo do leitor/receptor.                    



Os blocos são descontextualizados, não há relação entre eles, o que resul-
ta em um ensino possivelmente falho tanto da literatura quanto da gramática, 
pois ambos não possuem profundidade no capítulo em análise. Há tentativas 
de propor tarefas pelo viés sociocultural, quando pensamos na apresentação 
dos movimentos modernistas e o percurso histórico do autor em foco, mas que 
não predominam até o fim — nem mesmo naquelas atividades que requerem o 
desenvolvimento de habilidades cognitivas do aluno, como é o caso da produ-
ção textual – no caso do bloco V. Logo, aquelas atividades que procuram esta-
belecer relações entre texto poético, a terceira fase do modernismo e o ensino 
de literatura lamentavelmente não possuem êxito.

2. PERSPECTIVAS METODOLÓGICAS PARA O ENSINO DE 
LITERATURA

Quando pensamos no ensino de Literatura à luz das concepções de Cosson 
(2006), nos deparamos com uma perspectiva totalmente oposta da que identi-
ficamos na análise acima. Em conformidade com o autor, consideramos que as 
aulas de Literatura devem propor práticas de exposição e crítica oral dos textos 
lidos em sala de aula, como também o registro da experiência literária, seja 
através de comentários, fichas de leituras, reflexões temáticas entre a obra, a 
realidade do aluno e a situação atual da sociedade. Cosson (2006) defende for-
temente o trabalho com o literário por meio do processo de leitura e registros 
do mesmo. Para isso, é preciso que o aluno tenha oportunidade de contemplar 
o processo de letramento literário por meio das experiências de mundo ex-
pressas pelas palavras, não limitando-se a meras leituras das obras.

Desse modo, o autor orienta que, como professores, devemos trabalhar 
métodos que fortaleçam a disposição crítica dos alunos, tornando-os sujeitos 
críticos e ativos, ultrapassando o simples consumo de textos literários. O con-
tato à primeira leitura de determinados textos (ou obras) literários seguida da 
ampliação da mesma por meio de abordagens que englobam a crítica literária, 
o texto, o aluno e a sociedade, parece uma ótima opção/sugestão, segundo o 
autor. A ideia de construir uma comunidade de leitores, por meio do letramen-
to literário, muito bem defendido pelo autor, deve ser o foco principal quando 
referimo-nos à Literatura, ao ensino e à sala de aula, pois compõem um meio 
oportunizador para elaborar um repertório de uma moldura cultural do qual o 
aluno constrói o mundo e a si próprio.

Portanto, é necessário, pensando nas perspectivas defendidas pelo au-
tor, que o ensino da Literatura seja efetivado através de uma homogeneização 
entre o conhecido e o desconhecido, do simples para o complexo, semelhante 
para o diferente, objetivando aprimorar e concretizar a percepção crítica do 



aluno. Todavia, é recomendável que  as escolhas das obras proporcione esse 
movimento reverso, a fim de colaborar para uma prática que tenha como prin-
cípio e fim o letramento literário, cuja aprendizagem é adquirida através da 
Literatura, sobre a Literatura e por meio da Literatura — até mesmo por consi-
derarmos, respectivamente, a abordagem do autor quando o mesmo esclarece 
que, para existir o letramento literário, a aprendizagem deve ser constituída 
mediante as (1) experiências de mundo do sujeito leitor por meio da palavra, 
(2) pelos conhecimentos históricos, teóricos e críticos, bem como por meio dos 
(3) saberes e habilidades que a prática e a experiência com a literatura propor-
cionam aos seus leitores. 

3. UMA PROPOSTA DE ATIVIDADE: A VEZ DA MUDANÇA DE 
PARADIGMAS DO PROFESSOR

A leitura dos poemas revela uma defasagem no seu processo, devido às 
abordagens metodológicas do livro didático, bem como de alguns professores 
atuantes em sala de aula. Em muitos casos, os poemas inseridos no livro didáti-
co para a leitura do aluno, na maioria das vezes fragmentados, representa para 
o discente a leitura apenas dos fragmentos escolhidos pelo autor do livro, sem 
apreender toda a construção dos poemas.

Para alcançar o processo de leitura em sua totalidade, o professor deve 
aplicar em sala de aula outros processos que aproximem e constitua no aluno 
o início da construção dos sentidos dos textos que serão lidos. Segundo Cosson 
(2006), para haver o letramento literário na escola, o ensino da literatura deve 
ser baseado em uma sequência de atividades que garantem o processo de mo-
tivação e interpretação do texto literário. Para isso, Cosson (2006) expõe duas 
sequências: (1) sequência básica e a (2) sequência expandida, ambas aplicadas 
em sala de aula e com resultados positivos no seu trabalho escolar, proporcio-
nando aos alunos um método diferenciado de conhecer um determinado autor 
e a sua obra.

Observando o trabalho realizado no livro didático analisado anteriormen-
te, foi elaborada uma proposta de atividade baseada em Cosson (2006), par-
tindo da ideia da sequência básica, com os elementos: motivação, introdução, 
leitura e interpretação. O enfoque nestes recursos da sequência possibilita, 
tanto para o professor quanto para o aluno, um processo de aprendizagem di-
ferenciado do ensino tradicional, com etapas que procuram possibilitar uma 
perspectiva prévia do texto que será lido, posteriormente realizar a leitura e 
interpretar os textos.

A atividade foi elaborada a partir dos poemas de João Cabral de Melo Neto, 
assim como o livro didático Língua e Literatura, analisado na seção anterior. 



No entanto, essa proposta visa demonstrar uma maneira de proporcionar um 
ensino de literatura capaz de produzir uma experiência literária positiva para 
o aluno desenvolvendo o letramento literário. De início, trabalhamos a partir 
de uma antologia composta por poemas de João Cabral, a fim de realizar a lei-
tura em sala de aula. Os textos poéticos foram selecionados de acordo com a 
abordagem temática escolhida para discussão, a saber: as representações do 
nordeste, em especial do sertão.

João Cabral de Melo Neto escreve sobre muitas situações presentes na so-
ciedade. O sertão nordestino é um dos temas mais abordados na sua escrita, 
porém não o coloca na posição de mais importante ou menos importante do 
que as outras temáticas. A escolha de trazer esse tema para a sala de aula se 
consolidou através da ideia de mostrar para o aluno a retratação do ambiente 
a sua volta, dessa forma, aproximando o aluno da sua realidade social. Com 
isso, propõe-se observar as descrições do sertão retratado com os estereótipos 
existente na sociedade, bem como o sertão descrito da forma naturalista, com 
exuberância de recursos vegetais.

A antologia foi composta por cinco poemas do autor: Duas bananas e a ba-
naneira; Cemitério Pernambucano; As águas do Recife; Fazer o seco, fazer o úmi-
do; A pedra do reino. Esses poemas foram retirados dos livros Poesias completas 
(1979) e Poesia crítica: antologia (1982). Logo, com esses poemas, se estabe-
lece uma temática voltada às representações de um sertão seco e de um sertão 
molhado, retratados muito bem na poesia de João Cabral de Melo Neto. As dua-
lidades destes dois sertões irão servir como uma discussão anterior à leitura 
dos poemas do autor. Esta discussão constitui no leitor uma aproximação com 
o texto, como também o desenvolvimento da interpretação que o discente irá 
realizar ao final da leitura. Segundo Cosson (2006), o processo de aproximação 
do texto chama-se motivação

Na escola essa preparação requer que o professor a conduza de maneira a favorecer o processo 
de leitura como um todo. Ao denominar motivação a esse primeiro passo da sequência básica do 
letramento literário, indicamos que seu núcleo consiste exatamente em preparar o aluno (COSSON, 
2006, p. 54).

Essa etapa de ensino tende a produzir no aluno o interesse pelos poemas 
que serão lidos na antologia, a fim de já se ter conhecimentos prévios sobre a te-
mática abordada nos poemas. Assim, haverá uma etapa introdutória correspon-
dente à apresentação do autor dos poemas, levantando, neste momento, alguns 
aspectos sobre a vida do autor relevantes para a leitura. O momento de intro-
dução ajuda o aluno a perceber os fatos extralinguísticos dos poemas com uma 
opinião sobre os recursos usados pelo autor para a construção dos mesmos.

Logo, quando o aluno iniciar a leitura já possuirá conhecimentos prévios 
constituídos com as discussões realizadas, facilitando a compreensão do que 



está sendo colocado nos poemas. Para a realização dessa leitura, deve-se ser 
acompanhada de acordo com o desempenho do aluno, em que as atividades 
orais sobre os textos servem, justamente, para verificação da aprendizagem 
do aluno sobre o poema, com o objetivo de procurar sanar as dificuldades no 
processo de compreensão do texto. Nesse movimento, os quatro primeiros 
poemas que constitui a antologia, servirão para a construção de repertório do 
aluno, por meio de discussões orais. 

Por fim, a interpretação dos poemas lidos depende substancialmente das 
construções durante a leitura, ao final, há uma construção pessoal do leitor 
sobre o que foi lido. Para Cosson (2006, p. 63), a interpretação se dá em um 
momento interior e outro exterior. No interior, quem ler é capaz de associar os 
elementos dos textos com suas experiências resultando em uma interpretação, 
diferente de outro leitor, com outras vivências.

Para a comunidade escolar, o que nos cabe, é o momento de interpretação 
exterior em que a apreensão do texto é relatada pelo aluno. Para interpretar, o 
aluno precisa materializar o que ele entendeu em relação ao texto. Dessa ma-
neira, a atividade proposta neste trabalho busca a concretização da interpre-
tação do aluno a partir do poema A pedra do reino e das discussões anteriores 
realizadas em sala de aula. Com a leitura dos demais poemas propostos, as dis-
cussões realizadas e os conhecimentos prévios, o aluno escreverá, por meio 
das questões elaboras, sobre o poema de João Cabral de Melo Neto que aborda 
a dualidade do sertão seco e do sertão molhado.

Quadro de atividade

Atividade

1. Há alguma relação de contraste, oposição, durante o 
poema? Se sim, qual(is) e o que ela(s) pode(m) significar?

2. Releia os seguintes versos, buscando construir associa-
ções imagéticas, e responda:

que quando não chove em seu reino
segue o que algum remoto texto:

descer para a beira do mar
(que não se bebe e pouco dá).

a) Nesses versos, o eu lírico se refere à água em duas for-
mas diferentes, apesar de uma delas não vir concretizada. 
Quais são elas? 
b) Simbolicamente, a água sempre é relacionada à vida. 
Considerando as formas identificadas no item anterior, a 
qual fase da vida cada forma poderia ser relacionada? Por 
quê?
c) Considerando as respostas anteriores, que contribuições 
tais informações adicionam à imagem que construímos do 
“reino”? Explique.

3. O eu lírico apresenta dois tipos de Sertão: o do não e o 
do sim. Como ele caracteriza cada um dos sertões?

4. Para o poema, o que representa o “fantástico espaço 
suassuna”? Você conhece obras de Ariano Suassuna? Se 
sim, a partir de que perspectivas elas retratam o nordeste? 
Essas informações podem te ajudar a construir sentidos. 

5. Registre, em forma de um pequeno relato, as sensações 
vivenciadas e as imagens construídas por meio da leitu-
ra dos poemas de João Cabral de Melo Neto, tanto o que 
compõe esta atividade como os demais da antologia, bus-
cando refletir sobre as temáticas trazidas pelo autor. 

Fonte: Elaborado pelos autores, 2018.



Portanto, a atividade tem como objetivo proporcionar conhecimento do 
poeta João Cabral de Melo Neto com base em seus poemas, com a temática do 
sertão nordestino retratado de duas formas: o sertão da caatinga e o sertão da 
riqueza natural. O processo de aplicação da atividade busca restaurar o ensino 
de literatura nas escolas e de sua abordagem, visto que o texto literário, na 
maioria das vezes, é usado apenas como mero reprodutor de características 
relacionadas à fase literária produzida, esquecendo da importância da expe-
riência literária do leitor para gerar o letramento literário.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Com a exposição realizada, por meio da análise do livro didático Língua 
e Literatura, de Faraco e Moura (1997), e das discussões sobre metodologias 
para o ensino de Literatura, através principalmente das reflexões proposita-
das por Cosson (2006), que culminaram na elaboração de um trabalho com 
poemas de João Cabral de Melo Neto, acreditamos estarmos contribuindo para 
uma mudança de paradigmas para a abordagem do texto poético em sala de 
aula. Propomos um trabalho que transcenda o simples trabalho com a historio-
grafia literária e de aspectos bibliográficos de autores canônicos, com fragmen-
tos de alguns poemas destes, para uma abordagem que possibilite o letramen-
to literário, como proposto por Cosson (2006). 

Defendemos que o aluno tenha acesso a poemas completos e com as múl-
tiplas construções temáticas e imagéticas dos autores, para possibilitar uma 
leitura com ênfase na experiência literária. Por isso, acreditamos que a antolo-
gia poética seja um excelente recurso para a sala de aula, já que permite que o 
público escolar conheça um maior e mais variado número de poemas, e isso se 
estende para outros gêneros, do autor que esteja em estudo. Obviamente, em 
alguns momentos, a interpretação exterior necessita ser registrada, a fim de 
que o professor acompanhe o desenvolvimento do aluno diante do processo de 
ensino-aprendizagem. 

A atividade apresentada para esse momento de escrita do aluno acerca da 
compreensão do texto lido representa uma abordagem que busca a construção 
de sentidos, ao invés da simples exploração de estruturas, que também possui 
sua importância, mas não deve ser o único fim. Portanto, buscamos permitir a 
reflexão a fim de oportunizar uma ampliação do que o livro didático propõe ao 
alunado, por meio da mudança de paradigmas do professor. 
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OS POSSÍVEIS EFEITOS DAS METODOLOGIAS 
DE CORREÇÕES REALIZADAS 

NAS QUESTÕES DISSERTATIVAS 
DO GÊNERO TEXTUAL PROVA NA 

APRENDIZAGEM DOS ALUNOS
Felipe Grimauth de Sousa251  

Milene Bazarim252 

INTRODUÇÃO

No contexto escolar brasileiro, comumente, o gênero textual que mais cir-
cula é a prova. Desse modo, é um gênero que a grande maioria dos alunos bra-
sileiros tem familiaridade. Uns gostam dela, outros não. Independentemente 
de ter um apreço ou não, todos os alunos são obrigados a conviver com ela, 
tendo em vista que é um dos instrumentos mais utilizados para se verificar 
a aprendizagem, como também por ser um dos mais exigidos pelas escolas e 
secretárias de educação. É valido salientar ainda que, às vezes, a prova se torna 
um momento de acerto de contas entre o professor e o aluno por diversos fato-
res: indisciplina, a falta de compromisso com a disciplina, a não dedicação para 
com os estudos, entre outros. Dessa forma, o professor se respalda nela para, 
de certo modo, aplicar uma punição e/ou para obrigá-lo a estudar, tendo em 
vista que quando se trata de prova, normalmente, os alunos costumam realizar 
maiores esforços para obter boas notas.

No entanto, da mesma forma que pode ser uma forma de acerto de contas 
e uma maneira de obrigar o aluno a estudar, a prova também pode ser utilizada 
como um mecanismo que possibilita conhecer os conhecimentos prévios dos 
alunos, além de servir para constatar as dificuldades que possuem, bem como 
reconhecer as suas urgências de aprendizagem. É claro que isso só é possível 
quando essa é vislumbrada como uma forma de avaliação propriamente dita, 
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conforme o preconizado por Luckesi (2011). Este concebe avaliação como um 
ato de investigação da qualidade da aprendizagem. À vista disso, pode-se tra-
çar medidas de intervenção eficientes, se necessário, para se alcançar os re-
sultados almejados. Neste cerne, a avaliação se configura como uma forma de 
conhecimento, a qual procura estabelecer uma compreensão – a mais plausí-
vel — da realidade, para subsidiar possíveis encaminhamentos de obtenção 
de resultados desejados e/ou definidos. Dessa forma, o gênero prova (JOSÉ, 
2010) passa a ser entendido como um gênero catalisador253 e não apenas como 
um instrumento de classificação, o qual pode favorecer o processo de ensino e 
aprendizagem, e, ao mesmo instante, ser tomado como ponto de partida para 
(re)orientar o trabalho docente. Um dos meios de se constatar as dificuldades 
que os alunos possuem, bem como reconhecer as urgências de aprendizagem é 
justamente a correção de provas, pois, é a partir dela que o professor pode (re)
conhecer, compreender, analisar e avaliar, de modo preciso, o conhecimento 
do aluno, como também pode traçar meios de favorecer a aprendizagem dele.

À vista disso, esta pesquisa se propõe a compreender e analisar como as 
metodologias de correções realizadas pelo professor em provas podem favo-
recer a aprendizagem do aluno, atentando para os seus possíveis pontos posi-
tivos e negativos. Os resultados da análise estão apresentados neste trabalho 
da seguinte forma: primeiramente, há uma breve introdução; logo após, a con-
textualização da pesquisa; em seguida, há fundamentação teórica e, posterior-
mente, o resultado da análise dos registros, finalizando o artigo, há algumas 
considerações finais e as referências. 

1. CONTEXTUALIZANDO A PESQUISA 

Esta pesquisa foi realizada no âmbito da disciplina optativa Tópicos Espe-
ciais de Língua Portuguesa e Linguística – Correção de Textos Escritos, criada 
e ministrada pela Profa. Milene Bazarim em 2016.2 para alunos do curso de 
Licenciatura em Letras — Língua Portuguesa e Língua Francesa, e ofertada no-
vamente em 2018.1. O objetivo geral dessa disciplina é possibilitar ao graduan-
do “(Re) conhecer, compreender, contextualizar/aplicar, analisar, sintetizar e 
avaliar metodologias de correção de textos escritos produzidos por alunos da 
Educação Básica.” (BAZARIM, 2016a, p. 04). Como objetivos específicos, a disci-
plina propõe-se a revisão da noção de texto e critérios de textualidade; o reco-
nhecimento, a compreensão, a contextualização/aplicação, a análise, a síntese 
e a avaliação das metodologias de correção de textos escritos; a construção de 
uma grade com descritores para a correção de textos escritos produzidos por 

253 Nos termos propostos por Signorini (2006), gênero catalisador é aquele que favorece o desencadeamento e a 
potencialização de ações e atitudes consideradas mais produtivas para o processo de formação, tanto do profes-
sor, quanto de seus alunos.



alunos de educação básica e a elaboração de instruções para orientar a reescri-
ta do texto (BAZARIM, 2016a, p. 04). 

Saliento que nessa disciplina estudamos conceitos advindos da linguística 
textual, bem como conhecemos metodologias de correção de texto, a fim de se 
construir metodologias de correção e de orientação da reescrita que se não 
superem completamente, “pelo menos” minimizem a noção de correção ape-
nas como higienização do texto. Após diversas atividades práticas de correção, 
bem como longas e significativas discussões durante um semestre, foi propos-
to a construção de um trabalho final em forma de artigo acadêmico ou relato 
reflexivo, no qual que se analisasse e reflitisse sobre práticas de correção de 
texto, em contexto de educação básica.

Em se tratando da característica da pesquisa, esta é de natureza quanti-
-qualitativa, do tipo descritivo-analítico. Desse modo, buscou compreender os 
registros coletados, estudando as particularidades e experiências individuais. 
Além de compreender esses registros através da geração de dados numéricos, 
que apontaram preferências, comportamentos e outras ações.

A pesquisa observou um corpus de 40 provas da disciplina de Língua 
Portuguesa do ano de 2004, de duas turmas do 6º ano (A e B), de uma escola 
estadual de Campinas. Esse corpus aqui analisado foi cedido pela Profa. Milene 
Bazarim e contempla apenas alguns dos registros de um corpus bem mais am-
plo que está sendo analisado no âmbito do projeto de pesquisa “Os efeitos de 
reversibilidade da escrita de uma professora de Língua Portuguesa: um estudo 
de caso”. 

Para a consecução dos objetivos e considerando os limites desta pesquisa, 
das 40 provas do corpus cedido, foram escolhidas oito (quatro de cada turma) 
para a análise. O critério de escolha foi a questão dissertativa que mais teve 
comentários da professora que fez a correção. No total, foram analisadas 66 
respostas de questões dissertativas, sendo 32 respostas do 6º “A” e 24 respos-
tas do 6º “B”.

No que diz respeito à análise da pesquisa, foi feito um levantamento nu-
mérico acerca das metodologias de correções (indicativa, resolutiva, classifica-
tória e textual-interativa) feitas em cada resposta dissertativa das provas e logo 
após, a partir dos conhecimentos sobre interação e orientações para reescrita, 
foram formuladas hipóteses sobre os possíveis efeitos na aprendizagem que 
as intervenções da professora poderiam ter causado nos alunos quando eles 
receberam e leram a prova corrigida. Para isso, respaldamo-nos em algumas 
teorias sobre gênero textual, prova e metodologias de correção, as quais são 
apresentadas na próxima seção.



2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Conforme Marcuschi (2001, p. 22-23) gênero textual é uma expressão 
utilizada para se referir aos textos materializados que encontramos em nossa 
vida diária e que apresentam características sociocomunicativas definidas por 
conteúdos, propriedades funcionais, estilo e composição característica. Dessa 
forma, os gêneros textuais são eventos linguísticos que se configuram como ati-
vidades sociodiscursivas situadas em um contexto sócio-histórico com funções 
específicas.

À vista disso, a prova pode ser considerado como um gênero textual, pri-
meiramente, porque estabelece uma interação entre professor-aluno e, segun-
damente, por integrar práticas linguísticas de sala de aula (JOSÉ, 2010, p. 34-
35), bem como por ter uma determinada função, na esfera escolar, que é de 
coletar informações acerca dos conhecimentos dos alunos, por meio de suas 
respostas. Essas respostas permitem ao professor analisar e chegar a possí-
veis conclusões sobre a aprendizagem dos alunos, bem como tomar decisões 
com base nas conclusões que possibilitem realizar mudanças no processo de 
ensino-aprendizagem.

Partindo do pressuposto de que os textos constituem formas de organi-
zação do conhecimento complexo pelo fato de fornecerem formatos para a ar-
quitetura linguística (verbal) do conhecimento sociocognitivo relevante, como 
também por constituir a organização linguística, conceitual e perceptual do 
conhecimento (Koch, 2001, p. 18), consideramos a resposta dissertativa do 
gênero prova como um texto, primeiramente, por requerer uma organização 
linguística própria que envolve critérios de textualidade (coesão e coerência), 
e, também, por ser o meio em que o aluno terá que metodizar para demons-
trar o seu conhecimento conceitual e /ou perceptual acerca de determinado(s) 
conteúdo(s), a fim de alcançar um objetivo que é demonstrar o quanto sabe 
sobre o conteúdo tematizado na questão. 

Como o foco desta pesquisa é compreender e analisar os possíveis efeitos 
na aprendizagem que as metodologias de correções realizadas nas respostas 
de questões dissertativas de provas podem causar, primeiramente, buscamos 
compreender o que é o ato de corrigir. Segundo Gonçalves & Bazarim (2013), 
a correção é entendida como uma rede de atividades que integra e articula as 
atividades de leitura e análise linguística às intervenções do professor e su-
cessivas reescritas. Esse conceito de correção não se limita a fazer marcações 
no texto do aluno, pois marcações sem atividades para auxiliar na reescrita 
não dão conta de orientar o aluno para melhorar o texto ou, no caso específico 
de prova, e se apropriar dos conhecimentos. À vista disso, excluímos a ideia 
de correção como uma forma de, somente, apontar os erros encontrados nas 
respostas das questões dissertativas de provas e adotamos a correção como 



um conjunto de tarefas realizadas pela figura docente que permite ao aluno 
analisar e refletir sobre a sua resposta dada a questão dissertativa, bem como 
refazê-la.

Para analisarmos as intervenções feitas diretamente nas respostas dos 
alunos ou no pós-texto, esta pesquisa apoia-se nas metodologias descritas em 
Ruiz (2003): 1) correção indicativa – na qual o professor apenas indica no cor-
po ou nas margens do texto os erros ortográficos e lexicais dos alunos (RUIZ, 
2003, p. 36-40); 2) correção resolutiva – na qual o professor, no corpo ou nas 
margens do texto, reescreve as palavras, frases, períodos e até parágrafos in-
teiros corrigindo os erros dos alunos (RUIZ, 2003, p. 40-45); 3) correção clas-
sificatória – na qual o professor cria uma classificação não ambígua de erros, 
atribui a cada um desses erros um símbolo, o qual é colocado no texto a fim de 
que o aluno reescreva o texto corrigindo o erro (RUIZ, 2003, p. 45-47); 4) cor-
reção textual-interativa – na qual o professor escreve comentários mais longos 
e/ou bilhetes, geralmente no pós-texto, nos quais orienta a reescrita do aluno 
não só apontando os erros de ortografia, concordância, regência, pontuação 
entre outros ligados ao respeito às normas e às convenções da escrita padrão 
da língua, mas chamando a atenção para a revisão, bem como para a importân-
cia da reescrita, destacando inadequações em relação à estrutura e aos fatores 
de textualidade (RUIZ, 2003, p. 47-57).

3. RESULTADOS DA ANÁLISE

A prova analisada foi aplicada em novembro de 2004. Essa tinha como 
base uma reportagem, intitulada de Realidade abarca vida mais ampla, de auto-
ria de Bruno Yukata Saito, a qual foi publicada na Folha de São Paulo em 2004. 
Nela, o autor pretendia chamar a atenção do leitor para que ele realizasse uma 
leitura crítica dos resultados da pesquisa feita pelo instituto Ipsos, realizada 
em dez países com o objetivo de revelar o que crianças e adolescentes fazem 
todos os dias. É válido salientar que a pesquisa revelou, entre outros, que as 
crianças brasileiras são campeãs em ver televisão.

No que se refere à configuração da prova, era diferente nas turmas dos 6º 
anos. No 6º ano B era composta por 10 questões, sendo 4 questões objetivas 
e 6 questões discursivas. Todas de interpretação e compreensão textual. Já no 
6º ano A, era composta de 12 questões, sendo 4 objetivas e 8 discursivas. Ti-
rando as questões que foram acrescentadas na prova do 6º ano A, as questões 
das provas dos dois 6º anos eram as mesmas, só mudava a ordem de algumas. 
Saliento que as últimas questões da prova, tanto do 6º ano A como do 6º ano 
B, se utilizaram de outro gênero textual, que é a charge. Tal gênero foi utilizado 



como meio de estabelecer uma relação interdiscursiva entre os dois gêneros 
na compreensão da temática abordada na reportagem de Bruno Yokata Saito.

Foram analisadas todas as respostas das questões dissertativas das provas 
de 8 alunos, num total de 66 respostas. No intuito de melhor compreender-
mos os resultados obtidos, dividimos a divulgação dos resultados da análise 
dos registros em duas subseções: 3.1) respostas das questões dissertativas das 
provas do 6º ano A e 3.2) respostas das questões dissertativas das provas do 
6º ano B. Além disso, é importante comentar que as análises foram feitas por 
cada questão e não por cada prova, dessa maneira, foi atribuída uma denomi-
nação para cada aluno na análise de cada questão com o(s) tipo(s) de correção 
empregada na sua resposta pela professora de Língua Portuguesa. No que se 
refere aos alunos do 6º A, foi optado por chamá-los de alfa, beta, gama e delta, 
na devida ordem. Já os do 6º ano B foram chamados de A, B, C e D, respectiva-
mente. À vista disso, se obteve o seguinte resultado quantitativo:

TABELA 1: Metodologias de correção utilizadas pela professora

ALUNO INDICATIVA RESOLUTIVA CLASSIFICATÓRIA TEXTUAL-INTERATIVA

Alfa 0 5 0 3

Beta 2 4 0 0

Gama 0 5 0 3

Delta 1 3 0 1

A 1 3 0 0

B 1 5 0 0

C 0 4 0 2

D 0 1 0 2

TOTAL 5 30 0 11

Fonte: do autor.

Das 66 respostas das questões dissertativas analisadas, 36 possuíam al-
gum tipo de correção por terem erros de ordens variadas (ortografia, incoe-
rência, fuga do que se é perguntado no comando da questão etc.) Das quatro 
metodologias de correções apresentadas por Ruiz (2013), foram detectadas 
três nas respostas das questões dissertativas: a indicativa, a resolutiva e a tex-
tual-interativa. Nessas respostas foram identificadas 46 correções, sendo 30 
do tipo resolutiva (68%), 11 do tipo textual–interativa (25%), e 5 do tipo in-
dicativa (7%), conforme o gráfico a seguir. É válido salientar que em algumas 
respostas dissertativas havia mais de uma metodologia de correção.



GRÁFICO 1: Metodologias de correção utilizadas pela professora.

A seguir, apresentamos exemplos de cada metodologia de correção 
utilizada. 

EXEMPLO 1: Correção indicativa.

Questão 5: No texto, o que significa “vai na contra-mão da pesquisa”?

Resposta do aluno: Porque ela vai contra a pesquisa não totalmente por-
que ela não assiste muito TV.

Correção da professora: Porque ela vai contra a pesquisa não totalmente 
porque ela não assiste muito TV

Fonte: acervo do projeto “Os efeitos de reversibilidade da escrita de uma 
professora de Língua Portuguesa: um estudo de caso” (BAZARIM, 2016).

A correção indicativa (RUIZ, 2003) é utilizada, neste caso, para demarcar 
um problema com o advérbio de negação não, todavia, para o aluno torna-se 
difícil de identificar qual é o problema, de fato, pois, só existe uma marcação 
(dois riscos) sobre o advérbio. Assim sendo, a correção indicativa, nesse con-
texto, não foi muito pertinente, já que só possibilitou a esse aluno detectar o 
seu erro, mas não compreendê-lo.

Exemplo 2: Correção resolutiva



Questão 10: O texto “Realidade abarca vida mais ampla” está da mesma 
forma que estava quando foi publicada no jornal Folha de S. Paulo? Justifique 
a sua resposta.

Resposta do aluno: Sim. Porque embaixo texto esta escrito (adptado do 
jonal folha d São Paulo).

Correção da professora: Não! Se o texto está adaptado é porque ele não 
está igual.

Fonte: acervo do projeto “Os efeitos de reversibilidade da escrita de uma professora de Língua Portuguesa: um 
estudo de caso” (BAZARIM, 2016).

A correção resolutiva (RUIZ, 2003), neste contexto, surgiu como um me-
canismo de corrigir a incoerência na resposta do aluno, considerando que diz 
que o texto está da mesma forma do que foi publicado, sendo que, logo após, 
afirmou que o texto está adaptado. Isto posto, a professora declarou que se o 
texto está adaptado é porque não está igual, assim sendo, resolveu a incoe-
rência na resposta do aluno. O interessante seria a professora questionar esse 
aluno sobre o por que de ter dito que a reportagem está da mesma forma que 
foi publicado na Folha de São Paulo, sendo que afirma que o texto está adapta-
do. À vista disso, o emprego da correção resolutiva não foi uma boa ideia, pois, 
pode impedir este aluno de analisar e refletir sobre o seu erro e, por conseguin-
te, pensar o porquê de ter afirmado que o texto está da mesma forma que foi 
publicado, sendo que diz que está adaptado. Será se não compreendeu a per-
gunta? Será que sabe o que significa “adaptado”? Será que foi falta de atenção 
na construção da resposta? Além do mais, é válido salientar que a professora 
na sua correção, se preocupou mais com o contéudo da resposta, do que com 
erros linguísticos como ortografia, os quais não foram mencionados na corre-
ção. Por exemplo, o aluno escreveu “esta” ao invés de “está”, “jonal” ao invés de 
“jornal”, e “adpatado” ao invés de “adaptado”.

Exemplo 3: Correção textual-interativa

Questão 6: Por que o autor afirma que os resultados da pesquisa Ipsos 
podem levar a conclusões desoladoras?



Resposta do aluno: porque ele quer diser que é muito preocupante esa 
pesquisa.

Correção da professora: A pesquisa ou resultado dela? Qual resultado?
Fonte: acervo do projeto “Os efeitos de reversibilidade da escrita de uma professora de Língua Portuguesa: um 

estudo de caso” (BAZARIM, 2016).

A correção textual-interativa (RUIZ, 2003) foi utilizada, nesta circunstân-
cia, como meio de fazer com que o aluno refletisse sobre a sua resposta e perce-
besse que preocupante é o resultado da pesquisa e não a pesquisa, bem como 
comprovasse qual é esse resultado e porque ele é preocupante. Assim, a corre-
ção textual-interativa é bastante significativa para que esse aluno possa rever 
a sua resposta e adequá-la ao que se é solicitado no comando da questão. Além 
do mais, é válido salientar que a professora na sua correção, se preocupou mais 
com o contéudo da resposta, do que com erros linguísticos como ortografia, 
os quais não foram mencionados na correção. Por exemplo, o aluno escreveu 
“diser” ao invés de “dizer”, “preucupante” ao invés de “preocupante”, “esa” ao 
invés de “essa”. 

Com base nos registros analisados, é válido salientar que a correção da 
professora nas respostas das questões dissertativas desses alunos do 6º ano 
é marcada, majoritariamente, pela correção resolutiva. Todavia, não deixa de 
tecer, às vezes, comentários e observações pertinentes que podem oportunizar 
e conceder a chance de o aluno revisar a sua resposta, procurar o erro existente 
nela, bem como compreendê-lo. Além de tirar dúvidas acerca do comando da 
questão e/ou do conteúdo que é exigido nela.

Pela tradição escolar do exame, em prova se verifica se o aluno foi capaz ou 
não de demonstrar que aprendeu e, quase sempre, há apenas o sinal de certo, 
meio certo e errado, bem como a pontuação correspondente. No entanto, nas 
provas analisadas, nalgumas questões, não é isso que acontece, embora a pro-
fessora tenha que atribuir uma nota, embora tenha que dar o certo, o errado 
e o meio certo, ela procura dialogar com o aluno, procura, de alguma forma, 
mostrar, individualmente o que não está bom. Ela faz isso de várias formas: 
indicando, resolvendo ou levando aluno a refletir. 

À vista disso, a professora apresenta uma inovação em relação ao para-
digma tradicional, considerando que nele, quase nunca o professor, em uma 



correção de prova, explica o motivo do erro do aluno, muito menos dialoga 
com a resposta dele com o intuito de que reflita e reveja-a. Fato este que a pro-
fessora realiza, sempre que possível, nas suas correções. Além do mais, aponta 
para um caminhar na direção da avaliação e não meramente do exame, tendo 
em vista que algumas correções não são estanques, já que possibilitam futuras 
conversas e diálogos sobre elas. Assim, essas podem ser andaimes para a (re)
construção de conhecimentos. 

Outro fato importante nas correções da professora, diz respeito à ausência 
de correções que tematizem a textualidade das respostas (ou seja, a professora 
parece não considerar os elementos textuais que garantiriam uma resposta na 
forma de um texto dissertativo ou dissertativo-argumentativo), como também 
a ortografia. Isso pode ser explicado tendo em vista a própria aprendizagem 
sobre a escrita revelada na prova, bem como pelo fato de o foco estar na iden-
tificação da compreensão leitora dos alunos.

Diante desse resultado, constata-se que a professora de Língua Portuguesa 
do 6º ano A e B, ao utilizar as três metodologias de correções estabelecidas por 
Ruiz (2013): indicativa, resolutiva e textual-interativa nas provas dos alunos, 
pode acarretar efeitos de aprendizagem tanto positivos quanto negativos. Po-
sitivos, na medida em que tece algum comentário no corpo e/ou na margem da 
resposta que possibilita o(a) aluno(a) analisar e refletir sobre a sua resposta, 
bem como refazê-la, caso ache necessário ou seja solicitado a reescrevê-la. No 
entanto, pode provocar efeitos negativos a partir do momento em que, somen-
te, indica o problema existente na resposta ou o resolve, impossibilitando o(a) 
aluno(a) de procurar analisar, compreender e refletir sobre o erro existente 
na sua resposta. Todavia, isso não é uma regra, tendo em vista que a depender 
do(a) aluno(a) e do seu interesse, esse(a) pode se preocupar em entender o 
seu erro, mesmo que ele tenham sido indicado e/ou resolvido pela professora.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Compreendendo a prova como o gênero que mais tramita no contexto es-
colar, e, que está relacionado à “avaliação” do processo de ensino-aprendiza-
gem, é necessário que se elimine a ideia de prova como um instrumento que só 
serve para corrigir as respostas do aluno e atribuir um conceito ou uma nota 
classificatória, bem como para ouvir reclamações do estudante e dar-lhes ex-
plicações acerca das correções.

Já que temos que conviver com esse gênero no cotidiano da escola, por que 
não o tornamos como mais um momento de construção do conhecimento? Não 
é uma tarefa fácil, tendo em conta os diversos saberes que uma prova pode en-
volver, desde conceituais a procedimentais, porém, não é impossível. E são es-



ses saberes que podem provocar discussões, análises e reflexões significativas 
no contexto de sala de aula. É claro que isso só pode ser feito em um momento 
de correção oral da prova.

Dessa forma, é importante se pensar nas metodologias de correções que 
podem ser aplicadas em provas, pois, é a partir delas que as discussões podem 
serem iniciadas. Além de ser um momento de revisão do conteúdo, é uma opor-
tunidade de autoavaliação do professor acerca do instrumento que construiu, 
como também do aluno acerca de seus conhecimentos e das respostas que es-
creveu no interior da prova. Com isso, a correção da prova pode desempenhar 
um papel de reversibilidade não só em relação à própria resposta do aluno, 
mas também em relação às práticas de ensino que a desencadearam (GONÇAL-
VES; BAZARIM, 2013). É válido salientar que além da correção escrita, é signifi-
cativo que se faça a correção oral e coletiva, tendo em conta que pode propiciar 
a interação entre professor-alunos e a troca de saberes entre eles.

Assim sendo, a prova pode ser colocada à serviço da prática e das inten-
ções pedagógicas que podem suscitar boas oportunidades de aprendizagem 
(JOSÉ, 2010, p.32), já que pode ser um mecanismo que assegure a reflexão do 
que se é dito nas respostas acerca das perguntas feitas, bem como um meio 
de se analisar como foi dito e de pensar em melhorias acerca dele. À vista dis-
so, estão à disposição as metodologias de correções que podem auxiliar nessa 
tarefa, tendo em vista o objetivo que se queira alcançar: análise e reflexão do 
conteúdo das respostas e/ ou reescrita da prova.
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PRÁTICAS DE LEITURAS DE 
IDOSOS DA BIBLIOTECA PÚBLICA 

MUNICIPAL DE MONTEIRO-PB
Niedja Jaiane Nascimento de Morais254 

Danielly Vieira Inô Espíndula255

INTRODUÇÃO

Se existem espaços propícios para registrar o encontro dos leitores com os 
objetos de leitura, a fim de observar suas práticas, gestos e hábitos, um desses 
lugares é, sem dúvida, a biblioteca, especialmente, a pública. 

Geralmente, as pesquisas divulgadas sobre leitura em bibliotecas apre-
sentam resultados sobre as práticas de leituras sempre relacionadas à prática 
escolar. Foi o que verificou, por exemplo, Araújo (2011) ao pesquisar a Biblio-
teca Pública Municipal de Monteiro. Segundo ela, havia um grande número de 
usuários cadastrados que estavam ainda vinculados à educação formal, princi-
palmente, à escola.

Em pesquisa sobre a Biblioteca Pública Municipal de Campina de Grande-
-PB Espíndula (2015) verificou que havia uma predominância de leitores com 
perfil semelhante àquele encontrado na pesquisa sobre a Biblioteca de Montei-
ro, mas também foi registrada a existência de leitores adultos ou pertencentes 
ao grupo dos idosos, cujas práticas de leitura não mais se relacionavam a finali-
dades escolares e cuja história de leitura se sustentava nesta fase de vida. 

Com base nas conclusões apresentadas na pesquisa de doutoramento de 
Espíndula (2015), surgiu o interesse de verificar se na biblioteca de Monteiro 
há leitores idosos, cuja existência tenha sido negligenciada em pesquisas ante-
riores. Portanto, nossa pesquisa procura refletir sobre as seguintes questões: 
há leitores idosos utilizando a biblioteca pública municipal de monteiro? Quem 
são eles? Quais práticas de leitura realizam? E que relação esses leitores esta-
belecem com a biblioteca?

254 Graduada em Letras-Português, UEPB. 
255 Doutora pela Programa de Pós Graduação em Linguística (UFPB) e professora efetiva na UEPB (campus VI) 



Diante disso, este trabalho se caracteriza como de natureza predominan-
temente qualitativa. Sendo assim, o mesmo foi desenvolvido a partir de dois 
conjuntos de dados: o primeiro é formado pelo levantamento efetuado a partir 
dos empréstimos dos leitores, e o segundo conjunto é composto pelas análises 
das entrevistas semiestruturadas que foram realizadas com o público alvo da 
pesquisa.

1. LEITURA: BREVE PERCURSO HISTÓRICO 

Ao buscarmos compreender a história da leitura, precisamos, necessaria-
mente, recuperar alguns dos vários caminhos percorridos pelo livro ao longo 
da história, como também, entendermos as relações estabelecidas das pessoas 
com a leitura. Para identificarmos como as maneiras de leituras se modificam, 
é importante conhecermos o significado da leitura nas sociedades e o papel 
atribuído ao leitor.

Um dos fatores que contribuem para essas modificações acontecerem é o 
próprio desenvolvimento da tecnologia da escrita, como também da concep-
ção de leitura presente em cada época. Na tentativa de alcançar quem lê, o que 
lê, em que épocas, onde, como e por quê, os estudiosos da linha de pesquisa 
intitulada história da leitura, na qual essa pesquisa se insere, constataram al-
gumas questões a respeito da leitura, entre elas: a leitura tem uma história, ela 
apresenta relações entre saber e poder, modifica a depender do lugar e do tempo. 

Sendo a leitura compreendida como uma prática social, (termo descrito 
por Chartier, 1999), carrega consigo questões de disputas sociais pelo poder 
e pelo conhecimento. Dessa forma, houve na história, momentos de controle 
e de proibição ao acesso à leitura, e isto vai variar por diferentes grupos em 
períodos e comunidades diferentes. 

Por isto, “[...]uma história das maneias de ler deve identificar as disposi-
ções específicas que distinguem as comunidades de leitores e as tradições de 
leitura” (CHARTIER, 1999ª, p. 13). Diante disso, procuramos a área de estudos 
denominado como leitura e suas práticas buscando estabelecer uma ligação 
entre a história do livro e sua relação com a sociedade. 

A partir do momento em que o homem passou a produzir conhecimentos e a registrá-los por escri-
to, começou uma trajetória em busca do domínio dos bens culturais advindos dessa produção es-
crita. O interesse pelo acúmulo de textos escritos [...] símbolos de conhecimento e poder, os livros 
foram desejados, armazenados, contrabandeados, protegidos, roubados, caçados, e destruídos de 
diferentes maneiras no longo de sua história. (ESPINDULA, 2015, p. 18)

As formas de apropriação da escrita modificaram-se de acordo com a evo-
lução que passou em cada período histórico, ou seja, o modo como a escrita 



apresentava-se determinava o uso que se podia fazer dela. Consequentemente, 
os modos de leituras eram desenvolvidos, entre outros aspectos, a partir das 
formas assumida pela escrita e por seus suportes. 

A posse de livros, no começo, era um privilégio da elite por motivos econômicos e culturais. [...]Para 
ela, um livro era antes de tudo um objeto, luxuoso e ricamente decorado, ornado com suas armas. 
[...]Desde o início do século XVI, a nobreza de Torga e a burguesia de ofício formaram bibliotecas 
que irão crescer de geração em geração, aparecendo como símbolo de êxito social (HARELLOU-
-LAFARGE, C; SEGRÉ, 2010, p. 50).

Com o passar do tempo alguns fatores contribuíram para construir um 
contexto favorável à ampliação da produção dos impressos, tais como: a inven-
ção da impressa por Gutenberg e as revoluções (culturais, ou sociais), esses 
movimentos ocorridos na história favoreceram a proliferação de novas ideias 
contra a igreja, possibilitando as pessoas terem acesso a novos discursos dife-
rentes das pregadas pelo Cristianismo. As maneiras de leituras perdem o teor 
de sacralidade, agora as pessoas modificam suas maneiras de ler, uma vez que 
as leituras agora são realizadas de outras formas, não mais em grupos, nem de 
forma oral, mas sim em silêncio na retidão de seus quartos.

A leitura tornou-se, depois de três séculos, um gesto do olho. Ela não é mais acompanhada, como 
antes, pelo rumor de uma articulação vocal, nem pelo movimento de manducação muscular. Ler 
sem pronunciar em voz alta ou à meia-voz é uma experiência “moderna”, desconhecida durante 
milênios[...] (CERTEAU apud CHARTIER, 1999, p. 23).

Essa nova maneira de ler favoreceu para uma condição de autonomia do 
leitor, além de proporcionar uma maior liberdade que até então o mesmo não 
tinha. A partir disso, com as novas formas de acesso aos escritos, novos leito-
res nascem no sentido de terem a liberdade para ler nos momentos que em 
avaliam oportunos sem tanta veneração como antes. Com isso, os leitores são 
confrontados com muitos textos que propiciam novas formas de leitura, não 
mais repetitivas, mas sim extensivas. Chartier apresenta que essas leituras são 
consumidas variadas e sem conferir qualquer sacralidade.

[...] estabeleceu um comportamento de leitura extensivo, no lugar da intensiva e constante leitura 
de repetição de um pequeno cânone coletivo de textos conhecidos e normativos, mas sempre no-
vamente aceitos na maioria das vezes de carácter religioso, sobretudo a Bíblia, um comportamento 
que, de maneira moderna, secularizada e individual, estava ávido por consumir novos e variados 
materiais de leitura quer a título de informação, quer, principalmente com o objetivo de distração 
pessoa (CAVALLO; CHARTIER, 2002, p. 136).

Diante de tudo isto, a leitura passa a ser vista como um objeto da história 
cultural, a leitura enquanto história pode ser vista sob diferentes perspectivas, 
que podem ser denominadas como elemento que é definido a partir de elemen-
tos sociais que são fortemente determinantes para a prática.



Traçados brevemente os caminhos percorridos pelos escritos, sua evo-
lução e como essas evoluções proporcionaram novas maneiras de ler para os 
novos leitores buscaremos a partir de agora discutir acerca do lugar que seria 
“apropriado” para as leituras: as bibliotecas.

2. BIBLIOTECAS PÚBLICAS: ENTRE CONCEITO E FUNÇÕES 

O surgimento das bibliotecas públicas como espaço de acesso ao conhecimento humano remete-se 
antes mesmo da era cristã, entre as civilizações antigas da Grécia, Roma e Egito. (RASTELI, 2013, p. 74)

A princípio, as bibliotecas eram símbolos de luxo e de posse privada que 
serviam unicamente para guardar livros. Porém, existiam aquelas que guarda-
vam outros tipos de escritos antes da existência do livro, como é caso da biblio-
teca de Alexandria. Considerada a mais importante do mundo, seu acervo era 
organizado em rolos, boa parte da história da antiguidade estava preservada 
nessa biblioteca. A biblioteca de Pérgamo, na Turquia fundada no século II a.C., 
contava com um acervo de acerca 200 mil volumes em pergaminho. 

Battles (2003) mostra que a centralização e consolidação das bibliotecas 
eram convenientes tanto para os governantes quanto para os intelectuais. [...]”E 
que no fim das contas as necessidades e preferências que permaneceram nelas 
eram determinadas por interesses de colecionadores ou de leitores privados 
que suas vontades iriam prevalecer”. (BATTES, 2003, p. 36)

No Brasil as bibliotecas públicas surgiram seguindo uma tendência mun-
dial com o objetivo de dar suporte à educação, sendo que, com o passar do tem-
po, outras funções incorporaram-se, como, por exemplo, a cultural, a recreativa 
e a informacional. Segundo Miranda (1978), o intuito da criação das primeiras 
bibliotecas públicas no Brasil era de promover o idioma nacional, fornecer pu-
blicações oficiais, livros para os neoalfabetizados e por fim ser depositária do 
acervo da inteligência e da história local, além de fornecer serviços de informa-
ção técnica e comercial. 

Segundo Ribeiro (2008), existem bibliotecas divididas em tipos e se carac-
terizam quanto a sua evolução e finalidade. Sendo assim, podem ser: nacional, 
quando exercer a função de memória gráfica; escolar, com a função de atender 
às necessidades de alunos e professores nos níveis de ensino; especializada, 
que está direcionada a diferentes instituições profissionais; universitária, para 
dar assistência aos universitários do nível superior; e comunitária ou pública, 
atendendo à comunidade ao qual está inserida.

As funções da biblioteca variam ao longo do tempo e do espaço, sempre refletindo as necessidades 
das civilizações. Algumas representam a memória coletiva, outras, a possibilidade do desenvolvi-



mento individual, outras ainda são exemplos do monopólio de informação e educação engendrado 
pela elite. (BATTLES, 2003, p.68)

As bibliotecas são, portanto, locais de democratização do saber, não exer-
cendo mais a função de atender a interesses “políticos ou religiosos”. Diante 
disso, podemos citar Chartier (1999) quando afirma que

Uma biblioteca não é edificada para satisfazer prazeres egoístas, mas porque não há nenhum meio 
mais honesto e seguro para adquirir um grande renome entre os povos do que construir belas e 
magníficas bibliotecas, para consagrá-las à utilidade pública. (CHARTIER,1999, p. 69)

Segundo Santos (2013) a relação do Brasil com suas bibliotecas públicas 
historicamente nunca foi saudável, pois a preocupação com a qualidade destes 
importantes equipamentos culturais sempre foi tratada a partir de concepções 
simplórias (e evidentemente equivocadas) que permitem a ideia de que basta 
uma sala ou algum espaço relativamente amplo, alguns livros e uma bibliotecá-
ria extremamente mal humorada (ou vezes qualquer funcionário público que 
esteja sem exercer nenhuma função) que já temos aí uma solução “digna” para 
os problemas relativos a este importante insumo cultural é que o livro e a rela-
ção que surge entre os seus potenciais leitores.

Diante do cenário tecnológico em que vivemos, é necessário que as biblio-
tecas passem por modificações e assumam outras funções, fazendo com que 
elas se tornem novamente um local dinâmico de informação e cultura, possibi-
litando o acesso a informação e promovendo o gosto pela leitura, considerando 
que as bibliotecas fazem parte da vida das comunidades e têm um papel funda-
mental com relação as práticas de leituras das pessoas.

Sendo assim, apresentaremos a seguir a análise do corpus de nosso tra-
balho composta pelas análises dos empréstimos efetuados pelo leitor idoso, 
posteriormente apresentamos as ponderações realizada com os dados das 
entrevistas.

3. O MEMÓRIAS DE LEITURAS: DIFERENTES FORMAS DE 
APROPRIAÇÃO DOS IDOSOS USUÁRIOS DA BIBLIOTECA PÚBLICA 



MUNICIPAL DE MONTEIRO-PB

Para a realização das análises dos dados, inicialmente, empreendemos um 
estudo para identificação dos usuários. Através dele foi possível realizar um 
levantamento quantitativo dos livros que tinham sido tomados por emprésti-
mos nos últimos 40 meses em que os leitores utilizaram o serviço. Diante dessa 
análise inicial constatamos que, durante esse período, 41usuários utilizaram o 
serviço efetuando 196 empréstimos.

Em um período de 40 meses distribuídos nos anos 2014, 2015, 2016, e 
metade de 2017 foram realizados um total de 196 empréstimos na biblioteca, 
o que significa uma média de aproximadamente 56 empréstimos por ano. 

No decorrer das nossas análises, constatamos outro dado interessante a 
respeito do uso que se faz nesse momento do serviço de empréstimo da bi-
blioteca, descobrimos que um leitor idoso 256 atingiu uma porcentagem de 41,8 
de todos os livros tomados por empréstimos nos 40 meses. Portanto, com as 
análises empreendidas identificarmos que esse leitor realizou 82 empréstimos 
dos 196 realizados por todos os usuários, o que corresponde a 41,8% de to-
dos os que foram efetuados na biblioteca em um período de 3 anos e meio. Os 
empréstimos realizados por esse leitor variam entre literatura estrangeira e 
literatura brasileira. 

Com o propósito de conhecer melhor algumas das práticas de leituras do 
público idoso257 que frequenta a biblioteca analisada, buscou-se verificar seus 
hábitos e interesses de leitura, bem como sua relação com a biblioteca. Para 
isso realizamos duas entrevistas semiestruturadas com dois leitores idosos da 
Biblioteca que foram identificados de formas distintas.

As perguntas das entrevistas eram compostas por dois tipos de questões, 
sendo o primeiro tipo voltado para a relação do leitor-leitura e o segundo para 
a relação leitor— biblioteca. Quando perguntado sobre seus primeiros conta-
tos com a leitura, os dois leitores revelaram que foi a partir do vínculo escolar. 
“Meus primeiros contatos com a leitura foi quando eu fiz alfabetização e eu 
sempre gostei muito de ler”

Ele enfatiza ainda que sua irmã o incentivava muito a ler nessa fase in-
fantil. Embora o vínculo escolar tenha influenciado no início de sua formação 
leitora dos dois idosos, o leitor afirma que o que mais contribuiu foi o incentivo 
familiar, já no caso da leitora as condições familiares não foram determinantes 

256 É importante ressaltarmos que esses dados obtidos são parciais e não correspondem a todas as práticas de 
leituras realizadas por esse leitor, mas apenas a algumas delas.
257 Vale ressaltarmos que recorremos às orientações da Organização das Nações Unidas (ONU) e da Organização 
Mundial de Saúde (OMS) para definirmos o termo idoso, sendo assim, é considerado idoso a pessoa com 60 anos 
de idade ou mais para os países em desenvolvimento, e em países desenvolvidos presume as pessoas com 65 anos 
de idade, diante disso, no Brasil é considerado idoso a pessoa que conta idade em 60 anos



nesse momento. Quando perguntados sobre qual o tipo de leituras que chama-
vam sua atenção na infância, Neuza afirma que eram 

NEUZA — Os livros de ... os livros infantis... / gibis? Os de livros de Monteiro Lobato sabe... porque 
aquilo ali é o que a criança desenvolve a leitura né verdade.

Já Joaquim afirma que as leituras que chamavam sua atenção eram: “aque-
les livrinhos de Faroeste...coisa e tal”. A forma de aquisição desse tipo de leitura 
variava entre os dois leitores, pois, ele afirma que “quando eu era criança eu 
comprava” e a leitora tinha acesso através dos empréstimos de outras pessoas 
“os livros que eu tinha eram emprestados dos colegas”.

As diferenças nas formas de acessos as leituras dos leitores fazem com 
que possamos perceber que o leitor tinha condições financeiras para adquirir 
seus próprios “livrinhos”, já a leitora não tinha como adquirir e ficava à “mercê” 
de seus colegas para poder ter acesso aos livros na infância. Com isso, pode-
mos perceber que o leitor tinha acesso a mais livros por causa de sua condição 
financeira. 

Com relação aos suportes de leituras, os dois leitores declaram que não 
buscam leituras em computadores. No caso do leitor, no decorrer da entrevista 
ele deixa transparecer que sempre busca ler em livros, e quando perguntamos 
o porquê dessa preferência Joaquim nos revela que: 

JOAQUIM — Porque eu acho que::: o as revistas hoje como Veja, Isto é.. elas traz informações do 
país... mas entre aspas elas trazem informações que geralmente não são muito verídicas.

É interessante essa afirmação, uma vez que segundo ele as informações 
dos livros seriam mais confiáveis, com essa fala Joaquim evidência sua criti-
cidade com relação às possíveis falhas quanto à veracidade do que circula nas 
revistas. Quando perguntamos o que mais ele busca nos livros ele responde: 

JOAQUIM — OLHE, sendo uma leitura boa todos os livros para mim todos os autores são interes-
santes, porque em cada autor cada obra eu descubro uma coisa nova. 

No caso de Neuza quando perguntada sobre outros suportes de leitura, ela 
evidencia outras leituras em outros suportes. 

P — A senhora prefere ler em livros, ou busca leitura em outros suportes de leituras, como revistas, 
leituras no computador?

NEUZA — Não, eu sou o seguinte eu tenho a assinatura de Cláudia, eu gosto muito de ler.



Conforme observamos, os leitores tiveram seus primeiros contatos com a 
leitura de formas diferentes, e essas formas variam no decorrer de suas vidas 
até se encontrarem hoje na biblioteca pública de Monteiro, apesar de não ser a 
única a fonte de acesso deles no momento, pois, como afirmam, além dos em-
préstimos efetuados na biblioteca, esses leitores compram e recebem livros de 
familiares ou amigos. Quando perguntados sobre os seus primeiros contatos 
com as bibliotecas, Joaquim afirma que seu primeiro contato foi com a bibliote-
ca escolar no período de estudos em Recife “desde de seu tempo de extremo no 
colégio salesiano em Recife-PE”. Além disso, ele afirma ainda que frequentava 
a biblioteca municipal de Recife, onde segundo ele “lia muito os livros de lá”. 
Sobre o tipo de leitura que ele preferia esse período, nos revela.

P — Quais tipo de leituras o senhor gostava de ler lá?

JOAQUIM — Ah.. Eu lia muito sobre obra de camões ...Porque eram leituras eruditas que eu gostava

Essa afirmação pode ser relacionada aos discursos recorrentes na socie-
dade, e como já discutido anteriormente, a maneira como as pessoas concebem 
alguns tipos de leitura a um status apenas ancorado ao tido como clássico evi-
denciada na fala de Joaquim e também na de Neuza quando ela declara

NEUZA — Eu prefiro literatura brasileira... eu tô lendo esse aqui ((mostrando um livro do autor 
Sidney Sheldon258.)).... Eu gosto de José de Alencar, gosto de Senhora”.

Ainda com relação à aquisição dos livros, Joaquim revela que atualmente 
pega livros emprestados de suas sobrinhas, uma vez que, elas segundo Joaquim 
compram bastantes livros 

JOAQUIM — Eu só pego emprestado, porque as minhas sobrinhas, que elas compram livros muitos 
bons e caros... caros e bons.

De acordo com as respostas dele, podemos estabelecer algumas formas de 
acesso à leitura de Joaquim, pois, além de pegar emprestado com as sobrinhas, 
ele faz muitos empréstimos na biblioteca, além de também ganhar livros de 
amigos. Ele ainda afirma que os livros que comprou, doou para a biblioteca da 
cidade, essa também é a mesma prática de um dos leitores idosos apresenta-
mos na pesquisa de Espíndula (2015). Neuza afirma que atualmente os livros 
que são “geralmente, os de padre Fábio de Melo eu compro”. 

Os dois idosos se consideram leitores, pois, leem tudo 

NEUZA — Porque eu gosto de ler/ outra coisa agora eu leio tudo, leio aquilo que eu gosto... porque 
tem gente que diz assim eu não leio esse livro, mas eu leio porque com aquilo estou me satisfazen-
do com essa leitura, tá entendendo. 

258 Apesar de Sidney Sheldon não pertencer a Literatura Brasileira.



Neuza nos revela que diferente da escola de Joaquim na escola onde ela 
estudava não havia biblioteca.

NEUZA — [...] Na escola que eu estudava não tinha biblioteca, então a gente não tinha contato com 
biblioteca né, então os coleguinhas mostravam os livros a gente pedia emprestado e lia 

Diante dessa fala questionamos se o seu primeiro contato com bibliotecas 
tinha sido na biblioteca de Monteiro, então, ela relembra de outras bibliotecas 
que havia frequentado 

NEUZA — eu frequentava a biblioteca aonde hoje é a faculdade que....Escola Cenecista, que por sinal 
eu estudei e ensinei lá também, e no colégio das Lurdinas também tinha biblioteca tinha não, TEM.

Na fala dos dois leitores, há também diferenças nas formas de contato com 
as bibliotecas, como houve também no acesso aos materiais de leitura em um 
primeiro momento da vida dos leitores. Se em um primeiro momento Neuza 
não tinha um local designado e formato à leitura onde ela lia os impressos aos 
quais tinha acesso por intermédio dos amigos. “ Em casa... porque eu ficava 
muito tempo em casa então eu lia em casa mesmo.” Joaquim nos revela também 
ser a sua casa o seu local de leitura [...] “meu local de leitura é em casa”. Mas, 
como vimos anteriormente, a biblioteca também era seu local de leitura quan-
do “frequentava muito a biblioteca pública lá em Recife”.

Ambos enfatizam que seu local preferido de leitura é em casa, pois, para 
eles, a residência é um local mais “agradável”. A leitura se transforma então, em 
uma experiência de privacidade. 

Segundo Chartier (2009), a leitura se transforma em uma experiência de 
privacidade, ler em silêncio, para si mesmo, basta para criar uma área de inti-
midade que separa o leitor do mundo exterior; portanto, mesmo no meio da 
cidade, na presença de outrem, ele pode ficar sozinho com o seu livro e seus 
pensamentos.

A biblioteca de Monteiro então é utilizada pelos dois idosos nesse momen-
to apenas como guarda dos livros. Além disso, o local que a biblioteca funciona 
atualmente não apresenta uma estrutura adequada para que as práticas de lei-
turas sejam realizadas na própria biblioteca, pois as condições físicas não aten-
dem as mínimas condições para esses leitores. “ [...]É o espaço aqui é pequeno

Dessa forma, podemos constatar que nesse momento esses leitores só uti-
lizam a biblioteca para efetuar empréstimos dos livros para serem lidos em 
suas casas, sendo assim permanecendo na instituição por pouco tempo, Neuza 
permanece “Uns vinte minutos, trinta minutos”.Com relação as condições físi-
cas da biblioteca, os dois leitores se pronunciam e revelam suas insatisfações 



sobre a situação da instituição. Joaquim fala que falta incentivo do poder públi-
co. “Do poder Público falta sim.” 

As falas dos leitores corroboram o fato da mudança de local da biblioteca 
ter prejudicado o funcionamento, pois, segundo eles, há um desinteresse por 
parte do poder público em relação a biblioteca. Pois, funciona em um estabele-
cimento que prejudica a visibilidade da instituição. Além de funcionar apenas 
em um horário do dia, horário que a maioria da população está trabalhando ou 
estudando. O que acarretou tudo isso foi uma mudança realizada há cerca de 8 
anos quando a gestão pública decidiu mudar o local que a instituição. 

Diante dessas análises apresentadas pelos registros dos empréstimos rea-
lizados com esses leitores anteriormente como das entrevistas que foram rea-
lizadas com os leitores, foi possível constatamos que a biblioteca é uma fonte 
forte de acesso aos livros dos dois leitores, mas que eles têm outras formas de 
acesso. 

Além disso, a biblioteca apesar de toda a condição que se encontra no mo-
mento ajuda a permanece vivo o desejo pela leitura desses dois idosos que 
apesar de estarem em uma fase mais madura da vida continuando buscando 
suprir seus desejos literários, e o fato da cidade conter poucas formas de aces-
so aos livros, a biblioteca pública representa o lugar ideal para que esse desejo 
seja saciado. 

4. CONSIDERAÇÃO FINAIS:

Concluímos em primeiro lugar, registrar a existência de leitores idosos na 
Biblioteca Pública Municipal de Monteiro-PB, ainda que em número reduzido, 
comparativamente à quantidade de leitores mais jovens e com vínculo escolar 
que fazem uso da biblioteca. Contudo, apesar de um número reduzido (apenas 
dois idosos mantiveram, no período analisado, vínculo com a biblioteca), um des-
ses leitores revelou uma prática constante de empréstimos, sendo responsável 
por mais de 40% do total de empréstimos realizado no período de 3 (três anos).

A partir dos dados obtidos foi possível descrever algumas das várias histó-
rias desse leitor idoso, como apresentamos na análise da entrevista, ele obteve 
contato com as bibliotecas e com os livros desde infância e o incentivo familiar 
foi muito importante para a sua formação leitora. 

Com todos os dados apresentados neste trabalho, podemos concluir que 
a partir das análises realizadas é possível afirmarmos que a biblioteca é uma 
importante fonte de acesso aos livros desse público idoso (mas não a única), e 



ainda que os leitores sobre os quais descrevemos algumas de suas histórias de 
leitura, tem suas formas particulares de apropriação da biblioteca. 
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OFERTADOS PELO PET LETRAS NA 
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INTRODUÇÃO

O presente trabalho pretende discutir a relevância dos cursos de curta du-
ração (entre 06 e 20 horas) ofertados pelo PET Letras da Universidade Federal 
de Pernambuco (UFPE) e ministrados por professores mestres e doutores con-
vidados, ou por petianos, no intuito de ampliar o desenvolvimento profissional 
dos licenciandos e profissionais formados em Letras. 

O PET (Programa de Educação Tutorial) organiza-se pelo tripé: Pesqui-
sa, Ensino e Extensão, almejando o protagonismo estudantil na universidade. 
Uma de nossas maiores demandas é a oferta de cursos de curta duração para 
contemplar aspectos e facetas que as disciplinas obrigatórias não destacam e 
valorizam. Todos os cursos são gratuitos e ofertados na própria Universidade, 
em horários distintos, em uma tentativa de abarcar o maior número possível 
de cursistas. 

Conforme ressaltam Suassuna & Bunzen (2018), esses hiatos presentes no 
currículo dos cursos de Licenciatura, fomentaram, desde a segunda metade dos 
anos 1990, discussões sobre possíveis intervenções de modificação dessa condi-
ção, e também, nessa década, a formação continuada passou a ser vista como uma 
tática, inclusive, para renovar o perfil profissional do professor (SILVA, 2007). 
Tal incubência instigou e conduz a realização de cursos, dentre os mais relevan-
tes, ofertados entre 2017 e 2018: “A oralidade nas aulas de Língua Portuguesa” 
(15h); “Ensino-aprendizagem de gramática em sala de aula” (6h); “Ortografia na 
escola” (12h); “Libras” (20h); e “Literatura Juvenil e contemporânea” (12h). 

Podemos apontar como resultados que, todo aquele que se beneficia com 
um dos nossos cursos, passa a ter uma formação mais completa, e isso acarreta 
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na maneira que cada cursista enxerga a licenciatura e o trabalho docente. Essa 
preocupação com a formação docente corrobora com o apontado por Suassuna 
& Bunzen (2018) acerca do compromisso do grupo que visa buscar formas de 
melhor estruturar a formação docente.

1. APRESENTAÇÃO

Se bem compreendermos a dinâmica acadêmica, percebemos os contí-
nuos esforços para que seja formada uma grade curricular, não o mais comple-
ta possível, capaz de amalgamar conhecimentos distintos que formem um todo 
coeso, mas uma grade que fomente conhecimentos relevantes para a constru-
ção de um saber individual, que, com esforço pessoal e através de experiências, 
o futuro professor possa adaptar e trabalhar em sua realidade profissional. No 
entanto, existem lacunas durante todo o processo de formação estudantil, des-
de o momento em que iniciamos no ensino básico, em escolas públicas ou par-
ticulares, até a formação profissional, onde não existe tempo ou oportunidades 
de aprofundamento em algumas questões de extrema relevância na formação 
docente.

Em uma tentativa de suprir e preencher essas lacunas acadêmicas, surge 
o PET (Programa de Educação Tutorial) que se organiza pelo tripé de ensi-
no, pesquisa e extensão. O programa é um dos poucos, que atualmente atuam 
na universidade, capaz de trazer relevância não apenas para os petianos, mas 
também para os alunos da Universidade, que optam por participar das discus-
sões e das eventuais atividades propostas. Embora o PET trabalhe esses três 
elementos distintos, é impossível negar que o perfil do curso de Letras da UFPE 
demande mais de um dos suportes, do que dos outros, nesse caso, o ensino. 
Dessa demanda, surgiu o PET Cursos, um projeto liderado pelos petianos do 
PET Letras da UFPE e orientado pelo tutor, Clecio Bunzen, onde, trabalhando 
na investigação dessas lacunas, através de experiências, conversas informais 
ou observação empírica, visa elaborar cursos gratuitos de curta duração que 
possam funcionar como uma complementação acadêmica. 

Após o processo de escolha da temática a ser desenvolvida, somos respon-
sáveis por convidar professores capazes de abordar tal conteúdo e organizar 
qual será a estrutura física em que ocorrerá o curso. Pois como nos diz Bunzen 
e Suassuna (2018) existem muitos hiatos no currículo dos cursos de licencia-
tura, e essas lacunas fomentaram, desde a segunda metade dos anos 1990, dis-
cussões sobre possíveis intervenções de modificação dessa condição. 

O trabalho em questão surgiu da necessidade de apurar a significância 
estabelecida entre os cursistas e os cursos ofertados, no intuito de mapear a 
relevância e os resultados, mesmo que parciais, do nosso trabalho na realidade 



dos alunos e profissionais, uma vez que, embora tenhamos a preocupação de 
instigar no fim de cada curso a opinião daqueles que frequentaram as aulas, 
acabamos não tendo uma visão a longo prazo, ou seja, não sabemos a repercus-
são dos cursos na formação e no cotidiano de cada cursista.

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Suassuna e Bunzen (2017) advogam mostrando como o PET Letras con-
tribui para uma formação mais completa na academia. Segundo os autores, na 
metade dos anos 90, iniciou-se diversos debates sobre os caminhos da forma-
ção docente, que levaram toda uma comunidade educacional voltar seus olha-
res para a desvalorização do profissional. Os estudos de Bolognini (2007) re-
velam questões bastante parecidas com essas, de que é preciso uma formação 
acadêmica em que o professor seja antes de tudo um formador de futuros pro-
fessores. Ou seja, é preciso que, a todo tempo, exista uma preocupação meto-
dológica em sala de aula, é preciso que um professor, formado ou em formação, 
da área de licenciatura seja capaz de explicitar não apenas o conteúdo, mas, de 
maneira concomitante, trazer abordagens diferenciadas para serem trabalha-
das em sala de aula. As discussões abordadas por Suassuna & Bunzen (2017) 
são atuais, pois, embora passados 10 anos dessas discussões, a desvalorização 
da formação dos licenciados, e as maneiras desconformes de elucidar conheci-
mentos são recorrentes.

O debate a respeito desses e de outros problemas das licenciaturas no Brasil trazia sempre à baila 
os limites do chamado modelo da racionalidade técnica, marcado pela prioridade dada à forma-
ção teórica em detrimento da formação prática, pela concepção da prática como mero espaço de 
aplicação de conhecimentos teóricos, sem um estatuto epistemológico próprio, e pela ideia de que 
para ser bom professor bastaria ter domínio da área do conhecimento específico que se iria ensi-
nar.  (SUASSUNA; BUNZEN, 2008, p. 2)

A partir do que é defendido pelos autor, faz-se necessário reformular as 
abordagens de ensino, e o perfil do curso, em uma perspectiva em que não se 
dicotomiza teoria e prática. Os autores dialogam com Kunzer (2000) e desta-
cam princípios relevantes para a formação de um novo perfil curricular, ad-
vogando que se precisa contemplar os seguintes âmbitos: i) o educador não 
enquanto distribuidor de conhecimentos; ii) inclusão de políticas públicas; iii) 
organização do espaço escolar e não escolar, em uma percepção de um trabalho 
pedagógico com múltiplas faces; iv) um diálogo entre áreas, corroborando com 
um conhecimento mais completo, um profissional com profundo conhecimen-
to dinâmico— social; v) preparação de um profissional completo, que esteja 
não somente preparado para o mercado, mas que consiga agir criticamente 
assegurando o desenvolvimento de práticas inter-relacionais na construção da 
cidadania.



Os cursos de Letras ofertados pela UFPE, também foram “afetados” por tal 
discussão, e, em 2010, ingressou na Universidade a primeira turma na qual o 
perfil não era mais o modelo 3+1, onde existiam três anos de teoria e um foca-
do em metodologias de ensino. Assim, foi incluído nesse novo perfil: metodolo-
gias interdisciplinares, estágios curriculares, conteúdos de natureza científico-
-cultural, entre outros. São nessas circunstâncias que surge o nosso PET.

A fundação do PET-Letras acontece nesse contexto de transformações e o grupo, por ser de um 
curso de licenciatura, elege a formação docente como eixo estruturante de todo o seu trabalho, 
colocando-se, como uma de suas principais tarefas, engajar-se no debate da reforma curricular 
e disseminar informações sobre os rumos que o curso passava a tomar a partir dali.  (SUASSUNA; 
BUNZEN, 2017, p.6)

No contexto situado, ainda pontuando os autores, foi preciso inserir uma 
dinâmica capaz de amalgamar um tripé apto de fomentar uma formação do-
cente mais completa, uma formação que trabalhasse a pesquisa, o ensino e a 
extensão, na qual a formação docente 261 fosse um eixo estruturante. 

No ano de 2016, houve uma mudança de tutor em nosso projeto, e com ele 
a implementação de um novo eixo para trabalho, o PET Curso, no qual, 

Os petianos envolvem-se, com o auxílio no tutor, na organização de cursos voltados para alunos dos 
cursos de licenciatura em Letras e afins, e para professores já formados. Os cursos têm duração de 
12 a 25 horas e são ministrados por professores convidados ou pelos próprios petianos. A criação 
dos cursos visa a oferecer aprofundamentos em temas específicos da formação dos professores de 
línguas e possibilitar um maior diálogo entre os diferentes alunos dos cursos de Letras. A elaboração 
dos cursos também os insere em atividades de gestão e organização de projeto, e de elaboração de 
planos de curso, planos de aula, material didático etc. Os cursos são oferecidos ao longo de todo o 
ano letivo, procurando contemplar temas específicos de cada licenciatura (Libras ou Francês, por 
exemplo) e questões mais gerais. (SUASSUNA; BUNZEN, 2017, p.12) 

É nesse eixo que se insere a atual pesquisa já que, enquanto petianas, 
conseguimos perceber modificações que foram feitas a partir da primeira ela-
boração do que seriam os PET cursos, mudanças tais foram feitas a partir da 
percepção das demandas encontradas por parte dos petianos e dos próprios 
discentes dos cursos de Letras da UFPE. A primeira delas se deu com a duração 
dos cursos, onde hoje, conseguimos elaborar cursos com pelo menos seis ho-
ras de duração e todos voltados para a língua, conferindo didáticas e práticas 
docentes relevantes na prática. 

Sendo uma das principais preocupações do PET Letras a formação docen-
te, seja na graduação ou a formação continuada, corroboramos com os pressu-
postos trazidos por Freitas (2007), que versa sobre a necessidade de repensar-
mos o papel da instituição educativa na atualidade, pois, embora a escola não 

261 Grifo do autor.



seja a única instância responsável pela educação, é nela que o aluno passa um 
extenso período de tempo, logo, é preciso então uma gama de recursos para 
que essa educação seja eficiente, como políticas públicas, infraestrutura, mas 
também profissionais com uma boa formação.

A formação dos professores não pode estar desarticulada de uma política de melhoria da qualidade 
do ensino. A meta de que os alunos possam ser sujeitos da sua própria formação implica construir 
um objetivo idêntico para o processo de formação dos professores, uma vez que o educador só 
pode dar sua tarefa por realizada quando ele coloca seu trabalho a serviço da aprendizagem de 
todos os alunos. Desse modo, o alvo da formação precisa ser o de construir e consolidar caminhos 
que permitam a conquista, pelo professor, de autonomia nas dimensões social e pedagógica. (FREI-
TAS, 2007, p. 14-15)

Silva (2007) justifica que o desenvolvimento profissional do professor 
precisa ser fruto de um planejamento estratégico que vise melhorar a educa-
ção escolar. Nesse viés, é de responsabilidade da administração pública pla-
nejar, executar e avaliar a formação inicial e continuada desse profissional. O 
autor pontua alguns princípios de extrema relevância nessa formação, são eles:

— Reflexão prático-teórica sobre a prática, através da análise, compreensão, interpretação e inter-
venção sobre a realidade;
— Construção coletiva do conhecimento, mediante a troca de experiências entre profissionais da 
mesma área;
— Desenvolvimento de uma metodologia de formação onde os professores alcancem maior auto-
nomia.

A partir destes pressupostos, o autor ainda pontua a necessidade de, a 
partir de situações-problemas, emergirem soluções crítico-reflexivas, onde o 
professor consiga aproveitar ao máximo sua própria capacidade de teorizar a 
prática docente. Ou seja, a partir da base que o aluno/profissional traz, é pos-
sível construir um novo arcabouço teórico, através do diálogo e da troca de 
vivências, além da inserção de novos conhecimentos, onde o sujeito se torna 
melhor naquilo que faz. A ideia trabalhada pelo autor é a relevância da criação 
de um ambiente de pesquisa da própria realidade, onde o formador e o pro-
fessor em formação se transformem em pesquisadores. No PET Letras, temos 
essa preocupação de entender o ponto de partida do aluno, compreender suas 
diferentes dinâmicas sociais e buscar inseri-las no diálogo que compõe seu 
crescimento profissional, questões que o toquem e que sejam relevantes em 
sua prática, pois, como bem acreditamos, o sujeito não é tábula rasa. 

No tocante ao texto, o autor ainda pontua a importância da criação de es-
tratégias na escolha de textos, chamando atenção para a relevância da leitura 
enquanto momento de deleite e de formação identitária dos sujeitos enquanto 
leitores e formadores de identidade leitora. Para o autor, é preciso que existam 
encontros de leitura coletiva, onde os alunos/profissionais levantem textos 



que gostem e compartilhem essas leituras. A ideia geral é a criação de clubes 
de leitura, pois existe pouco tempo livre para leitura, mesmo em cursos como 
os de Letras e, ainda que exista esse tempo livre, também há uma sensação de 
que poderíamos usar aquele tempo para outra atividade, mas se, como pontua 
o autor, tivéssemos usando esse tempo para melhorar nossa formação e ainda 
conseguíssemos ter fruição e deleite nesse tempo, esses momentos seriam ain-
da mais relevantes. 

No PET, temos uma proposta muito parecida, iniciaremos em 2019.1 o 
clube de leituras PET Letras, na intenção de problematizar livros que podem 
ser utilizados na prática docente. Igual estratégia foi utilizada pela Profº Dra. 
Rosiane Xypas, quando esta ministrou o PET Curso: Do apelo do texto ao leitor, 
no qual a mesma pediu com antecedência a leitura do livro: Como um romance, 
do autor Daniel Pennac. O livro consegue trazer um hibridismo entre gêneros, 
ao misturar teoria e fruição literária, e como iremos pontuar no decorrer deste 
artigo, foi este um dos motivos do grande sucesso do trabalho com esse texto.

3. MATERIAIS E MÉTODOS

Foi feita uma pesquisa documental quantitativa/qualitativa, objetivando 
perceber as contribuições dos cursos propostos pelo PET Letras na realidade 
acadêmica/profissional dos cursistas, além de procurar perceber se os cursos 
caíram em gosto popular. O embasamento teórico do trabalho, conta com o re-
levante artigo da tutora egressa Lívia Suassuna e do atual tutor Clecio Bunzen, 
sobre o trabalho desenvolvido pelo PET Letras, além dos pressupostos trazidos 
por Silva (2007) sobre formação continuada, Freitas (2007) sobre a dinami-
cidade e pessoalidade na construção dos saberes e Bolognini (2007) sobre a 
relevância de um professor que pense na formação de futuros professores. A 
partir destas discussões, foi lançada para os cursistas, dos seguintes cursos: Li-
bras, Letramentos Sociais, Oralidade na sala de aula e Do apelo do texto ao leitor 
uma enquete com cerca de 4 perguntas, indagando a relação dos mesmos com 
o curso, e a contribuição deste em sua vida acadêmica/profissional. Assim sen-
do, conseguimos analisar 47 respostas, as quais foram organizadas em tabelas 
e gráficos a fim de demonstrar os resultados obtidos. 

É preciso salientar que esse não é o número de cursistas nos PET cursos 
que, de maneira geral, já atenderam mais de 200 pessoas, estudantes da UFPE 
ou não. No entanto, não conseguimos com que todas essas pessoas respondes-
sem o questionário, sendo este produzido como um recorte, correspondendo 
cerca de 20% dos cursistas, o que acreditamos ser uma visão realista do todo. 
Ao fim de cada curso, procuramos fornecer questionários perguntando como 
havia sido a relação do curso com o aluno, e as respostas se apresentaram bem 
similares.



4. RESULTADOS

Nesta sessão, pretendemos mostrar a ótica dos cursistas sobre os cursos 
ofertados pelo PET Letras, as perguntas feitas, pretendiam observar se o nosso 
trabalho era bem aceito e qual sua relevância.

Gráfico 1: Qual curso você participou?

Como se pode perceber, no Gráfico 1, a maior parte dos cursistas que res-
ponderam o questionário fizeram o curso de Libras, isso porque é este uma das 
nossas maiores demandas. Ofertamos por semestre cerca de 3 a 4 turmas, e es-
tamos em nossa terceira edição. O curso de multiletramentos está atualmente 
em sua segunda edição, um módulo dois da edição passada. A primeira edição, 
a qual consta esses resultados, contou com a presença de 45 alunos, a segun-
da edição contemplou cerca de 140 pessoas. Todos os cursos apresentados 
continham uma dinâmica diferenciada da tradicional, na qual os professores 
trabalhavam com metodologias diferenciadas como: passeios para pesquisar 
diferentes tipos de Letramentos na cidade do Recife, leitura prévia de um livro 
para argumentação e construção da subjetividade literária através do mesmo, 
trabalho com lã e lápis de cera, para trabalhar a oralidade e o controle de fala, 
aulas personalizadas para a compreensão de uma nova língua, etc.

Gráfico 2: Você gostou do curso?

A segunda resposta nos deixou impressionados por mostrar que estamos 
seguindo o caminho correto no tocante à elaboração de cursos capazes de preen-
cher lacunas na universidade e agradando o público que se beneficia desses.



Gráfico 3: Relevância dos PET Cursos na vida profissional/acadêmica dos cursistas.

Como nos mostram os resultados acima, os PET cursos conseguem alcan-
çar resultados relevantes na formação docente inicial e continuada. Muitos de 
nossos cursistas, de maneira geral a maior parte dos alunos de Letras, já tra-
balham, e é importante que eles tenham contato com distintas metodologias e 
novas maneiras de resolver antigos dilemas, como o trabalho da oralidade em 
sala de aula, por exemplo. É importante para nós vermos que possibilitamos 
através do curso alguma contribuição nessa formação.

Gráfico 4: Você faria uma nova edição do curso que você participou?

Os resultados são muito gratificantes, uma vez que os cursos ofertados são 
tão positivos que muitos cursistas consideram a possibilidade de participar de 
uma nova edição da mesma temática. Um ponto importante para ser explanado 
neste tópico é que, muitas vezes, os alunos fazem esse curso com a intenção de 
horas complementares, mas se um aluno diz que existe a possibilidade de re-
fazê-lo, é porque encontrou nele outros pontos positivos além de certificados. 

Por último, gostaríamos de mostrar alguns dos comentários deixados pe-
los cursistas nas respostas e esse questionário, que revelam por si mesmo a 
nossa relevância enquanto grupo que também atua na complementação do 
Ensino.

Comentários: “Excelentes professoras, aulas dinâmicas, tive um ótimo 
aprendizado”; “Meu curso favorito foi o Do apelo do texto ao leitor, consigo en-
xergar relevância até hoje no meu cotidiano. Muito bom! Meu sonho é que re-
pitam esse curso”; “Estão de parabéns tem excelente profissional de qualidade, 
que tem paciência e experiência e faz com muito amor, (...), amei o aprendi-
zado”; “Sou iniciante na Libras e fiquei muito feliz em ter esta oportunidade, 



conhecimentos adquiridos que irão muito me ajudar profissionalmente”; “Gra-
tificante, muito aprendizado!”; “Me senti muito confortável com a professora 
(...), ela é uma pessoa incrível. Indico muito o curso”; “A professora (...) é extre-
mamente didática e atenciosa. Já fiz outro curso de libras em outra instituição 
e realmente vi a diferença. Ela é uma ótima profissional” (...) “Adorei, principal-
mente o desempenho e a dedicação da profissional”; “O libras PET é um curso 
excelente, onde nos proporciona a aprendizagem da libras de modo simples 
e sem complicações. As professoras também, fazem um ótimo trabalho. São 
acessíveis e dispostas a tirar dúvidas”; “Participar do curso básico em Libras 
I, foi uma experiência bastante enriquecedora para minha formação enquanto 
professora. O curso ofereceu excelentes aulas, além de ser um diferencial posi-
tivo para a comunidade acadêmica”; “Experiência libras, quero aprender mais 
letramentos”; “A experiência é ímpar. Poder somar esses saberes a formação 
pessoal e profissional é maravilhoso.”; “O curso apresentou uma proposta exce-
lente, que a licenciatura não dá conta. A professora é maravilhosa. Com certeza 
uma das melhores experiências na universidade.”.

5. CONCLUSÕES

De maneira geral, concluímos que é preciso recriar as formas de ensino, 
tornando-as adequadas à formação do professor, como garante Freitas (2007). 
A prática de Ensino do PET Letras auxilia na construção de novos saberes, tais 
que colaboram na formação dos estudantes e auxiliam os alunos e profissio-
nais a otimizarem saberes específicos, que a Universidade, com demandas 
mais abrangentes, não consegue incluir. Tais questões são motivos do sucesso 
e das grandes demandas dos cursos PET, pois procuramos ser e aplicar cursos 
que corroboram com a  proposta de Bolognini (2007), onde professores se-
jam capazes de dinamizar teoria e prática, capazes de enxergar nossos alunos 
como futuros profissionais, que irão atuar na prática docente, e que precisam 
de estímulos, exemplos e diálogos do que é a prática, para que não se sintam 
tão despreparados quando forem atuar em situações específicas. Precisamos 
ser, como aponta a autora, docentes que lecionam para futuros docentes. Pode-
mos concluir também que nosso trabalho não está nem perto de ser finalizado, 
uma vez que a pesquisa nos mostra que o nosso trabalho é muito relevante na 
construção do saber e na construção da formação docente. O PET Letras pre-
tende continuar pesquisando e implementando cursos que auxiliem no preen-
chimento das lacunas universitárias, agindo assim como semente, germinando 
saberes, que vão se multiplicar e que irão disseminar fomentando a construção 
de um país com uma educação melhor e mais interativa.
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CAMINHOS DIDÁTICOS PARA A 
ABORDAGEM DA ORALIDADE 

EM TURMAS DE EDUCAÇÃO DE 
PESSOAS JOVENS E ADULTAS
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INTRODUÇÃO

Neste trabalho, retomamos alguns dados de uma pesquisa mais ampla de-
senvolvida no trabalho de conclusão de curso em que investigamos a aborda-
gem da oralidade em turmas de Educação de Pessoas Jovens e Adultas (EPJA), 
buscando compreender o espaço destinado a esta modalidade da língua nas au-
las de língua portuguesa. Trazemos, neste recorte, dois procedimentos didáti-
cos que envolvem a oralidade em diferentes situações discursivas e que podem 
ser facilmente inseridos no planejamento e trabalho do professor de português.

Observamos dois pontos de defasagem na graduação em Letras – Portu-
guês que motivaram a construção da pesquisa: uma investigação mais apro-
fundada da oralidade como objeto de análise linguística e a EPJA como possível 
contexto de atuação dos licenciados em Letras e que, praticamente, não é co-
nhecido em suas especificidades pelos futuros professores. No intuito não só 
de expor essa realidade problemática, mas de propor caminhos possíveis de 
serem trilhados, desenvolvemos duas atividades didáticas para que o trabalho 
com a oralidade nas turmas de EPJA possa ser iniciado. 

A oralidade como campo de análise e investigação linguística ainda encon-
tra pouco espaço na academia e, consequentemente, nas salas de aula de edu-
cação básica, onde a escrita toma quase que a totalidade das aulas. Prevalece 
ainda uma visão dicotômica em que a fala é o oposto da escrita. Reproduzindo 
esse paradigma, reforçamos que existe uma língua homogeneizada e não nos 
atentamos em relacionar os diferentes modos de falar às diferentes situações 
discursivas (cf. Ventola 1979) envolvidas nas práticas orais.

262 Graduanda em Letras – Português – UFPB. 
263 Doutora em Letras – UFPB.



A EPJA também é pouco tratada na graduação e esse apagamento da mo-
dalidade e dos seus sujeitos faz com que também assumamos uma postura de 
reprodução de paradigmas: ou seguimos com os conteúdos meramente grama-
ticais sem levar em conta as necessidades daquele público ou infantilizamos a 
metodologia na tentativa de didatizar as aulas. Esses duas posturas tão comuns 
e recorrentes são problemáticas, visto que não levam em conta as particulari-
dades envolvidas nas turmas de EPJA e nem busca ajudar esses estudantes a 
desenvolverem de forma plena as competências linguísticas necessárias (orais 
e escritas).

Nossas discussões inserem-se na perspectiva da Linguística Aplicada e uti-
lizamos como fundamentação teórica os trabalhos de Fávero; Aquino; Andrade 
(2002), Ventola (1979) e Marcuschi (2001). Por entendermos que “a pesquisa 
qualitativa procura entender, interpretar fenômenos sociais inseridos em um 
contexto” (BORTINI 2007, p. 34), as atividades propostas partiram do que foi 
observado na nossa pesquisa mais ampla, através das entrevistas com profes-
sores e estudantes da EPJA. Neste trabalho trataremos das atividades com os 
gêneros orais debate e entrevista.

1. ORALIDADE E ENSINO

Por muitos anos – e ainda hoje – a fala foi vista como o lugar da “desor-
dem”, dos vícios de linguagem e, não tão raramente, instrumento por meio do 
qual se observa, pelo modo de falar, quem tem estudo e quem não tem. A língua 
é, e não há dúvidas sobre isso, um instrumento de poder e é por isso que os 
estudos e pesquisas sobre a língua são tão importantes e necessários para a 
nossa sociedade. Entretanto, apesar das pessoas se comunicarem, inicialmen-
te, através da linguagem oral, observamos que há pouco trabalho com este ob-
jeto de estudo nas salas de aula.

Também a ideia de que o texto faz referência apenas àquilo que se escre-
ve, sem considerá-lo enquanto uma atividade humana complexa que envolve 
processos linguísticos, cognitivos e sociais, já reflete a realidade frequente sob 
a qual se vê o papel ou o espaço para o trabalho com a oralidade. A supervalo-
rização da escrita é o que mais comumente encontramos nas aulas de língua 
portuguesa, muitas vezes com o pressuposto “de que a fala é tão praticada no 
dia-a-dia a ponto de já ser bem dominada e não precisar ser transformada em 
objeto de estudo em sala de aula (MARCUSCHI, 2001, p. 19). 

Sendo o gênero oral “aquele que tem como suporte a voz humana (vista 
como a característica particular que tem o som produzido pelo aparelho fona-
dor) e foi produzido para ser realizado oralmente, utilizando-se a voz humana, 
independente de ter ou não uma versão escrita” (TRAVAGLIA et al., 2017, p. 



17) e sendo a forma de comunicação mais comumente utilizada pelos seres 
humanos, o apagamento dessa modalidade da língua nas aulas de português 
vai gerar uma aprendizagem incompleta, pois dissocia as duas modalidades, 
desconsiderando a necessidade de os alunos desenvolverem capacidades rela-
cionadas aos gêneros orais” (TEIXEIRA, 2014, p. 31).

Como as práticas do oral se organizam e se desenvolvem de uma manei-
ra própria (MARCUSCHI, 1993), ou seja, com suas características típicas, po-
demos abordá-la de forma mais específica nas aulas de português, deixando 
claro que não se trata de um fenômeno à parte ou extraordinário da língua. 
É de suma importância que os estudantes compreendam que um dos fatores 
centrais de um evento comunicativo é o contexto em que aquela comunicação 
acontece. O professor deve auxiliar os estudantes nessa descoberta e ajudá-los 
a transitar sem dificuldades pelas diferentes situações discursivas e eventos de 
fala. Sobre isso, Ventola (1979) traz um quadro geral que nos mostra os vários 
aspectos que fazem parte de um evento comunicativo. Embora sua análise seja 
baseada no inglês, esses aspectos são encontrados, basicamente, em todas as 
línguas: situação discursiva, evento de fala, tema do evento, grau de preparo, 
participantes, relação entre os participantes e o canal utilizado para a realiza-
ção do evento. Esses parâmetros, dependendo do objetivo e da atividade que o 
professor pretende fazer, devem estar claramente colocados para os estudan-
tes, de modo que eles consigam definir, sem tanto esforço, as estratégias de 
argumentação que serão utilizadas. 

A situação discursiva é o pontapé inicial de qualquer texto, pois garanti-
rá uma aceitabilidade maior ou menor do interlocutor, dividindo o evento co-
municativo em formal e informal. O evento de fala está diretamente ligado à 
situação discursiva. É ele quem dirá se trata de uma fala casual, profissional, 
espontânea, institucional etc. O tema do evento pode ser preparado com an-
tecedência, como um discurso, por exemplo. O grau de preparo dirá o quanto 
foi necessário, em relação à preparação, para a efetivação do evento comuni-
cativo: muito, pouco ou nenhum preparo. Outro aspecto é quem são os par-
ticipantes desse evento comunicativo: amigos, inimigos, parentes, colegas de 
trabalho etc. E o último aspecto diz respeito ao canal que foi utilizado para a 
realização do evento: cara a cara, telefone, internet, celular, entre outros. Se o 
aluno compreender bem para quem ele vai se dirigir com aquele texto, que si-
tuação discursiva é aquela, que canal será utilizado ou qualquer outro aspecto 
anteriormente elencado, terá muito mais chances de se sair bem nas atividades 
cotidianas de comunicação verbal e de ter cada vez menos receio de se colocar 
numa situação que exige dele uma determinada postura, mesmo que essa si-
tuação de fala seja incomum para ele. Em outras palavras, podemos dizer que 
a “carta na manga” do professor será expor seus estudantes cotidianamente a 
diferentes eventos comunicativos permeados por oralidade. Diante desses di-



ferentes contextos, o aluno fará constantemente o exercício de análise do texto, 
identificando

os componentes que fazem parte da situação comunicativa, suas características pessoais (perso-
nalidade, interesses, crenças, modos e emoções) e de seu grupo social (classe social, grupo étnico, 
sexo, idade, ocupação, educação, entre outros), pois eles favorecem a interpretação dos papéis 
dos interlocutores (falante-ouvinte-audiência (facultativo) / escritor-leitor) num evento particular, 
determinado, dados os componentes linguísticos desse texto (FÁVERO; ANDRADE; AQUINO, 2002, 
p. 71).

Vale ressaltar, sobre a questão da informalidade, que ela não acontece 
somente na oralidade. Há contexto em que a escrita é completamente formal, 
como também existem aquelas situações nas quais o uso de todas as normas 
da língua padrão para escrever vai causar certo estranhamento. Podemos ates-
tar isso no mundo virtual e nos aplicativos de mensagens instantâneas em 
que o comum é a utilização de abreviações e até mesmo figuras para efetivar 
a participação naquele determinado evento comunicativo. Por isso, é impor-
tante “lembrar que estamos trabalhando com duas modalidades pertencentes 
ao mesmo sistema linguístico: o sistema da Língua Portuguesa” (FÁVERO, AN-
DRADE e AQUINO 2002, p. 69).

2. ALGUMAS PALAVRAS SOBRE A EPJA

A EPJA deve ser compreendida para além do ensino escolar formal e de 
uma educação que vem para reparar ou compensar um tempo perdido. Ao 
chegar à escola, os estudantes se deparam com conhecimentos escolares, mas 
também aprendem a ser mais, a se entenderem mais, a pensarem de forma 
mais crítica seu consumo e o consumo de suas famílias, a conhecerem seus 
direitos e como podem ter acesso a eles. Em outras palavras, o ensino se torna 
mais fecundo, pois os estudantes conseguem ver um vínculo entre o que apren-
dem na escola e o que fazem na sua vida. Os recursos disponibilizados para 
esta modalidade de ensino são insuficientes e abaixo dos níveis estabelecidos 
para turmas do ensino formal regular. Desde o início, quando a EPJA foi cria-
da, os investimentos deixam a desejar e revelam um certo preconceito quando 
confrontados com as turmas comuns que possuem um investimento maior (cf. 
UNESCO 2008). 

As turmas de educação de pessoas jovens e adultas são formadas por fai-
xas etárias bem diversificadas e essa talvez seja uma das maiores dificuldades 
dos professores. Como adequar a linguagem? Como pensar o material escolar 
de modo a contemplar as diferentes idades que frequentam a mesma sala de 
aula? Com certeza, esses questionamentos estão longe de terem uma resposta 
final e definitiva. Os estudantes ainda são vistos de modo estereotipado pela 



sociedade e colocam sobre si essa perspectiva negativa de “ignorante, incapaz, 
cabeça dura, sem jeito para as letras” (STEPHANOU; BASTOS 2005, p. 266).

Por essas razões, é muito comum constatar nas salas de EPJA que os alunos 
possuem baixa autoestima e que essa visão acaba se refletindo na dificuldade 
de comunicação, seja em uma leitura comum ou numa situação em que seja 
exigida uma fala pública. Tendo em vista que a graduação não oferece suporte 
suficiente para as particularidades do ensino nessa modalidade, corremos o 
risco dessas dificuldades do nosso alunado passarem desapercebidas nas nos-
sas aulas de português, que tendem a privilegiar o texto escrito. 

3. ORALIDADE NA SALA DE AULA: AMPLIANDO POSSIBILIDADES

Quando nos deparamos com a dificuldade de comunicação dos estudantes 
de EPJA da escola envolvida na nossa pesquisa – apesar do perfil estudantil jo-
vem da instituição – pensamos em propor atividades que aproveitassem o que 
a professora já fazia e propor novas abordagens. Então escolhemos o gênero 
debate já praticado na sala por ela e propomos o gênero entrevista, sendo o 
debate mais informal (tendo em vista que a professora fazia um debate mais 
aberto com a turma) e a entrevista mais formal (pois simula uma situação dis-
cursiva formal e um evento de fala profissional) Por acreditarmos que o tra-
balho com a oralidade não deve acontecer numa via dicotômica com a escrita, 
construímos as atividades de modo que elas contemplassem também a pes-
quisa e a escrita. Não se trata de expor aos estudantes uma “aula de oralidade”, 
mas abordar essa modalidade da linguagem na aula de modo que se faça com-
preender que “fala e escrita não podem ser dissociadas” (FÁVERO; ANDRADE; 
AQUINO 2002, p. 116).

3.1 Debate

A nossa proposta se alinha ao trabalho de Fuentes (2011) – com as nos-
sas devidas adaptações – que propõe uma alternativa para o que entendemos 
como debate tradicional, nomeado pelo autor de modelo do debate crítico. 
Fuentes afirma que o modelo tradicional do debate não é construtivo, pois a 
argumentação só acontece como uma forma de persuadir o oponente, descon-
siderando seu ponto de vista e, assim, não buscando uma possível resolução 
da problemática. Além disso, o modelo de debate tradicional cria um clima de 
hostilidade entre os participantes, que não é o esperado e nem saudável numa 
sociedade democrática. Conforme dito anteriormente, fizemos algumas adap-
tações nesse modelo que se divide, originalmente, em quatro partes de modo 
que tiramos o estabelecimento de um vencedor no final da atividade e o debate 
acontecerá de modo mais informal, sem somente se preocupar com o convenci-



mento dos demais sobre determinado ponto de vista, mas visando a resolução 
da problemática. Além de boa oportunidade de se abordar o gênero debate em 
si, também vemos aqui um modo bem particular de trabalhar, por exemplo, 
com a argumentação nas aulas. O professor deve deixar clara a importância de 
procurar sempre dar base para os argumentos que serão utilizados, por isso 
seria interessante já vir trabalhando a temática com os alunos, através de tex-
tos, há algum tempo.

Roteiro da atividade

Atividade Objetivos Procedimentos Didáticos Recursos

Gênero debate — Compreender o uso e a finali-
dade social do gênero debate;

— Identificar e interpretar uma 
opinião e seus fundamentos;

— Desenvolver uma argumen-
tação consistente e bem funda-
mentada, sabendo ouvir outrem;

— Construir possíveis cami-
nhos para solucionar a questão 
debatida.

— Aulas sobre argumentação e 
sobre o gênero debate;

— Seleção dos textos que abordem 
a temática da maioridade penal 
(pelo menos, um favorável e um 
contra);

— Divisão dos grupos de trabalho, 
análise dos textos e construção da 
argumentação pelos grupos;

— Exposição oral dos posiciona-
mentos de cada grupo e sociali-
zação informal visando possíveis 
caminhos para a resolução da 
temática.

— Entrevistas 
impressas;

— Textos sobre a temá-
tica impressos ou do 
material didático.

Fonte: dados da pesquisa (2018).

Vamos usar como exemplo a temática da maioridade penal, que é bastante 
polêmica e, sem dúvidas, gerará muita discussão em sala. O professor pode pe-
gar dois textos sobre o tema, cada um com um posicionamento, e dividir a sala 
em dois grupos. Cada grupo fica com um texto diferente e discutem-no entre 
si, buscando identificar os argumentos utilizados pelo autor para sustentar sua 
ideia. Quais mecanismos linguísticos característicos da argumentação podem 
ser encontrados? Tudo isso deve ser discutido nos grupos.

No momento da socialização é importante frisar que não se trata de um 
posicionamento ganhador ou perdedor, mas buscar, a partir das discussões, ca-
minhos possíveis para superar o impasse do tema. O professor irá atuar como 
mediador das discussões, garantindo que todos tenham a oportunidade de se 
posicionar. Depois que os alunos já debateram bastante o tema, o professor 
deve levá-los a procurar soluções a respeito da maioridade penal coletivamen-
te: apontando se é necessário ser aprovada, se a legislação deve continuar como 
está ou outros caminhos possíveis identificados por eles durante a solução. 



3.2 Entrevista

O gênero entrevista pode ser facilmente compreendido pelos estudantes. 
Além de ser atual, ele também é encontrado com facilidade em diversos meios 
de comunicação. Hoffnagel (2010) explicita que embora esse gênero tenha 
uma estrutura geral (pergunta-resposta), ele vai variar de acordo com a esfera 
pertencente, por exemplo, entrevista de emprego, entrevista médica, entrevis-
ta jornalística etc. E embora se trate de um gênero primordialmente oral, ele 
exige uma estreita relação com a escrita, tendo em vista que as perguntas são 
previamente preparadas e organizadas fazendo com que, muitas vezes, só o 
entrevistado tenha que formular seu texto no exato momento da interação.

Assim como no gênero debate, vemos aqui uma boa oportunidade para 
trabalhar com os alunos o gênero. Pode-se selecionar entrevistas e solicitar 
análises dos estudantes, por exemplo. Os professores podem levar os estu-
dantes para além do entendimento da função social e estrutural do gênero, 
ajudando-os para que eles consigam analisar criticamente “as entrevistas que 
aparecem na mídia, uma vez que sua função primária é, para alguns, informar 
o público e, para outros, formar a opinião pública” (HOFFNAGEL 2010, p. 195). 
As entrevistas políticas são bem interessantes para análises pois, geralmente, 
os jornalistas acabam abordando pautas que forçam bastante determinados 
posicionamentos dos candidatos. 

Roteiro da atividade

Atividade Objetivos Procedimentos Didáticos Recursos

Gênero entrevista — Compreender o uso e a finali-
dade social do gênero entrevista;

— Identificar as variações linguís-
ticas situacionais exigidas pelo 
contexto.

— Reconhecer o papel social de 
cada participante da entrevista 
(entrevistador e entrevistado);

— Desenvolver uma argumen-
tação consistente de conven-
cimento para o participante 
“empregador”.

— Aulas sobre o gênero entrevista; 

— Seleção dos textos ou material 
audiovisual que será analisado nas 
aulas;

— Divisão das duplas e pesquisa 
sobre a profissão do colega de 
atividade;

— Formulação das perguntas (es-
crita) para entrevista profissional;

— Simulação da entrevista em sala 
de aula.

— Exemplares de 
revistas;

— Outros textos ou 
material audiovisual 
que contenham 
entrevistas.

Fonte: dados da pesquisa (2018).

Como já foi dito, esse é gênero é bem conhecido e popular. O que vamos 
propor aos estudantes é um evento de fala profissional em que se simulará uma 
entrevista de emprego. É importante especificar que essa situação é formal e 
também “atentar para um conjunto de traços que evidenciam o esquema de 



dominância esboçado no transcorrer do diálogo” (FÁVERO et. al. 2010, p. 146), 
ou seja, levar os alunos a perceberem que existe uma relação de hierarquia de 
quem pergunta e quem responde.

Solicita-se aos estudantes que formem duplas e pesquisem sobre a profis-
são do seu colega (em que setor trabalha, o que faz, as dificuldades do trabalho 
etc.) e formulem questões para entrevistá-los a uma vaga na sua respectiva 
ocupação. Pode acontecer de haver estudantes que não trabalham fora. Nes-
ses casos, eles poderão escolher uma profissão próxima da realidade deles ou 
outra que queiram. Todos os alunos vão passar pelo papel de entrevistado e 
de entrevistador. Então é necessária a pesquisa sobre a profissão do colega 
(ou a que ele escolheu) e pensar em possíveis perguntas para a entrevista de 
emprego.

Vale a pena reforçar o grau de formalidade da atividade tanto para quem 
entrevista (apesar de poder contar com a parte escrita) tanto para quem fala 
e, para estes, sem dúvidas será mais difícil evitar os vícios de linguagem. Aqui, 
as orientações do professor serão, mais uma vez de suma importância e, neste 
sentido, assumir a perspectiva do “certo ou errado” para dar as orientações não 
seria tão pertinente. Podemos adotar outras formas de orientar os equívocos 
linguísticos no contexto da entrevista falando de adequado e inadequado. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Pudemos observar o quanto se faz necessário olhar para a oralidade como 
um campo de investigação na academia e introduzi-la com mais frequência nas 
nossas aulas de língua portuguesa. Trabalhar as duas modalidades da língua 
– oral e escrita – é de suma importância para que as nossas investigações con-
templem uma visão mais completa dos fenômenos linguísticos e também au-
xiliem o estudante nessa descoberta. Uma abordagem superficial da oralidade 
pode gerar polarizações com a escrita e não leva em conta que os estudantes 
precisam desenvolver “capacidades relacionadas aos gêneros orais” (TEIXEI-
RA, 2014, p. 31).

Nas turmas de EPJA essa perspectiva se torna mais complexa, pois além da 
dificuldade comum que os professores têm em pensar uma metodologia para 
suas aulas, existe uma série de fatores socioculturais que supervalorizam a es-
crita. É importante estarmos atentos para inserir nos nossos planejamentos 
escolares o desenvolvimento dessa competência, visto que não é um ensino da 
fala, mas uma análise de como ela pode mudar de acordo com a situação dis-
cursiva, evento discursivo, participantes etc. O estudante, continuamente tran-
sitando por esses diferentes contextos, vai se sentir mais seguro e confiante no 
seu cotidiano para, por exemplo, se posicionar, discutir e cobrar seus direitos, 



tendo em vista que a escola e o professor se preocuparam em ajudar a desen-
volver de forma mais completa as competências linguísticas.
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O ADJUNTO ADNOMINAL 
COMO COMPONENTE DA (DES)

CONSTRUÇÃO IDENTITÁRIA DOS 
PERSONAGENS DA NARRATIVA: 

uma proposta de atividade 
a partir de um conto
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INTRODUÇÃO

Dentro da vertente dos estudos linguísticos no Brasil e no âmbito educa-
cional, as orientações teórico-metodológicas referentes à análise e reflexão so-
bre a língua vêm sofrendo mudanças cruciais nos últimos tempos, na tentativa 
de deixar pra trás o velho modelo de aula de Língua Portuguesa baseado na 
memorização e no ensino mecânico e ineficiente de regras e normas gramati-
cais. Esse último não contribui para o processo de ensino-aprendizagem, o que 
justifica a necessidade de buscar maneiras alternativas de consolidar o ensi-
no de Língua Portuguesa enquanto componente de comunicação e interação 
social, não descontextualizada da atividade humana. Essa visão corresponde 
à corrente funcionalista da Linguística, dentro dela a linguagem é vista como 
uma ferramenta de interação social e que procura nas situações comunicativas 
a motivação para os fatos da língua, buscando dar explicações às regularidades 
nesse uso interativo e analisar suas condições discursivas (CUNHA, 2009).

Entre os documentos oficiais, os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) 
já preveem esse tipo de abordagem, embora na educação básica, no que diz 
respeito às aulas de Língua Portuguesa, a realidade é outra e geralmente con-
templa, em sua maioria, abordagens que não privilegiem a língua em sua pers-

264 Graduando pela Universidade Federal de Campina Grande (UFCG), Campina Grande, Paraíba, Brasil. Email: 
rodrigues_fabinho@hotmail.com 
265 Doutora em Linguística pela Universidade Federal da Paraíba (UFPB), João Pessoa, Paraíba, Brasil. Professora 
Assistente da Unidade Acadêmica de Letras da Universidade Federal de Campina Grande (UFCG), Campina Gran-
de, Paraíba, Brasil. E-mail: douradoloula@gmail.com 



pectiva funcionalista. No tocante aos estudos de Sintaxe, a análise linguística 
tende a ser superficial, sem propor reflexões e utilizando o texto (correspon-
dentes a gêneros textuais com pouca variabilidade) como pretexto.

Sobre esse tratamento, Kleiman (2001) afirma que usar o texto como pre-
texto é na verdade utilizá-lo “para o ensino de regras sintáticas, isto é, para pro-
curar adjetivos, sujeitos ou frases exclamativas”. Segundo a autora, é necessário 
compreender os textos como falas, opiniões e descrições, pois o texto como 
pretexto não induz o aluno a assimilar o conhecimento presente no mesmo 
nem o respeita enquanto unidade de sentido, o que pode gerar questionamen-
tos sem resposta ou fragmentar o processo de ensino-aprendizagem que deve-
ria ser supostamente executado nos dados exercícios. Dessa forma é necessá-
rio pensar na didatização de gêneros discursivos de naturezas diferentes, de tal 
forma que permita o aluno constituir-se como sujeito que faz uso da linguagem 
e aprecia valorativamente as situações comunicativas e as capacidades de ação 
em contexto (ROJO, 2002).

Com isso, é possível pensar em uma aula de Língua Portuguesa que, asso-
ciado com o movimento de revisão critica dessas práticas em sala de aula, utili-
ze o modelo de análise linguística (AL), que em sua totalidade contempla tanto 
o trabalho com as tradicionais questões de gramática quanto questões amplas 
relacionadas ao próprio texto, como coesão, coerência, adequação do texto aos 
objetivos pretendidos, análise dos recursos expressivos utilizados (como as fi-
guras de linguagem), estruturação e informatividade, etc. Trata-se, afinal, de 
trabalhar com o aluno o seu texto para que ele alcance o seu papel junto aos 
leitores a que se destina (GERALDI, 1984[1997]).

Pensando em superar essas questões, esse trabalho tem por objetivo ana-
lisar uma proposta de atividade de nossa autoria que tem por base o estudo 
do adjunto adnominal como recurso de construção das caracterizações e (des)
construção dos personagens no texto narrativo e para exemplificação, utiliza o 
conto O Perfume de Roberta do autor Rinaldo de Fernandes e é prevista para 
turmas do 3º ano do Ensino Médio.

1. O ADJUNTO ADNOMINAL NAS PERSPECTIVAS TRADICIONAL E 
FUNCIONALISTA 

A tradição gramatical entende que as funções sintáticas precisam ser clas-
sificadas numa hierarquia que define seu grau de importância numa constru-
ção oracional, sendo organizadas em essenciais, integrantes e acessórias. Essa 
subdivisão traz inúmeras divergências, como o que fazer com as orações sem 
sujeito (função classificada como essencial, e, portanto, obrigatória) ou com 
os adjuntos adnominais em frases como “Maria gosta de suco de acerola, mas 



não gosta do suco de cajá”. Para Cunha e Cintra (2001), os termos acessórios 
são aqueles “que se juntam a um nome ou a um verbo para precisar-lhes o sig-
nificado. Embora tragam um dado novo à oração, não são eles indispensáveis 
ao entendimento do enunciado” (2001, p. 149). Entretanto, caso os sintagmas 
(adjunto adnominais, portanto, termos acessórios) “de acerola” e “de cajá” fos-
sem excluídos da oração, teríamos outro contexto totalmente diferente.

Cegalla (2005) concebe os termos acessórios como os responsáveis por 
desempenhar “na oração uma função secundária, qual seja, a de caracterizar 
um ser, determinar os substantivos, exprimir alguma circunstância” e por sua 
vez o Adjunto Adnominal como um “termo que caracteriza ou determina o 
substantivo” (CEGALLA, 2005, p. 363). Ao indicar a função dos termos aces-
sórios como “secundária”, o gramático reduz a importância dos AA dentro da 
oração, considerando-a menos importante ou marginalizada, perspectiva esta 
que não faz sentido vide o exemplo acima.

Embora as gramáticas funcionalistas representem um avanço na categori-
zação e análise dos componentes linguísticos, ainda há falhas e inadequações, 
inclusive no que diz respeito à sintaxe. Em específico, o tratamento com os cha-
mados termos acessórios ainda possui uma carga da tradição muito forte, vide 
a definição de Castilho sobre adjunto e adjunção:

Constituinte da oração ou sentença que não foi selecionado pelo verbo, movimentando-se livre-
mente pela sentença e podendo ser omitido sem prejuízo da estruturação sintática (CASTILHO, 
2010, p. 663).

Sobre o excerto do autor, destacamos: 1) a predominância da natureza 
sintática dos termos que realizam adjunção; 2) o aparecimento do aspecto se-
mântico, relacionado à seleção (transitividade) do verbo; 3) a separação entre 
as naturezas sintático e semânticas ao não considerar que a omissão dos ad-
juntos na oração não causa prejuízo apenas do ponto de vista sintático, mas 
também semânticos e pragmático-discursivo. À via de regra, Castilho conside-
ra também, tais quais os demais gramáticos citados anteriormente, que existe 
sim uma hierarquia oracional e que essa determina quais componentes são 
mais ou menos periféricos. Em síntese, eliminar o adjunto adnominal, como 
qualquer outro termo acessório, não prejudica a oração enquanto unidade de 
sentido (considerando aqui uma forte relação organizacional entre os aspectos 
sintáticos e semânticos) e, portanto, não causa nenhuma falha no entendimen-
to universal dos enunciados.

Quanto à definição do Adjunto Adnominal, Castilho também cita que “[os 
adjuntos] tomam por escopo um substantivo, predicando-o, classificando-o ou 
dispondo-o no eixo espaço-temporal” (CASTILHO, 2010, p. 308). Associada a 
noção de escopo (que imprime a função de um operador linguístico em outro 
componente de natureza semelhante ou não), o adjunto adnominal pode: 1) 



caracterizar, 2) quantificar, 3) acompanhar, 4) referenciar, 5) generalizar, 6) es-
pecificar e 7) delimitar, papéis semântico-sintáticos correspondentes às clas-
ses dos adjetivos, numerais, artigos e pronomes.

Portanto, é válido concluir que enquanto componente sintático dentro do 
texto, sobretudo dos de ordem narrativa, como o que será aqui analisado, o Ad-
junto Adnominal é um forte marcador linguístico, tanto pelas especificidades 
das suas funções quanto pela quantidade de informações que o mesmo pode 
oferecer ao texto.

2. DESCRIÇÃO E ANÁLISE DA PROPOSTA DE ATIVIDADE

Nesta seção, será analisada a proposta de atividade que tem como supor-
te uma compreensão sociodiscursiva de língua, que considera o gênero tex-
tual como ponto de partida e corpus de análise e que tem por base o intuito 
de viabilizar o estudo com um exemplar de conto contemporâneo e, a partir 
de questionamentos, ampliar as habilidades e competências relacionadas às 
perspectivas da AL e dos processos de leitura e interpretação, com ênfase nos 
fenômenos linguísticos utilizados para tal.

É válido considerar que o gênero textual conto possui difícil conceituação, 
principalmente se considerarmos as transformações das concepções de conto 
ao longo da história, além de que suas definição e manifestação variam entre 
países e culturas distintas. O conto é historicamente tido como uma narrativa 
de pouca extensão e em prosa, mais simples que o romance e a novela, mas 
que possui os elementos da narrativa situados. Para Fiorussi (2003), o conto é 
uma narrativa curta que não faz rodeios e nele tudo importa pois cada palavra, 
descrições, pontuação e informações dada são valiosos.

O conto selecionado para estudo é “Perfume de Roberta”, do autor brasi-
leiro Rinaldo de Fernandes, narrativa que se encaixa nas vertentes contempo-
râneas que discutem a violência ou brutalidade no espaço público e urbano, 
assim como também nas que contemplam indivíduos com valores degradados, 
com perversões e não raro em situações também de extrema violência, física ou 
psicológica, conforme aponta os postulados de Fernandes (2011). O conto ci-
tado acima se encaixa em ambas perspectivas, já que suas temáticas principais 
giram em torno da violência urbana, prostituição, pedofilia, traição, comporta-
mento sexuais desviantes e estupro. André (nome falso do protagonista) roda 
as ruas de São Paulo, de madrugada, e comete adultério com uma prostituta 
de menor compensada com presentes dados por André. O protagonista a força 
a vestir roupas e usar o perfume de Roberta, sua filha, e o conto, na verdade, 
propõe uma descaracterização da personagem Ana Rita (a prostituta) já que o 



André pretende transformá-la em Roberta, apagando a identidade de Ana Rita 
e em contrapartida, construindo uma identidade fragmentada de Roberta. Pela 
importância da discussão e reflexão sobre essas temáticas, a escolha do texto 
torna-se uma escolha justificável enquanto objeto de estudo em sala de aula, 
necessitando assim de uma atividade específica que contemple os direciona-
mentos para o entendimento profundo do texto.

Outra justificativa para a escolha desse exemplar refere-se ao papel crucial 
do adjunto adnominal na construção identitária dos sujeitos da narrativa, bem 
como das denúncias sociais especificadas pelos usos categóricos das caracteri-
zações e descrição dos elementos narrativos, tais quais, espaço, ambientação, 
tempo e, é claro, personagens. A atividade tem como público-alvo o Ensino Mé-
dio e foco no estudo do termo sintático adjunto adnominal, como também suas 
especificidades e construções semânticas e pragmático-discursivas no texto. 

A proposta estrutura-se em 5 etapas: I – Pré-leitura, II— Leitura do conto 
na íntegra, III – Reconhecimento dos elementos da narrativa, IV— Interpreta-
ção de Texto e V – Análise Linguística, contudo, apenas a última receberá mais 
foco durante a análise. Para melhor visualização e compreensão da proposta 
completa e se de suas etapas constitutivas, questões e competências requisita-
das, vejamos o quadro 1:

ETAPAS QUESTÕES COMPETÊNCIAS REQUISITADAS

I – Pré-leitura, II— Leitura 
do conto na íntegra

1 a 4 Conhecimentos prévios, inferências acerca dos contextos de produção e 
de autoria e sobre as possíveis temáticas a serem trabalhadas.

III – Reconhecimento dos 
elementos da narrativa, 
IV— Interpretação de Texto

5 a 15 Reconhecimento dos elementos da narrativa, interpretação, compreen-
são e reflexão do texto, reconhecimento do gênero.

V – Análise Linguística 16 a 27 Identificação dos recursos morfossintáticos e suas funções e aplicações. 

Fonte: (SILVA, 2018).

2.1 — I – Pré-leitura, II— Leitura do conto na íntegra, III – 
Reconhecimento dos elementos da narrativa e IV— Interpretação de 
Texto266

O intuito das primeiras questões, de Pré-leitura, é ativar cognitivamente 
no aluno seus conhecimentos prévios a partir dos primeiros recursos textuais 
que entra em contato (título, autor) e das temáticas que são contempladas no 
conto (violência urbana, por exemplo). Após a ativação dos conhecimentos 
prévios e realização de primeiras inferências, o aluno entrará em contato com 
a etapa II — Leitura do conto na íntegra. 

266 Optamos por não contemplar essas questões de forma mais profunda de modo a manter foco apenas nas ques-
tões de análise linguística.



As comandas das seções III e IV têm por finalidade auxiliar o aluno a dialo-
gar com e sobre o texto narrativo, bem como fazê-lo refletir sobre o que foi lido. 
É contemplado, por exemplo, o reconhecimento de elementos da narrativa e os 
usos e impressões linguísticas associadas a esses elementos (os advérbios de 
tempo e lugar, por exemplo, que indicam que os fatos aconteceram num espaço 
urbano e a noite) e a identificação as características psicológicas das persona-
gens, importante ponto que será tratado mais a frente. Logo, nota-se uma in-
terdependência entre questões de leitura e interpretação associadas com suas 
manifestações no gênero que têm como serventia preparar o terreno para a 
seção seguinte de AL.

2.2 — V – Análise Linguística

As questões de 16 a 27 fazem parte da seção Análise Linguística que re-
quer do aluno identificação e reconhecimento dos recursos morfossintáticos 
no texto, reflexão a partir de elementos linguísticos e sociodiscursivos na com-
posição das narrativas, interpretação e compreensão global do texto. Atente-
mos para o Exemplo 1:

Exemplo 1:
Compare os dois trechos abaixo:
— Eu sou um homem de quarenta e seis anos e acho normal sentir o que sinto com uma 
garota de dezessete.
— Eu sou um homem e acho normal sentir o que sinto com uma garota 
16 — Que informações as palavras destacadas em negrito acrescentam na caracterização 
das personagens?
17 — Pensando nas temáticas exploradas no conto, discuta sobre qual realidade social 
essa caracterização ajuda a denunciar.

Em 16, o aluno é levado a refletir sobre como os adjuntos adnominais “de 
quarenta e seis e anos” e “de dezessete” especificam a idade das personagens, 
em contraste com a segunda frase que com a ausência de adjuntos especifica-
tivos possui um sentido sociodisursivo completamente diferente (um homem 
qualquer sente atração por uma garota qualquer). Em 17, é retomada a carac-
terização construída e refletida na questão 16 e que se interliga com a temática 
da pedofilia, já que a demarcação etária claramente aponta que uma das per-
sonagens é menor de idade enquanto a outra é bem mais velha. Como o conto 
também se propõe a discutir essa temática, associada á prostituição, o uso dos 
adjuntos se revela indispensável para auxiliar nessa explanação e denúncia de 
tal realidade. Contudo, é importante destacar que as questões acima exemplifi-
cadas não fazem referência a constituintes sintáticos ou nomenclaturas de ter-
mos, apenas explora o papel semântico e pragmático dos adjuntos nas frases 



destacadas e comparadas, mas não leva o aluno a identificá-los como adjuntos. 
Dinâmica parecida é construída nas questões correspondentes ao Exemplo 2:

Exemplo 2:
Leia o seguinte trecho:
“Eu olho para as coxas dela na calça de moletom amassada, para o busto bem feito. 
A face fina agora iluminada pelas luzes altas dos postes. O blusão verde com o zíper 
arrebentado.”
18 – Destaque as palavras e expressões que nesse trecho são caracterizadoras.
19 – Qual a classe gramatical que essas mesmas palavras e expressões acompanham?
20 – Discuta como a caracterização da personagem Ana Rita registrada no trecho acima 
denuncia a situação social da personagem no conto.

A questão 18 exige do aluno um movimento de volta ao texto para perce-
ber construções linguísticas que expressam características a seres variados, 
tais quais amassada, bem feito, fina, altas, verde e arrebentado. Na questão se-
guinte (19) é pedido que o aluno relacione com quais termos (nomes) as pa-
lavras e expressões destacadas na questão anterior se conectam ou remetem 
(moletom, busto, face, luzes, blusão e zíper, respectivamente), logo, substanti-
vos. Aqui, o aluno será levado a pensar que cada característica remete a um ser 
situado e demarcado, e que uma característica delimitada pertence a um ser e 
não a outro, por exemplo. É o blusão que é verde e a face fina, não o contrário 
ou outra característica. 

Na questão 20, é cobrada ao aluno uma associação entre o trecho desta-
cado, as particularidades de sua construção na narrativa e a realidade da per-
sonagem Ana Rita. A personagem em questão mora na rua e constantemente é 
vista pedindo comida em troca de favores ou recompensas. Os adjetivos amas-
sada e arrebentado ilustram a situação das roupas de Ana Rita, que assim o são 
devido a mesma morar na rua. Fina descreve a face de Ana Rita, que facilmente 
pode ser associado com a questão da magreza que a personagem pode ter, já 
que se alimenta muito mal, necessitando buscar alimento dentro das suas pos-
sibilidades. Essas caracterizações, associadas com as cenas descritas ao longo 
do conto e os ambientes em que se passam o enredo, corroboram para o en-
tendimento do aluno de que a realidade social denunciada no trecho pode ser 
a pobreza.

Novamente o termo adjunto adnominal não é citado ou esperado em per-
guntas ou respostas, contudo, é provável que o aluno já consiga entender que 
existem palavras e expressões que são responsáveis por especificar e limitar 
o campo caracterizador de certos nomes nas orações e que esses geralmente 
atendem por substantivos. Mesmo sem saber de que se trata de um adjunto 
adnominal, a natureza semântica e pragmático-discursiva desse termo já foi 



evidenciada, o que torna mais fácil a assimilação dos aspectos linguísticos do 
adjunto e como eles funcionam na construção de sentido, e, mais globalmente, 
da composição do conto trabalhado.

Observemos agora o Exemplo 3:

Exemplo 3:
Leia os trechos abaixo e responda as questões seguintes
“Ela tem as coxas apertadas na calça de Roberta — e permanece calada”
“O perfume de Roberta (ela manuseou o frasco) penetrou na sua pele, deixou-a agradável”
“Ela sai do banho nua, os cabelos molhados parecendo os de Roberta quando mais nova”
“Ela já se habituou a todo final de noite me devolver a roupa e perfume de minha filha”
“Ana Rita está linda assim, comendo e bebendo, os cabelos lembrando os de Roberta mais 
nova”
21 — Quem é Roberta?
22 — Quem é Ana Rita?
23 — Por que você acha que o narrador deu todas essas coisas a Ana Rita?
24— A qual função sintática pertencem os termos destacados nas frases?
25 — Qual o valor semântico que esses termos acrescentam para as palavras que 
acompanham? 
26 – O narrador em diversos momentos atribui características e pertences de Roberta para 
Ana Rita, como registrado nos trechos acima. Reflita sobre como o uso dos termos des-
tacados nos trechos contribuem para o apagamento da personagem Ana Rita no conto.

As questões 21, 22 e 23, ainda de natureza interpretativa, relacionam-se 
com a percepção do aluno de que Roberta e Ana Rita são os nomes da filha de 
André (nome fictício) e da prostituta que ele se relaciona, respectivamente, en-
quanto a última exige do aluno o reconhecimento de que o narrador do conto 
empresta os pertences de Roberta para Ana Rita para fazê-la parecer cada vez 
mais com sua filha, ela que naturalmente já parece, como é destacado nos tre-
chos acima.

Em 24, o direcionamento da questão é de ordem puramente sintática, exi-
gindo agora do aluno a identificação direta dos termos sintáticos como adjun-
tos adnominais. Os seus aspectos discursivos e semânticos dentro dos trechos 
são trazidos a tona na questão 25 que exige do aluno a percepção de que todos 
os termos destacados (de Roberta e de minha filha) relacionam-se com posse, 
sugerindo que todos os objetos e seres que acompanham esses adjuntos (cabe-
los, perfume, roupas) são pertences da personagem Roberta.

Sabendo então que todos os pertences são de Roberta foram emprestados 
com o intuito de fazer Ana Rita parecer mais com Roberta, a questão 26 propõe 
ao aluno discutir sobre como essas abordagens por parte do narrador fazem 
com que Ana Rita seja apagada do conto em detrimento a dominação de Ro-



berta. O conto na verdade aponta para uma fixação da personagem André por 
sua filha Roberta, um sentimento corrompido e desviante que o faz querer ter 
consumações sexuais com a mesma, mas por se tratar de sua filha, tal ato não 
pode ser realizado. André então busca nas ruas de São Paulo alguém para de-
positar seus sentimentos mais conturbados, o que o faz (des)caracterizar Ana 
Rita tal qual Roberta, levando-o a imaginar que está com sua filha e não com 
uma prostituta menor de idade. 

Caso não houvesse demarcação de posse nos pertences de Roberta, regis-
trado com uso dos adjuntos adnominais, a narrativa violenta e chocante não 
teria o mesmo peso, já que não teria como atribuir a um ser situado na narrati-
va esses mesmo pertences, quebrando a perspectiva de transformar um ser em 
outro a partir do que é associado a tal. Logo, o uso dos adjuntos é importância 
extrema e indispensável na construção dessa natureza e, em consequência, das 
questões psicológicas, denunciativas e desviantes registradas no conto. 

Seguindo esse viés, da importância e indispensabilidade do adjunto adno-
minal em certos contextos, incluindo os de natureza narrativa, a atividade tem 
como encerramento a seguinte questão contemplada no Exemplo 4:

Exemplo 4: 
Atente para o excerto abaixo:
Segundo a Gramática Normativa, o adjunto adnominal é conceituado como “Termo Aces-
sório da Oração”, pois funciona como complemento da mesma, não sendo indispensável 
para a compreensão do enunciado.
27 — Considerando as discussões feitas anteriormente sobre a (des)construção da iden-
tidade das personagens no conto “O Perfume de Roberta”, você concorda com o texto 
acima? Justifique argumentos com trechos do conto.

É na verdade uma síntese de todas as questões interpretativas, discursivas 
e de AL distribuída ao longo da proposta de atividade e que dialoga também 
com uma quebra de paradigma em relação à gramática tradicional e seus pos-
tulados. Há expectativa de que o discente seja conduzido a perceber e refletir 
sobre as regras gramaticais que estuda na educação básica e a se questionar se 
tudo que lhe é dito realmente se confirma na prática. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A motivação principal para a realização desse trabalho foi o desafio de 
pensar em uma proposta de atividade que respeitasse o gênero textual en-
quanto unidade de sentido e que pudesse unir análise linguística com o estu-
do das partes constituintes do texto literário, fugindo assim da abordagem do 



texto como pretexto que tanto se firma em desacordo com as noções atuais de 
didatização e do ensino articulado com a língua em sua face interativa.

Pra finalizar, consideramos que a atividade aqui descrita respeita o exem-
plar do gênero conto enquanto unidade de sentido, sem considerá-lo como 
pretexto para o trabalho com questões gramaticais, explora suas construções 
imagéticas e temas trabalhados em suas mais diversas etapas e questões dis-
tribuídas, aborda a (des)construção das personagens a partir da percepção dos 
adjuntos adnominais em uso a partir das suas naturezas semântica e pragmá-
tico-discursivas, sendo capaz de promover o aprendizado de gramática como 
também uma reflexão acerca das questões acerca da violência urbana, bem 
como suas manifestações.

Acreditamos também que tal proposta viabiliza o desenvolvimento das 
competências do aluno e o insere numa perspectiva conjunta e associativa 
entre os aspectos morfossintáticos, semânticos e pragmático-discursivos, so-
bretudo no que diz respeito ao Adjunto Adnominal, sendo ela, então, um con-
traponto a todo histórico de abordagem unicamente metalinguística difundida 
nos espaços escolares através de gramáticas tradicionais e livros didáticos.
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RESUMO: O presente trabalho propõe reflexões sobre um ensino da Lín-
gua Portuguesa que enfoque a questão da adequação linguística. Trata-se de 
um ensino que enfatiza a heterogeneidade da língua e as suas múltiplas mani-
festações, segundo defendem Bagno (2005), Marcuschi (2008), Perini (2015), 
Antunes (2013), Travaglia (2003; 2006) e Faraco (2008), já que desconsiderar 
o fenômeno da variação linguística nas aulas de Língua Portuguesa significa não 
refletir sobre o quão diversificada é a língua. Destarte, é necessário enxergar a 
língua como parte integrante da vida e instrumento que possibilita a continui-
dade da cultura e da civilização em todos os seus aspectos. A metodologia da 
pesquisa é de caráter explicativo e tem como objetivo, conforme Perini (2015), 
“pensar a gramática de forma cientifica e reflexiva”, ampliando assim o conheci-
mento no instrumento mais importante para o funcionamento das sociedades 
humanas: a língua. Parte-se do reconhecimento das implicações pedagógicas 
negativas de um ensino tradicional de gramática que a escola basicamente esti-
mula os alunos a memorizarem a nomenclatura gramatical e, assume uma pos-
tura normativista e conservadora sobre o uso da língua, distanciada da visão 
científica. Como resultado, tem-se uma proposta que promove o discernimento 
nos usos da língua possibilitando a compreensão da sua real natureza.

Palavras-chave: Variação linguística; Ensino tradicional; Ensino científico.

 INTRODUÇÃO

Este artigo aborda a questão da variação linguística no contexto do ensino 
da língua portuguesa (LP). salientando o princípio da adequação linguística. 
Apresenta o ensino da gramática considerando o vernáculo brasileiro livre dos 
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mitos relacionados à forma “certa” ou “errada”, quer na escrita quer na orali-
dade, que desvalorizam a fala do aluno, ao desconhecer que este já possui sua 
própria gramática internalizada, produzindo, assim, uma mutilação cultural. 
Conforme Bagno (2000), a variação é constitutiva das línguas humanas, ocor-
rendo em todos os níveis. Ela sempre existiu e sempre existirá, independen-
temente de qualquer ação normativa. Assim, quando se fala de “língua portu-
guesa”, está se falando de uma unidade que se constitui de muitas variedades. 
Embora no Brasil haja relativa uniformidade linguística e apenas uma língua 
nacional, notam-se diferenças de pronúncia, de emprego de palavras, de mor-
fologia e de construções sintáticas, as quais não somente identificam os falan-
tes de comunidades linguísticas em diferentes regiões, como ainda se multipli-
cam em uma mesma comunidade de fala. 

Ao ponderar sobre a heterogeneidade da língua, Possenti (1996) afirma:

Podemos pensar na variação como fonte de recursos alternativos: quanto mais numerosos forem, 
mais expressiva pode ser a linguagem humana. Numa língua uniforme talvez fosse possível pensar, 
dar ordens e instruções. Mas, e a poesia? E o humor? E como os falantes fariam para demonstrar 
atitudes diferentes? Teriam que avisar (dizer, por exemplo “estou irritado”, “estou à vontade”, vou 
tratá-lo formalmente?) (POSSENTI, 1996, p. 36). 

O que se almeja não é levar os alunos a falar certo, mas permitir-lhes a es-
colha da forma de fala a utilizar, considerando as características e condições de 
contexto de produção, ou diferentes situações comunicativas: saber coordenar 
satisfatoriamente o que fala ou escreve com a situação comunicativa. 

Este trabalho consistirá na reflexão sobre a necessidade de discernir os 
inúmeros usos da língua em seus diversos contextos, percebendo que o ensino 
do português está ligado ao tradicionalismo da gramática normativa e que este 
modo prescritivo e descontextualizado de prática didática acaba formando 
uma ideia equivocada do que é realmente a variação linguística e, principal-
mente, o que é a língua. 

1. O CARÁTER NORMATIVO DA LÍNGUA 

O modo prescritivo com que é predominantemente tratada a língua reflete 
um distanciamento real do seu uso. E, ainda, desenvolve crenças equivocadas 
acerca do que realmente acontece na comunicação.

É um engano pensar o normativismo como algo recente, dado que é um 
fato extremamente arraigado na sociedade. Assim, tem-se já na vertente grega 
da gramática tradicional um importante fator na formação da concepção pres-
critiva que se tem hoje. O pensamento linguístico grego comportava duas vi-
sões distintas: a dos analogistas, que acreditavam ser a lingua algo regular e or-
denado, e a dos anomalistas, que viam a língua como um sistema intensamente 



marcado pelas irregularidades. Coerentes com sua visão, os analogistas propu-
seram, conforme Bagno (2009; p. 84), a fixação de modelos (paradigmas), de 
quadro de regularidades que poderiam servir de base para o emprego correto 
das formas. Para os anomalistas, a melhor análise da língua baseava-se no uso. 

Por conseguinte, fica claro que com as palavras “recente” e “desconhecido” 
o conceito de normativismo não se relaciona, posto que: 

Enquanto os filósofos gregos elaboravam teorias sobre a língua, os filólogos compuseram doutri-
nas sobre a linguagem, seu funcionamento e seu uso, dando início à milenar tradição prescritiva-
-normativa e ao preconceito linguístico que até hoje vigoram com tanta força na nossa cultura, e na 
escola e no nosso imaginário linguístico (BAGNO, 2009, p. 114)

Devido a essas concepções, o ensino doutrinário da língua ainda causa 
confusão no que compete ao conceito de “norma padrão”, já que o vê como face 
legítima da língua. Porém, enfatizar o uso da norma padrão no ensino da língua 
portuguesa é um equivoco, uma vez que, segundo Bagno (2007, p. 106): 

A norma padrão não faz parte da língua, não corresponde a nenhum uso real da língua, constituin-
do-se como modelo, uma entidade abstrata, um discurso sobre a língua, uma ideologia linguística, 
que exerce evidentemente um grande poder simbólico sobre o imaginário dos falantes em geral, 
principalmente sobre os falantes urbanos mais escolarizados. 

Nesse sentido, a língua é sempre relacionada à ideia de “modelo ideal”, 
disciplinada por aqueles que detêm do seu uso “correto” e posta em prática por 
aqueles que não “maltratam” a língua. Mas quem seriam esses que não maltra-
tam a língua? Seriam os que cultivam o falar e o escrever “bem”, comumente os 
detentores de prestígio social, econômico e cultural. 

Tais considerações evidenciam a confusão existente e que “a associação lín-
gua-norma constitui um equivoco, porque atribui à descrição e à caracterização 
do sistema linguístico argumentos não de natureza interna à língua, mas a fato-
res de ordem externa, como o prestigio social dos falantes” (BORTONI, 2005). 

Em contraponto a uma visão normativista da gramática, Antunes (2007) 
salienta que a apreensão da gramática dá-se de forma natural, através da ex-
periência do ‘tentar’, ouvindo e falando com os demais parceiros interativos. 
Portanto, percebe-se que a gramática é constitutiva da língua e de que não há 
momento exato para aprendê-la, pois esta vai incorporando-se ao conhecimen-
to intuitivo do indivíduo.

2. A ADEQUAÇÃO LINGUÍSTICA NO ENSINO DA LÍNGUA PORTUGUESA 

À vista do fato de que tantas ilusões linguísticas persistem, como a crença 
em uma única fala e escrita, na qual a noção de variação é totalmente descon-



siderada, é necessário cada vez mais que seja enfatizada a perspectiva da ade-
quação linguística. 

A importância dessa perspectiva no ensino da língua portuguesa está li-
gada à necessidade de o aluno compreender que há várias formas de falar, de-
pendendo do contexto. Segundo Travaglia (2004:26), o trabalho didático na 
perspectiva da adequação linguística deve ser compreendido

como um conjunto de atividades de ensino/aprendizagem, formais ou informais, que levam uma 
pessoa a conhecer o maior número de recursos da sua língua e a ser capaz de usar tais recursos 
de maneira adequada para produzir textos a serem usados em situações específicas de interação 
comunicativa para produzir efeito(s) de sentido pretendido(s).

A insistente noção de “erro” acarreta visões falseadas sobre a linguagem, 
impedindo assim uma correta apreensão do seu funcionamento quer pelo alu-
no quer pelo professor. Nesse sentido, é preciso discutir, nas aulas de LP, o fe-
nômeno da heterogeneidade e a concepção associada de “adequação”, esclare-
cendo que esse fenômeno é intrínseco às línguas naturais, independentemente 
da qualquer ação normativa. 

Ao tratar variação linguística para a prática pedagógica, os Parâmetros 
Curriculares Nacionais publicados pelo Ministério da Educação e do Desporto 
em 1998 destacam que: 

Quando se fala em língua portuguesa, está se falando de uma unidade que se constitui de inúmeras 
variedades. Embora no Brasil haja relativa unidade linguística e apenas uma língua nacional, notam-
-se diferenças de pronúncia, de emprego de palavras, de morfologia e de construções sintáticas, as 
quais somente não identificam os falantes de comunidades linguísticas em regiões diferentes, como 
ainda se multiplicam em uma mesma comunidade de fala (PCN, 1998, p. 29). 

Assim, discutir a adequação linguística mostra-se pertinente, uma vez que, 
desse modo, se ressalta a situação comunicativa e o fato de que as pessoas ou-
vem e escrevem de diferentes modos. Todavia, a adoção da visão variacionista 
e democrática salientada por linguistas como Bagno, que entendem de modo 
cientifico a língua, enfrenta obstáculos, já que inserir a questão da “variação” e 
“adequação” no ensino de LP vai de encontro a concepção normativa que muitos 
possuem sobre a língua e seus usos. É nesses contextos, onde se objetiva “con-
sertar” a língua do aluno, encarando este como um “deficiente linguístico” (BAG-
NO, 2013, p. 25), que a noção de adequação se torna cada vez mais necessária. 

Abordar a adequação linguística permite ao aluno uma maior desenvoltu-
ra com os usos da língua e uma postura de tolerância e maior aceitação para 
com os falares diferentes. Dessa maneira, a linguagem é pensada de forma cri-
tica e reflexiva como propõe Perini (2015), indo, porém, de encontro ao ensino 
tradicional, que se baseia na transmissão de uma análise sem questionamen-
tos, sem justificativas, sem observação dos fatos da língua. 



3. EVIDENCIANDO IMPLICAÇÕES PEDAGÓGICAS QUE 
VIABILIZAM A ADEQUAÇÃO LINGUÍSTICA NO ENSINO

Implicações pedagógicas que viabilizem a adequação linguística no ensino 
são inúmeras, porém é preciso voltar-se às questões mais preocupantes pre-
sentes na formação do docente em língua portuguesa. Em conformidade, Perini 
destaca que: 

Alunos e professores são vítimas de uma tradição. O professor de gramática pega o livro, passa 
adiante o que está lá e repete os conhecimentos sem fazer relação com alguma posição teórica nem 
com observação dos fatos da língua. Além disso ele não tem consciência dos motivos pelos quais as 
regras são aquelas (PERINI, 2015, p. 10). 

Portanto, fica claro que a formação dos professores deve ser repensada, de 
modo que contemple um currículo flexível sobre a língua, que considere o mul-
ticulturalismo existente em sala de aula. Sob essa perspectiva, mudanças ocor-
rerão, principalmente com a quebra de paradigmas sobre a língua, contribuin-
do para promover um ensino harmonioso entre teoria e prática de linguagem. 

Como uma mudança formação do docente, Perini (2015) sugere que “é 
preciso haver um estudo aprofundado de gramática, mas não de gramática 
tradicional”. Assim, para que a mudança de fato ocorra, uma conscientização 
sociolinguística se faz necessária; todavia, tal conscientização deve se proces-
sar primeiramente no próprio professor, para depois alcançar os alunos. Desse 
ponto de vista, Bagno (2000) ressalta que: 

Um profissional de língua materna não pode compartilhar das mesmas ideologias arcaicas e pre-
conceituosas sobre língua que circulam no senso comum, se de fato quiser se engajar numa prática 
docente libertadora e democrática (BAGNO, 2000, p. 85).

Apoiar-se na concepção da adequação linguística é ter uma posição cienti-
fica diante da língua, especialmente sobre as variedades linguísticas existentes. 
Dessa forma, o docente ao adotar a noção de “adequação linguística”, compro-
mete-se em tratar as relações entre língua e sociedade como complexas, evi-
denciando os mecanismos da variação e da mudança linguística, construindo 
assim uma atitude de simpatia frente às normas variantes, um posicionamento 
de investigação e de observação da dinâmica da linguagem. 

Nessa direção, o docente deve ter a liberdade de utilizar de forma crítica e 
reflexiva o material didático, distinguindo suas qualidades e deficiências, com 
autonomia para planejar e implementar um ensino cientifico da língua. Confor-
me Bagno (2000, p. 117), fatores a “mudança de mentalidade acerca do que é 
certo e errado” forçam o abandono de posições extremadas, doutrinadoras da 
dinâmica da vida em sociedade, incluindo-se aí a língua e seu papel fundamen-
tal na constituição das identidades individuais e sociais. 



4. CONCLUSÃO

Este trabalho buscou enfatizar a importância de uma conscientização, no 
ensino de LP, sobre o fenômeno da variação linguística e a necessidade de se 
assumir o critério de adequação linguística nos inúmeros usos da língua, nos 
diferentes contextos de interação social, procurando promover no aluno um 
reconhecimento das possibilidades de expressão nas várias situações comuni-
cativas, bem como uma postura mais tolerante em relação ao comportamento 
linguístico de seus interlocutores. 

Embora propostas nesse sentido já venham sendo vocalizadas há algum 
tempo, a persistência de um quadro de hábitos conservadores e normativistas 
entre os profissionais do ensino de LP autoriza e requer a insistência, por parte 
dos que pensam as práticas pedagógicas da língua materna, em alternativas a 
um só tempo mais produtivas e democráticas.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

ANTUNES, Irandé. Muito além da gramática: por um ensino de línguas sem pedras no caminho. São Paulo: Pará-
bola Editorial, 2007.

______. Gramática contextualizada: limpando ‘o pó das ideias simples’. 1 ed. São Paulo: Parábola Editorial, 2014. 
BAGNO, Marcos. Língua, linguagem, linguística: pondo os pingos nos ii. São Paulo: Parábola Editorial, 2014.
______. Nada na língua é por acaso: por uma pedagogia da variação linguística. São Paulo: Parábola Editorial, 2007. 
______. A língua de Eulália: novela sociolinguística. 17. ed. São Paulo: Contexto, 2013.
______. Gramática: passado, presente e futuro. Editora Aymara, 2009.
______. Preconceito linguístico: o que é como se faz. 42 Ed. São Paulo: Edições Loyola, 1999.
PERINI, Mário. Pelo estudo científico da gramática. In: Revista Presença Pedagógica. Belo Horizonte: 2015.
TRAVAGLIA, Luiz Carlos. Gramática e interação: uma proposta para o ensino de gramática no 1º e 2º graus. 2. Ed. 

São Paulo: Cortez, 1997.
______. Gramática: ensino plural. 2ª ed. São Paulo: Cortez, 2004.



A LITERATURA JUVENIL NA 
FORMAÇÃO DE PROFESSORES: 

reflexões sobre um dos cursos 
oferecidos pelo pet-letras da UFPE

Jéssica Maria do Nascimento Silva270 

Laís Santos Honório271

INTRODUÇÃO

O PET – Programa de Educação Tutorial – tem como objetivo propiciar 
aos alunos condições para a realização de atividades extracurriculares que 
complementem sua formação acadêmica, procurando atender, de forma am-
pla, às necessidades do próprio curso de graduação e/ou ampliar e aprofun-
dar os objetivos e conteúdos programáticos que integram sua grade curricular, 
bem como preencher as lacunas existentes nela. Vale salientar que o grupo é 
formado por estudantes dos cursos de letras e o tutor responsável — Prof. Dr. 
Clecio Bunzen — é docente atuante no cenário educacional. A partir das visões 
dos petianos272 podemos entender as reais necessidades existentes dentro do 
currículo das licenciaturas em letras da UFPE e fazer do PET um espaço para o 
debate sobre a formação docente. 

Sendo assim, o PET-Letras UFPE identificou uma das carências nos cur-
sos de Letras (Licenciatura em Inglês, Espanhol, Português, Libras e Francês) 
e buscou oferecer ferramentas que permitissem o trabalho do professor com a 
literatura juvenil contemporânea. Dessa forma, o professor Severino Rodrigues 
— Mestre em Letras (PPGL-UFPE), professor de Língua Portuguesa (IFPE) e 
escritor de Literatura Juvenil — foi convidado a ministrar um PET Curso, a mo-
dalidade que envolve ensino e extensão do PET-Letras, com essa temática para 
uma turma de mais de 60 pessoas, com diferentes perfis e trajetórias, sempre 
buscando a discussão sobre obras importantes, textos teóricos sobre tais obras 
e a constante reflexão sobre as possibilidades da literatura juvenil nas salas de 
aula da educação básica. 

270 Graduanda em Letras — Português, UFPE. E-mail: jeehnascimento8@gmail.com
271 Graduanda em Letras — Português, UFPE. E-mail: laissantoshonorio@gmail.com
272 Forma como são chamados os alunos que fazem parte do Programa de Educação Tutorial (PET).



1. METODOLOGIA

Em reuniões do grupo foi identificada a carência existente nos cursos 
de Letras da UFPE no tocante à literatura juvenil e, em meados de março, en-
tramos em contato com o professor Severino Rodrigues — petiano egresso e 
conhecido pesquisador e escritor de literatura juvenil — para realização de 
PET-curso que pudesse oferecer ferramentas para o trabalho com esses textos. 
Após aceitar o convite, o professor nos enviou uma ementa com todo plane-
jamento do curso e com os textos que seriam utilizados. Sendo assim, foram 
programados três dias de curso (11/05, 18/05 e 25/05 de 2018), de 8h às 12h, 
contabilizando 12 horas de carga horária. Os dois primeiros dias aconteceram 
de acordo com a programação, mas o último precisou ser alterado para o dia 
08/06 por motivos externos — o que não comprometeu o ritmo do curso —. 
Imediatamente após o início da divulgação, o número de inscritos interessados 
aumentava exponencialmente e, por questão da limitação do espaço físico, foi 
preciso confirmar um número reduzido de alunos (compareceram cerca de 60 
alunos). O objetivo geral do curso consistiu em refletir sobre as especificidades 
da literatura juvenil, analisar a produção literária atual voltada ao público jo-
vem e repensar as relações entre literatura e sala de aula. É importante desta-
car que as leituras e discussões dos textos teóricos foram feitas em paralelo as 
dos textos literário. Além disso, as três petianas responsáveis disponibilizaram 
previamente todos os textos.

A seguir, apresentaremos a tabela com a organização de todos os textos 
trabalhados nos dias do curso:

Textos teóricos Textos literários

1º encontro
(11/05)

Texto 01: Colomer, Teresa. A literatura infantil e juvenil atual. in: 
______. Introdução à literatura infantil e juvenil atual. São Paulo: 
Global, 2017. pp. 189-250.
Texto 02: Sena, José Eduardo Botelho de. Inovações de Marcos Rey 
em o Mistério do cinco estrelas. Revista Eutomia, ano 01 nº 02.
Texto 03: Souza, Rosiane Cristina de. Entre mistérios e enigmas: 
um estudo sobre o romance policial para jovens na série Os karas, 
de Pedro Bandeira. Dissertação de mestrado do Programa de Pós-
-graduação em Letras da Universidade Estadual de Maringá – pr 
(2011). pp. 65-79.

Rey, Marcos. O mistério do cinco 
estrelas. São Paulo: Global, 2009.
Bandeira, Pedro. A droga da obe-
diência. São Paulo: Moderna, 
2009.

2º encontro
(18/05)

Texto 04: Luft, Gabriela. A Literatura Juvenil Brasileira no início do 
século XXI: autores, obras e tendências. Estudos De Literatura Bra-
sileira Contemporânea. N. 36. Brasília, Julho-dezembro de 2010.
Texto 05: Martha, Alice Áurea Penteado. No olho do furacão: situa-
ções-limite na narrativa juvenil. In: Aguiar, Vera Teixeira; Ceccantini, 
João Luís; Martha, Alice Áurea Penteado. (Orgs.) Heróis contra a 
parede: Estudos de literatura infantil e juvenil. São Paulo: Cultura 
Acadêmica; Assis: Anep, 2010.
Texto 06: Martha, Alice Áurea Penteado; Esteves, Nathalia Costa. 
Narrativa Juvenil e Bullying: Todos contra D@Nte. In: Congresso De 
Leitura Do Brasil, 17, 2009, Campinas. Anais Do 17º Cole. Campinas, 
Sp: Alb, 2009.

Riter, Caio. O rapaz que não era 
de liverpool. São Paulo: Sm, 
2015.
Dill, Luís. Todos contra D@Nte. 
São Paulo: Seguinte, 2008.



3º encontro
(08/06)

Texto 07: Letícia Sangaletti. O menino do pijama listrado: da litera-
tura ao cinema. Caderno De Letras, Nº 28, Jan-Jun 2017.
Texto 08: Wielewicki, Vera Helena Gomes. O que nós, brasileiros, 
temos que ver com as listras do pijama do menino? Movimentos 
diaspóricos e contextos de Produção e recepção de o menino do 
pijama listrado. In: Aguiar, Vera Teixeira; Ceccantini, João Luís; Mar-
tha, Alice Áurea Penteado. (Orgs.) Heróis Contra A Parede: Estudos 
de literatura infantil e juvenil. São Paulo: Cultura Acadêmica; Assis: 
Anep, 2010.
Texto 09: Dalvi, Maria Amélia. Literatura na educação básica: pro-
postas, concepções, práticas. Cadernos de pesquisa em educação – 
PPGE/UFES. Vitória, Es. A. 10, V. 19, N. 38, P. 11— 34, Jul./Dez. 2013

Boyne, John. O menino do pi-
jama Listrado. Trad. Augusto 
Pacheco Calil. São Paulo: Compa-
nhia das letras, 2007.

2. REFERENCIAL TEÓRICO

Para fundamentar nossas reflexões sobre o tocante ao ensino de literatura, 
nos pautamos em Dalvi (2013) no que se refere ao trabalho com a literatura 
juvenil nos ensinos fundamental e médio (doravante EF e EM, respectivamen-
te). A autora afirma que no EF as crianças devem ter o maior contato possível 
com textos literários, desprendendo-se apenas das leituras que os adultos fa-
zem para elas, mas criando possibilidades para a realização de leituras livres. É 
necessário que o docente se utilize de livros literários para aproximar o aluno 
da literatura, influenciando nas suas práticas de leitura, como afirma a autora.

No que concerne ao EM, Dalvi (2013) salienta que o jovem deve ter mais 
contato com as obras nacionais de valor ético-estético, sendo ou não do câno-
ne. Além disso, partindo do pressuposto que eles já tiveram contato com a li-
teratura no EF o grau de exigência com relação à compreensão dos textos deve 
aumentar, como, por exemplo, a percepção da presença das funções e figuras 
da linguagem, além de identificar as características que aludem aos períodos 
literários. Porém, sabemos o quão problemática é a questão do ensino de lite-
ratura, visto que 

Além da má formação pregressa, no ensino médio, a aprendizagem engessada das “escolas” lite-
rárias, o pouco tempo dedicado à efetiva leitura literária, a fragmentação da disciplina de Língua 
Portuguesa em Gramática— Literatura-Produção de Texto, a pequena carga horária destinada às 
aulas de Literatura, a pressão do vestibular e do Exame Nacional do Ensino Médio e a consequente 
adoção de resumos canhestros, tudo isso vem coroar uma história de fracasso, reiterando a ideia 
de que Literatura é algo para gente genial (ou seja, que consegue entender aquilo que é incompre-
ensível para a maioria), ociosa (ou seja, que tem tempo de ficar discutindo “o sexo dos anjos”) ou 
“viajante” (ou seja, que fica delirando/inventando/imaginando). Os textos literários são apresenta-
dos em desarticulação com o mundo da vida, com a história, a sociedade, a economia e a cultura 
(DALVI, 2013, p. 129).

Ainda no que se refere à aproximação das crianças e jovens com o texto 
literário, Abreu e Levin (2009) afirma que o público jovem tem muito interesse 
em música, tanto nacional quanto internacional, e esta é um recurso muito útil 



para despertar o prazer pela leitura, tendo em vista que aspectos de rima e so-
noridade podem ajudar no processo da leitura de poemas, por exemplo. Outro 
aspecto importante no estudo de poesia na escola é a seleção de poemas, que 
devem estar escritos na língua materna do aluno, facilitando o trabalho com 
esse texto. As autoras ratificam que a exploração do texto literário deve ser 
feita partindo dos seus aspectos formais até os seus aspectos semânticos, isto 
é, a estrutura da sua composição, a escolha dos termos e a ordem dos versos 
são construídas a partir da intenção do autor. Sendo assim, o leitor tem o seu 
espaço para atribuir sentido, considerando sempre o contexto sócio-histórico 
da construção do texto. E, a partir do que apresenta Zilberman (2012) em seus 
ensaios, podemos traçar visões sobre a literatura e seu lugar na sociedade, 
pensando em aspectos como a formação do leitor, a relação dele com o livro, 
a educação desse leitor enquanto ser social, a importância do trabalho com a 
literatura infantil, os problemas do ensino de literatura no ensino médio e o 
importante papel da universidade na formação dos professores de literatura 
para a educação básica. 

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES

O PET-Letras é um programa que busca permitir que os estudantes de 
letras tenham contato com diversas atividades e possam refletir sobre o seu 
curso. Sendo assim, a equipe responsável pelo curso intitulado Literatura Ju-
venil Contemporânea ficou responsável por produzir o material de divulgação 
e receber as inscrições. Rapidamente percebemos o interesse da comunidade 
acadêmica e foi precisa limitar o número de inscrições confirmadas em virtude 
da limitação do espaço físico. 

Desde o primeiro dia de curso foi possível perceber o interesse, tanto dos 
alunos que ainda estão na graduação quanto daqueles que já atuam na educa-
ção básica (seja pública ou privada), o que viabiliza a reflexão sobre a impor-
tância de munir os professores da educação básica do conhecimento sobre a 
literatura juvenil. Durante o curso de letras esse tipo de literatura não entra na 
pauta de discussões e a própria metodologia de ensino de literatura não é dis-
cutida a fundo, o que faz com que os licenciados saiam com esse déficit na sua 
formação inicial, cabendo ao professor buscar na formação continuada algo 
que supra tal necessidade — e é esse espaço que o PET-Letras procura atuar. 

A dinâmica do curso permitiu uma proximidade entre o professor e os 
cursistas, o que fez com que, em diversos momentos, os cursistas pudessem 
relatar suas experiências em sala de aula diante do trabalho (ou não) dessa 
literatura tão marginalizada. A proposta do professor Severino Rodrigues foi 
relacionar a leitura de textos teóricos sobre a área com a leitura das próprias 
obras, e isso permitiu que os cursistas buscassem refletir sobre o espaço da 



teoria literária na sala de aula da educação básica, sempre pautando os benefí-
cios da literatura juvenil na formação de leitores e cidadãos. 

	
Imagem de divulgação do curso. (Autoria própria).  
Disponível em: <www.facebook.com/PETLetras/>

Uma das obras trabalhadas durante o curso tratava da temática do bullying 
e a partir dela os alunos puderam debater sobre a possibilidade do fazer do-
cente voltado para as relações humanas e o papel fundamental da literatura 
nesse aspecto. Essa postura reflexiva foi uma constante durante as aulas, tra-
tando a obra literária como um caminho de entrada para discutir temas trans-
versais e fazer da aula de literatura mais do que transmissão de modelos, datas 
e cânones. 

Outro ponto que teve espaço de destaque no curso foi a questão do ensi-
no de literatura ainda no ensino fundamental, seja a partir dessas obras tidas 
como juvenis ou até mesmo de clássicos. Atualmente a literatura tem um pe-
queno espaço nas aulas de português no ensino médio, sendo tratada como 
dispensável nos anos do ensino fundamental, mas por diversas vezes surgiu 
o debate durante o curso sobre as inquestionáveis contribuições da inserção 
do trabalho literário ainda nessas turmas mais jovens. No curso do professor 
Severino Rodrigues foi possível constatar que, a partir da leitura de obras com 
fácil aceitação no contexto das crianças e jovens, o professor encontra espaço 
para desenvolver práticas de leitura, reflexão estética, letramento crítico e le-
tramento literário, tratando a literatura como muito mais do definição de esco-
las e movimentos literários. 



Primeiro dia de aula. (Autoria própria).  
Disponível em <www.facebook.com/PETLetras/>

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Diante da recepção do curso e a participação ativa das discussões levan-
tadas durante os três dias, é possível perceber a necessidade e o interesse de 
discutir a literatura juvenil contemporânea como possibilidade de abordagem 
na sala de aula de línguas e refletir sobre a metodologia do ensino de literatura 
diante das demandas sociais dos jovens. 

Portanto, o PET-curso possibilitou a reflexão dos presentes sobre o traba-
lho com a literatura juvenil em sala de aula e o diálogo que ela pode estabelecer 
entre o professor e seus alunos. Com base nas fundamentações teórico-meto-
dológicas de Abreu e Levin (2009), Dalvi (2013), Zilberman (2012), Lajolo e 
Zilberman (2017) e Pinheiro (2000), que trazem como foco questões basilares 
para pensar a educação literária, percebemos, como petianos e cursistas, o pa-
pel importante que a leitura e o ensino da literatura juvenil desempenham na 
esfera da formação de professores (inicial e continuada) e também nas refle-
xões das atuais práticas docentes em sala de aula. Sendo assim, percebemos 
que as discussões feitas neste PET-curso foram de extrema relevância, visto 
que as temáticas abordadas têm sido, infelizmente, uma lacuna no curso da 
graduação em Letras na UFPE.

Por fim, tendo em vista o importante papel da experiência da leitura lite-
rária e a postura dos cursos de licenciatura em Letras, assim como a prática do-
cente, Zilberman (2012) afirma que “[...] concebem a literatura de uma maneira 



e ensinam-na de outra; no entanto, parece que, em nenhum momento, ela está 
presente, porque falta sempre o principal – a experiência do leitor.” (p. 256).
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INTRODUÇÃO

Há sempre uma preocupação com o ensino e educação de qualidade, o 
texto assume um papel de extrema importância como objeto de ensino-apren-
dizagem da língua materna. O domínio da língua materna tem a necessidade da 
participação social, pois é por meio dessa interação que o homem se comunica, 
tem acesso à informação e expressa sua visão de mundo e produzir conheci-
mento. Para Bakhtin, esse ensino vem através dos gêneros do discurso, que 
resultam da forma como nos comunicamos, falamos e escrevemos, por isso são 
infindáveis o repertório de gêneros textuais existentes no meio social. Tais gê-
neros nos são dados, conforme Bakhtin (2003, p. 282), “quase da mesma forma 
com que nos é nos é dada a língua materna, a qual dominamos livremente até 
começarmos o estudo da gramática”.

Como foi estabelecido acima, o uso do gênero textual no ensino de língua 
é imprescindível, já que os textos são empregados de maneira direta ou indi-
reta na aprendizagem dos alunos. Para tal uso a escola tem que entender e 
realizar esse ensino de forma interacionista, visando essa comunicação entre 
sujeitos sociais. Baseando-se nessas premissas a construção da base conceitual 
dos gêneros na escola dos gêneros discursivos de Bakhtin (1997) e do aporte 
teórico do Interacionismo Sociodiscursivo, nominado de agora em diante de 
ISD, de Bronckart (2003) e nas contribuições de Schneuwly e Dolz (2004), que 
encontram sustentação nos Parâmetros Curriculares Nacionais de Língua Por-
tuguesa, (PCNs).

273 Especialista em Linguística e professora da Educação Básica PB.
274 Mestre em Letras e professora da Educação Básica.
275 Professora da Educação Básica PB.
276 Professor da Educação Básica PB.



1. O ENSINO DE LÍNGUA MATERNA ATRAVÉS DOS GÊNEROS 
TEXTUAIS

Os gêneros textuais, conforme alguns autores defendem são “formas 
textuais escritas ou orais estabilizadas, histórica e socialmente situadas.” Em 
outras palavras, “são os textos que encontramos em nossa vida diária e que 
apresentam algumas propriedades funcionais e organizacionais característi-
cas, concretamente realizadas.” (MARCUSCHI, 2002, p. 4). Os gêneros textuais 
fazem parte da sociedade, que estamos em contato a cada momento, por isso o 
ensino interacional deve tê-los como base, assim como defende os PCNs que a 
“capacidade humana de articular significados coletivos e compartilhá-los, em 
sistemas arbitrários de representação, que variam de acordo com as necessi-
dades e experiências da vida em sociedade” (PCN, 2000, p. 5). De modo que o 
ensino de língua seja voltada a interação do aluno e o texto.

Antunes (2002, p. 72-73) propõem que para o ensino dos gêneros, ela 
sugere uma triagem dos itens e conteúdos para cada unidade, “determinado 
gênero, que seria objeto central dos momentos de fala, de escrita, de leitura, 
de análise e sistematização linguística em sala de aula.” A seleção dos gêneros 
deveria seguir os parâmetros sociais e culturais dos aprendizes. Dessa forma, 
o aluno deverá ter estudado e conhecido o maior número de gêneros textuais 
e suas características.

O ensino do gênero deve ser aliado ao conhecimento das três dimensões 
essenciais a ele, é preciso que o ensino dos textos oral ou escrita se realize por 
meio da interação dos seguintes fatores: as mediações comunicativas, onde a 
produção da linguagem é feita sobre os gêneros; as capacidades de linguagem, 
onde o aluno produzi um gênero numa situação de interação e as estratégias de 
ensino, a maneira como os alunos desenvolvem sua aprendizagem e apropriar-
-se de vários gêneros. 

2. O USO DE SEQUÊNCIA DIDÁTICA NA SALA DE AULA

Entendemos por sequência didática (SD) o que Zabala caracteriza como 
“um conjunto de atividades ordenadas, estruturadas e articuladas para a rea-
lização de certos objetivos educacionais, que têm um princípio e um fim co-
nhecidos tanto pelo professor como pelos alunos” (ZABALA, 2007, p. 18). E 
que para haver uma SD é necessário apresentar ao aluno atividades práticas, 
lúdicas com material concreto e diferenciado apresentando desafios cada vez 
maiores aos alunos permitindo a construção do conhecimento por etapas. Ao 
iniciara SD, é necessário ter um levantamento prévio dos conhecimentos dos 
alunos e, a partir desses, planejar uma variedade de aulas com desafios e/ou 
problemas diferenciados, jogos, análise e reflexão, que permita-o analisar e 



construir seu conhecimento através deles. Aos poucos, faz-se necessário au-
mentar a complexidade dos desafios e orientações permitindo um aprofunda-
mento do tema proposto

Através de uma SD com foco também em atividades investigativas, a cons-
trução do conhecimento pode acontecer de modo a possibilitar a experimen-
tação, generalização, abstração e formação de significados (LINS; GIMENEZ, 
2001). Zabala (1998) defende que ao pensar na configuração das sequências 
didáticas, esta é um dos caminhos mais acertados para melhorar a prática edu-
cativa. Sendo assim, os conteúdos trabalhados devem contribuir para a forma-
ção de cidadãos conscientes, informados e agentes de transformação da socie-
dade em que vivem.

O processo ensino-aprendizagem dar-se-á na maioria das vezes por meio 
dos gêneros discursivos (BAKHTIN, [1979]2003) e de sequências didáticas 
(DOLZ; NOVERRAZ; SCHNEUWLY, 2004) e dos efeitos desse processo na forma-
ção do professor reflexivo, na aprendizagem. Decorrente disso, fundamentou-
-se nos pressupostos teórico-metodológicos do interacionismo sociodiscursivo 
(BRONCKART, 2007), pois se depreende que esta abordagem oferece aportes 
teórico e prático condizentes com a necessidade de fomento da leitura, da escrita 
e, por conseguinte, para o desenvolvimento da cidadania crítica. Esquema abai-
xo, apresentado por Dolz e Scheneulwy (2004) é uma representação do processo 
de trabalho em sequência didática para produção textual, seja oral ou escrita, 
utilizados para realização da proposta de trabalho defendida nesse artigo.

APRESENTAÇÃO 
DA SITUAÇÃO

PRODUÇÃO 
INICIAL

PRODUÇÃO 
FINAL

Módulo 
1

Módulo 
2

Módulo 
3

Figura 1 – Esquema de sequência didática (DOLZ; NOVERRAZ; SCHNEUWLY, 2004, p. 98)

A sequência didática também permite a interdisciplinaridade, ao tratar de 
um tema na disciplina elencada poderá recorrer a especificidades de outras 
permitindo explorar o conhecimento globalmente, diminuindo a fragmenta-
ção. Durante o planejamento é possível determinar as possibilidades de traba-
lho interdisciplinar durante o tempo desejado.

3. FORMAÇÃO CONTINUADA E O PROJETO QUALIESCOLA II NA 
PARAÍBA

O investimento no desenvolvimento e na qualidade da formação continua-
da do professor deve ser uma preocupação presente no governo atual, tendo 



como princípio uma complementação da formação inicial da docência, o que 
nem sempre acontece. A formação continuada deve valorizar e incorporar as 
questões novas relacionadas ao ensino e a dificuldade que os alunos têm du-
rantes as aulas, com base nas necessidades consideradas fundamentais rela-
cionadas ao saber docente e ao seu fazer pedagógico do professor, do aluno e 
da comunidade escolar. 

Em geral, a formação continuada oferecida nas últimas décadas teve como propósito a atualização 
e o aprofundamento de conhecimentos como requisito natural do trabalho em face do avanço nos 
conhecimentos, as mudanças no campo das tecnologias, os rearranjos nos processos produtivos e 
suas repercussões sociais. Vários programas de capacitação de professores para o ensino de ciên-
cias, matemática, língua portuguesa foram implementados no país por setores de governo ou por 
grupos de professores universitários especialistas envolvidos com questões de ensino. Alguns des-
ses programas duraram mais de uma década, com repercussões pontuais na melhoria do trabalho 
nas escolas (GATTI; BARRETO, 2009, p. 200).

Com base nessas premissas o governo do estado da Paraíba iniciou a for-
mação continuada dos professores do fundamental II, do ensino básico. Para 
tal projeto foi implantado em todo estado O Programa Qualiescola II, que apre-
senta um conjunto de ações articuladas para implementação junto à rede pú-
blica. Esse conjunto de ações busca cumprir o objetivo, por meio do desenvolvi-
mento da competência e da autonomia dos educadores no processo de ensino 
– aprendizagem, fazendo com que os professores produzam seus próprios ma-
teriais de ensino, criando sequências didáticas com base na sua realidade. 

O projeto divide-se basicamente, são cinco ações principais: A formação 
continuada de professores em serviço, que acontece por meio dos professores 
formadores em aulas atividades ministradas duas vezes por mês, dividindo se 
nas disciplinas de Matemática e Língua Portuguesa; Na assessoria aos gestores 
escolares, que participam de oficinas periódicas focadas na melhoria da ges-
tão escolar; Na avaliação de aprendizagem dos alunos, conduzida a cada seis 
meses com o objetivo de acompanhar a evolução da aprendizagem e orientar 
o planejamento escolar; No reforço escolar, com materiais adequados, como 
sequências didáticas, recurso utilizado para o reensino e construção de uma 
aprendizagem significativa e na construção da gestão participativa, que reú-
nem representantes da escola, de pais, da comunidade e da secretaria de Edu-
cação para avaliar as ações de programa.

3.1. Encontros pedagógicos e a formação de professores 

Encontros Pedagógicos de Formação é o momento do professor ter a 
oportunidade de estudar, planejar e troca experiências com os formadores e 
os demais colegas, em uma conversa cujo objetivo é buscar novas maneiras 
de melhora a qualidade de ensino, esses encontros pedagógicos são realiza-



dos por área. Nos primeiros encontros foi realizada a devolutiva as escolas das 
avaliações externas realizadas no ano de 2017 em toda Paraíba, uma prova que 
continha questões de interpretação, análise linguística e produção textual de 
gêneros narrativos. A devolutiva analisou diversos fatores, erros frequentes 
dos alunos, presença nas avaliações, e questionamentos e levantamento de hi-
póteses sobre os possíveis motivos para terem levado o aluno a escolher tal 
alternativa como resposta para as questões e sempre buscando comparar as 
questões com o que colocava as diretrizes curriculares sobre as competências 
dos estudantes das séries finais do ensino fundamental.

Depois dessa análise minuciosa das competências, dificuldades dos alu-
nos, realizamos o estudo de sequência didática, segundo a teoria de Dolz e 
Scheneulwy (2004), sempre relacionando com as práticas já realizadas em sala 
de aula pelos professores em formação. Nesse mesmo período foram realiza-
dos discursões de outras temáticas foram tratadas pelos professores dos diver-
sos componentes curriculares, tais como: avaliação da capacitação intensiva; 
discussão sobre a matriz curricular do Ensino, estudos dos Parâmetros Curri-
culares Nacionais. 

Depois desse estudo teórico, nos encontros que se seguiram foram realiza-
dos estudo da base de uma sequência, estudo mais prático para os professores. 
Preparação para a escrita das sequências realizadas por eles, para isso estu-
damos suas 3 etapas; Etapa 1: definição de Título, Público Alvo e problemati-
zação; Etapa 2: Objetivo Geral, Objetivos Específicos e Conteúdos e Etapa 3: 
Dinâmica/Metodologia, Avaliação e Bibliografia. E a partir das dificuldades que 
os professores discutiam trabalhamos outras características, como objetivos 
dos alunos, verbos a serem usados para escrita desses objetivos, confecção de 
materiais lúdicos.

Nos últimos 6 encontros de um total de 10, começamos a produção das 
sequências didáticas relacionadas as práticas pedagógica das escolas, os pro-
fessores associavam as dificuldades que seus alunos têm para produzirem 
atividades direcionadas para que eles melhorem o desempenho na disciplina. 
Apesar de algumas dificuldades as oficinas presenciais mensais e estudo que o 
programa apoiou durante todo o programa, os resultados foram muito bons, já 
que os professores fizeram um material acessível a comunidade e de modo que 
priorize a aprendizagem dos alunos.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A formação continuada é de extrema importância para o melhoramento 
do ensino. E surge de maneira que une o desenvolvimento profissional as ati-
vidades de sala de aula, (re)significando as práticas e aprofundar seus conhe-



cimentos sobre várias temáticas e conteúdo do currículo escolar. A proposta 
do projeto qualiescola II teve o intuito de melhorar os índices da educação no 
Estado da Paraíba, o que aconteceu, em um ano de projeto tivemos um aumen-
to de 5,6% no IDEPB do ano de 2018, nos anos finais do ensino fundamental.

Pelo trabalho apresentado pelos professores no final das formações conti-
nuadas, a teoria de ensino de gênero textual e através de SD foi contemplada de 
modo satisfatório, levando os alunos a refletirem sobre o uso dos textos dentro 
das situações sociais, as regularidades presentes nos textos e sua efemeridade, 
os objetivos do sujeito ao usá-los para interagir com o outro, de modo que efe-
tive os gêneros do discurso. Estamos efetivando agora um banco de dados com 
as SDs produzidas pelos professores, para que todos tenham acesso e possam 
utilizar em contextos de sala de aula parecidos.
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COLETÂNEA DE HISTÓRIAS 
CONTADAS POR CRIANÇAS: 

uma experiência de leitura, fruição 
e escrita na sala de aula

Jonatas Oliveira de Lima277

INTRODUÇÃO

Seguindo as linhas de pensamentos de teóricos como: Coelho (2000, p. 
27) “A literatura é uma linguagem específica que, como toda linguagem expres-
sa uma determinada experiência humana, e dificilmente poderá ser definida 
como exatidão”, e Colomer (2007) que mostra que a maior motivação do ensino 
de literatura está centralizado no objetivo de formar pessoas, para uma prática 
social e que isso ocorre através dos impactos proporcionados por meio dos 
textos e sua subjetividade. Ainda em Candido (2004, p. 175) sobre “o direito à 
literatura” que diz “Assim como não é possível haver equilíbrio psíquico sem o 
sonho durante o sono, talvez não haja equilíbrio social sem a literatura.” Surgiu 
a iniciativa para desenvolvimento do projeto com objetivo geral de: Introduzir 
vivências de leituras e fruição para despertar o imaginário dos alunos e incen-
tivar a expressão escrita. 

O projeto teve como objetivos mais específicos incentivar a prática da lei-
tura entre os alunos, assim como reconhecer quais estéticas literárias faziam 
parte do gosto dos deles no devido contexto em que eles estavam inseridos, 
para assim delimitar opções de leituras que cada um melhor se identificasse. 

A escola a qual contribuiu para desenvolvimento do projeto faz parte da 
rede de ensino particular, a mesma ainda é nova na cidade tendo apenas três 
anos de existência, porém, vem crescendo consideravelmente entre a preferên-
cia dos pais como opção de instituição educacional, no entanto a escola ainda 
apresenta alguns problemas estruturais que deixam a desejar na contribuição 
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para formação de leitores, a começar necessariamente pela falta de uma bi-
blioteca que permita aos alunos, o acesso para hábitos de leitura. A instituição 
atende ao público de crianças, pré-adolescentes e adolescentes que vão do en-
sino fundamental II até o ensino médio. O contexto social dos alunos se encaixa 
no nível de famílias de classe media da cidade.

A ocasião em que o projeto foi realizado deu-se no momento em que eu 
estive como professor substituto da disciplina de língua portuguesa na escola, 
durante o primeiro semestre do ano de 2017. A turma escolhida para aplicar a 
intervenção foram os alunos do 6º ano do ensino fundamental II, a faixa etária 
era entre 09 e 11 anos idade, o número de alunos na sala chegava a 33 crianças 
o que dificultava um pouco o desenvolvimento do projeto no quesito relativo à 
disciplina da sala aula.

Foi ao decorrer das aulas e na prática docente que percebi a necessidade 
de inserir intervenções didáticas voltadas para formação de leitores, visto que 
o público apresentava problemas de deficiências no letramento. Poucos alu-
nos apresentavam gosto pela prática da leitura e escrita de novas produções 
textuais. As práticas de leituras que os alunos estavam acostumados eram de-
correntes dos textos fragmentados que eram apresentados nos livro didático 
que é exatamente um dos programas que a escola segue a risca, estabelecendo 
normas que orientam o professor a concluir todas as unidades do livro didático 
até o final do ano letivo. 

As atividades que os alunos do 6º estavam familiarizados eram em ler o 
texto base da unidade e fazer o estudo de interpretação respondendo as ques-
tões que o próprio livro já sugeria que encontrassem no texto. Prática essa que 
não colabora para que o aluno tenha acesso a construir novas significações e 
novos sentidos ao texto.

Para iniciar o projeto conversei com a coordenação pedagógica da escola 
e solicitei a inclusão do projeto no plano anual de conteúdos programáticos da 
escola considerando que não haveria nenhum prejuízo de perda dos conteúdos 
para os alunos em relação ao comprimento dos conteúdos do livro didático. 
Logo a coordenação acolheu o projeto e permitiu que fosse desenvolvido. 

Para iniciar toda preparação, realizei uma sondagem na turma para enten-
der como era o relacionamento individual de cada um com os livros e o mundo 
da leitura, questionando sobre: quais livros eles já haviam lido? E sobre o que 
eles gostavam de ler? E muitas respostas surgiram. Quase todos eles já haviam 
tido contato com livros e lido pelo menos uma obra completa, houve também 
aqueles que disseram que detestavam o ato de ler e quando faziam seria por 
obrigação, muitas vezes impulsionado pelos pais ou pela escola sob pena de 
perder pontuação. 



1. RELATO DE EXPERIÊNCIA DE INTERVENÇÃO DIDÁTICA: 
FORMANDO LEITORES E ESTIMULANDO A PRÁTICA DA 
PRODUÇÃO TEXTUAL. 

Oficina I — Amostra de livros.

Após apurar informações sobre a relação que eles tinham com o mundo 
leitura, sugeri que para próxima aula todos trouxessem de casa o livro que eles 
já haviam lido para que cada um socializassem suas experiências de leitura, e 
falassem sobre os personagens e o enredo geral de cada livro. O momento de 
socialização dos livros que cada um trouxe para sala de aula foi importante 
para entender qual seria o cenário literário que eles estavam consumindo. 

Todos os livros que eles trouxeram foram colocados expostos sobre a 
mesa e eles foram convidados a observarem a variedade de livros que estavam 
a mostra, em seguida foi sugerido que cada um deles viessem socializar as lei-
turas e falar o que mais lhe havia chamado atenção no livro que eles tiveram 
como experiência de leitura. Foi bem notável que os livros que mais eles esta-
vam familiarizados faziam parte do cenário contemporâneo de escritores que 
estão em evidencia na internet, na música e na televisão e os chamados “ídolos 
teens”. Eram livros que tratavam de experiências adolescentes, sobre “primei-
ro beijo”, “primeiro amor”, “aventuras e histórias engraçadas”, fatos curtas e 
ilustrados que descreviam momentos “vividos” pelos escritores, livros auto-
biográficos “escritos” para vender aos público de fãs específicos. Muitos livros 
também carregavam apenas fotos de artistas e comentários pequenos, outros 
livros eram no formato de diários pessoal. 

Oficina II — Amostra de clássicos da literatura infantojuvenil.

Em momentos seguintes, durante a realização do projeto apresentei para 
turma alguns enredos de livros da literatura clássica infantojuvenil, obras como: 
“Peter Pan” (1953) de James Matthew Barrie, “O menino do espelho” (1982) de 
Fernando Sabino, “O Pequeno Príncipe” Livro por Antoine de Saint-Exupéry. 
Nesse contexto, apresentei para eles características de cada uma dessas obras, 
promovendo a discussão entre eles sobre prováveis enredos de outras natu-
rezas que eles conheciam até mesmo de filmes ou livros contemporâneos que 
eles já haviam lido. Após essa atividade, lancei um desafio de leitura para que 
cada um tivesse a experiência de fruição e leitura de alguns dos livros que levei 
como opção para eles, pensando justamente na identificação que o livro causa-
ria justamente por haver algumas situações que crianças e pré-adolescentes na 
idade deles se interessam e que os livros apresentam nas obras. 



Oficina III — Roda de leitura: “As Aventuras de Sherlock Holmes”. 

Seguindo para próximas etapas do projeto, promovi uma roda de leitura 
com opções de leitura de diversos contos literários da obra “As Aventuras de 
Sherlock Holmes” (1892) de Arthur Conan Doyle. Sendo que foram retiradas 
as partes finais dos desfechos de cada um dos contos, e recomendando-se que 
cada um deveria recriar um provável final para os textos lidos e logo em segui-
da eles teriam acesso a conhecerem os verdadeiros finais de cada obra. 

Essa atividade serviu para provocar a curiosidade de cada um em desco-
brir o desfecho final de cada texto. Após os momentos da leitura individual, 
alguns alunos foram convidados a socializarem os enredos de seus textos, 
ainda nessa atividade os alunos foram levados a refletirem sobre algumas in-
dagações em relações às características de aventura e mistério presente nos 
textos e sobre o comportamento dos personagens de cada narrativa. Ao fim da 
intervenção os alunos socializaram os prováveis finais que cada um acreditou 
ser supostamente parecido com os originais o que geral bastante empolgação 
entre a turma. 

O momento de leitura proporcionado aos alunos foi aproximadamente de 
2h30 minutos, o objetivo não era somente aplicar novas atividades de leitura 
na sala de aula por um tempo, mas fortalecer uma prática que deve ser um 
hábito cultural na vida dos alunos. As propostas das intervenções ocorridas 
durante o desenvolvimento do projeto tentavam romper a barreira que havia 
se formado entre os alunos e o ato da leitura literária. Considerando que essas 
atividades de leitura não faziam parte do cotidiano dos alunos, o contato que 
eles estavam acostumados a terem com o texto era para utiliza-lo sempre para 
outras atividades que não ofereciam momentos de fruição. 

A asse respeito Zilberman (1988) diz que é notório o fato de que o texto 
é introduzido no ambiente escolar sempre com a motivação de utiliza-lo para 
muitos propósitos, entre eles: para especular sobre história e cultura ou apre-
sentar conceitos já empregados nos pensamentos da crítica, porém, nenhuma 
dessas vertentes tem evidenciado os “interesses dos estudantes”. 

A autora ainda salienta a ideia que o texto é apresentado ao aluno como 
“objeto pronto e acabado”, ou seja, essa maneira como o texto tem circulado na 
escola retira do aluno a possibilidade de participação no processo de atribui-
ção de impressões pessoais ao texto, isso acontece principalmente nos livros 
didáticos que trazem prontas as sequências de atividades a serem preenchidas 
pelos alunos a partir de um texto muitas vezes fragmentado que compõem a 
parte de abertura das unidades de cada módulo.

Uma das perspectivas que esse projeto buscou foi uma iniciativa de apre-
sentar a leitura na sala através de propostas da fruição na leitura. Cademartori 



(2009) reflete a importância do professor de compreender o sentido da leitura 
na dimensão de entender que ele pode ser capaz de ajudar o leitor a encontrar 
sentido naquilo que lê, e o quanto essa concepção do que é leitura é relevante 
no ato de incentivar a criança no contato inicial com os livros. 

Pensando nessa linha de pensamento o projeto visou promover momen-
tos de leituras que levassem o aluno a ter um confronto maior com a leitura e 
aquele texto não representasse somente mais um texto que ele leu e que em 
nada acrescentou nos seus conceitos. E o caminho que se seguiu foi de deixa-
-los livres na leitura, que não iria propor a eles sequências de atividade sobre 
o estudo do texto onde eles teriam que responder um questionário, mas sim 
provocando momentos de fruição. 

Oficina IV – Conhecendo os operadores da narrativa

Pensando em como facilita para que os alunos tivessem uma leitura e aná-
lise reflexiva, crítica e produtiva dos textos literários, os quais eles estavam ten-
do contanto durante o projeto, e também para prepara-los como leitores, den-
tro e fora do ambiente escolar, foi desenvolvida uma oficina para apresentar 
alguns conceitos da teoria literária, de maneira sucinta, pois se tratava de um 
público ainda infantil. Conhecer os operadores da narrativa capacita o aluno 
leitor a entender a forma estrutural como as narrativas são organizadas, per-
mitindo a eles além de uma leitura que podem fazer de construção de sentidos 
do texto, também uma análise descritiva estrutural da composição do texto e 
sua organização. 

Alguns autores como Tomachevisky (1971) diz que para iniciar o processo 
de estudo da narrativa é necessário que ocorra o reconhecimento do enredo 
dramático e os objetos que estão presentes na composição do conflito. Entendo 
a importância desse preparo para formação do leitor, a oficina desenvolveu-se 
de maneira que não desviasse o olhar dos alunos do texto como forma de não 
sobrecarrega-los de teoria e acabar perdendo o encanto inicial que alguns esta-
vam desenvolvendo para o prazer na leitura. Sendo assim, o próprio texto que 
eles já estavam familiarizados, o qual havia sido apresentado anteriormente e 
sugerido como opção de leitura e que alguns alunos já estavam lendo, a obra “O 
Pequeno Príncipe” do autor Antoine de Saint-Exupéry, foi utilizada para apre-
sentar os elementos que compõem a narrativa. 

Utilizando a obra, recortei partes especificas do texto para apresentar os 
elementos estruturais de composição do texto, iniciando pelos aspectos: situa-
ção inicial, complicação, clímax, e desfecho. Dessa forma, apresentando os con-
ceitos e estimulando os alunos para reconhecerem essas características dentro 
da obra apresentada e demais obras que estavam lendo ou já haviam lido e ago-
ra conseguiam reconhecer esses momentos na estrutura dos textos. Outros as-



pectos estruturais da narrativa foram apresentados, entre eles o espaço, tempo 
personagem, narrador.

A oficina sobre os operadores da narrativa provocou nos alunos leitores o 
olhar mais análitico na obra, algo que já lhes tornam leitores com um diferen-
cial capaz de reconhecer novas experiencias dentro de um texto através de uma 
organização vista por leitores que não são leigos a este aspecto. A partir do 
momento em que eles foram apresentados a esses elementos a leitura torna-se 
um tanto dirigida o que facilita o processo de reflexão e produção de sentidos 
no texto. Ao decorrer da oficina chamei a atenção dos alunos para observarem 
o personagem na narrativa apresentada e suas características.

Candido(1995) chama atenção para o fato do personagem ser um elemen-
tos da narrativa que ativa o movimento dentro da obra, ou seja, suas ações é o 
que move a trama, no caso da obra em questão, o personagem “o principizinho” 
foi analisado por eles diante das caracteristicas expostas sobre tipos de perso-
nagens, levando eles a enchergarem no personagem como ele estava classifi-
cado dentro da obra de maneira que percebessem a sua importancia para que 
tudo acontecesse dentro da narrativa.

Para desenvolver a didática que seria utilizada ao decorrer do projeto fo-
ram considerados caminhos que levassem os alunos a ações de interação tanto 
entre eles como também em uma relação com o professor. Prosseguindo com 
a concepção sociointeracionista, não separando o ensino de literatura da ha-
bilidade de contemplar a reflexão linguística e prática da escrita seguiram os 
proximos passos deste projeto. Desse modo, seguiu-se mais um momento do 
projeto, nessa ocasião eles trouxeram para sala de aula os livros que eles ha-
viam terminado de ler, nesse momento a turma foi dividida em grupos, cada 
grupo deveria ouvir uns dos outros como foi a experiencia de leitura em deter-
minados livros das obras que lhes foram propostas e também das que alguns 
resolveram ler por escolha própria. 

Incentivou-se que cada um contasse ao outro um resumo do enredo de 
cada obra e assim também escolhessem um trecho do texto que eles mais se 
identicaram e acharam interessante. Em seguida foi pedido que alguns deles 
compartilhacem alguma frase ou trecho do livro com toda turma e tentassem 
explicar o que eles haviam aprendido com aquelas leituras voluntariamente. 

Oficina V— Produzindo um livro de coletâneas de narrativas contadas 
por crianças. 

Após haver apresentado a literatura, produzir momentos de leituras e 
fruição, capacitar os leitores para uma recohecerem os elementos de composi-
ção das narrativas e retornar com a socialização dos momentos de exposição 



das impressoes pessoais sobre as obras, segui para uma proposta de atividade 
a qual os alunos seriam desafiados a colocarem em prática a livre expressão 
critiava através da escrita. O objetivo dessa oficina foi estimular os alunos a 
escreverem uma produção textual de narrativas criadas por eles, apresentei a 
eles também uma proposta ainda mais desafiadora, que foi a ideia de formar-
mos um livro de “coletânea de narrativas” escritas por eles e o final publicar-
mos em editora oficial para que outras pessoas tivessem acesso aos seus textos 
outorais. 

Os alunos acharam fascinante a ideia de ter algo seu publicado de ver-
dade, surgiram muitos questionamentos sobre procedimentos burocraticos, 
no entanto, tentei tranquiliza-los e deixa-los focado apenas nas produções. A 
motivação de montar o livro surgiu durante as práticas de desenvolvimento do 
projeto, então apresentei a ideia para direção e coordenação da escola que logo 
permitiu que fosse levado a diante.

Quando a ideia foi apresentada para turma foi notável que muitos alunos 
estavam empolgados em iniciarem a produção dos seus textos e logo chegaram 
as muitas indagações a respeito de como eles deveriam proceder para fazer ou 
sobre o que deveriam escrever, quais os temas. Foi então que desenvolvi uma 
oficina para orientar sobre as produções.

Para essas orientações preparei um material que guiaria os alunos no pro-
cesso de estruturação das narrativas, trazendo a memoria ao conteúdo que já 
havia sido tarbalhado anteriormente, “os operadores da narrativa”. Foi mos-
trado que eles poderiam estruturar suas narrativas tentando colocar no texto: 
situação inicial, complicação, clímax, e desfecho. Assim também eles deveriam 
atentar para construção dos personagens, exemplifiquei para eles sobre a li-
berdade que eles teriam para usar a imaginação e criatividade para escrever as 
histórias com o enredo que eles quisessem. Logo foi exposto que o personagem 
que eles poderiam colocar nos textos poderia ser de qualquer espécie, desde 
seres animados até mesmo seres inanimados, entre eles: seres humanos, ani-
mais, seres estranhos, entre outros. 

Foram orientados sobre como poderia ser a personalidade dos persona-
gens e que fossem livres na criação. Também foram incentivados a leituras de 
outras obras literárias, sabendo que todas as intervenções que foram aplicadas 
durante o projeto até aqui, serviram de um processo de preparação e matéria 
prima para que esse momento acontecesse. Essa proposta de atividade não 
aconteceu aleatoriamente, primeiramente aconteceram etapas importantes 
para estimular a criatividade verbal das crianças, pois...

Os atos de ler e escrever tem afinidades quando abrem, para as crianças e os jovens, caminhos para 
liberdade, que estão de pleno acordo com a natureza do jogo. Para jogar bem, é preciso participar, 



com fantasia e sensibilidade, das regras da palavra com suas relações, que criam sentidos e formas 
inesperadas. (RESENDE, 1997, p. 197) 

Nesse sentido, entendemos que seguimos pelo caminho propício para che-
gar até esta etapa do projeto, que expos os alunos ao contato com a linguagem 
literária para assim também permitir que ao leitor infantil a ampliação de suas 
capacidades imaginárias e autônomas que auxiliam o processo de criatividade 
da expressão escrita. Em consonância com esse pensamento os PCNs (1997) 
trazem também a perspectiva de que: 

O trabalho com leitura tem como finalidade a formação de leitores competentes e, consequente-
mente a formação de escritores competentes, pois a possibilidade de produzir textos eficazes tem 
sua origem na prática de leitura, espaço de construção da intertextualidade e fonte de referências 
modalizadoras. A leitura, por um lado, nos fornece matéria-prima para escrita: o que escrever. Por 
outro, contribui para a constituição de modelos: como escrever. (PCNs, 1997, p.53)

Nessa ótica, vinculada também nos PCNS, o planejamento desse projeto 
foi elaborado na intenção de cooperar no com ação de formar leitores capazes 
de desenvolver uma leitura de mundo e trabalhar suas dimensões expressivas 
relacionadas ao uso da linguagem para assim também estimular a prática da 
escrita. Entendo que a produção de texto é um processo de construção e que 
necessita de preparação, essa proposta de escrita de narrativas produzidas pe-
los alunos do 6ª ano ofertou a oficina que logo direcionou os alunos para o mo-
mento da escrita com básicos aparatos teóricos que foram significativos para 
determinar a maneira de como construir a narrativa a partir de um olhar estru-
tural, seguindo determinações para colocar no texto, elementos de composição 
que auxiliam eles no processo de coerência do texto fazendo-os organizar o 
texto desde a situação inicial até o desfecho. 

Após haverem sido apresentados aos caminhos que poderiam seguir para 
a produção das narrativas os alunos logo se iniciaram os processos escrita. 
Algo importante nesse momento foram os embasamentos temáticos que fo-
ram construído no contato com as leituras que eles tiveram e as ocasiões de 
discussões em sala de aula, quando nas oficinas de leitura eram estimuladas as 
reflexões e a socialização dos temas que cercavam os textos. É possível obser-
var que o gênero textual que eles foram desafiados a construir abre caminhos 
para revelar marcas individuais dentro do texto, além da autonomia que eles 
tiveram para despertar as camadas da ludicidade, subjetividade o que ajuda a 
tornar o ato da escrita prazeroso. 

O tempo proporcionado aos alunos para escreverem seus textos foi colo-
cado como opção para evitar uma produção sobre pressão de tempo e também 
para não “atrapalhar” o desenvolvimento dos conteúdos anuais que precisa-
vam ser prosseguidos. Como é uma norma da escola, então foram determina-
dos que os alunos continuassem o processo de escrita em casa. Vale ressaltar, 



que o processo de correções para reescrita aconteceu com bastante cautela, 
prezando sempre para o não bloqueio da imaginação e criatividade dos alunos, 
buscando sempre valorizar a escrita dos alunos e respeitando suas produções. 
Sobre esse processo de correção, Prestes (1999, p.10) destaca que “A reescri-
ta de textos na sala de aula colabora no sentido de despertar nos alunos um 
maior cuidado com o seu texto visto que ele entende que as alterações são mo-
tivadas para melhorar e chegar no interlocutor com qualidade sendo o texto a 
finalização de um produto planejado e ajustado como fruto de uma produção 
consciente”. Dessa forma, é essencial que o aluno entenda que o processo de 
reescrita não significa que aquilo que ele escreveu é invalido ou que ele é in-
capaz de escrever um bom texto, mas que aquele processo faz parte do ato de 
modelação do texto para que chegue com adequação até o interlocutor. 

O processo de reescrita dos textos dos alunos que fizeram parte do projeto 
de produção dos textos, que iriam compor o livro foi acontecendo aos poucos, 
e poucas foram às modificações, visando sempre preservar a essência particu-
lar e infantil de cada uma dos alunos que escreveram na estrutura dos textos. 
Quando todos os textos já haviam sido escritos e feito devidas modificações na 
reescrita, houve o momento de socializar os textos entre a turma, muitos alu-
nos estavam com receio de apresentar seu texto para os colegas. Nesse contex-
to foi conveniente não exigir, e permiti que aqueles que estivessem à vontade e 
compartilhassem com a turma aquilo que eles haviam escrito. 

Vários alunos socializaram seus textos, esse momento foi essencial, pois 
a turma interagiu bastante e opinou sobre as produções uns dos outros, dei-
xando assim a escolha de modificação ou não dos textos a partir da opinião 
dos colegas. Os textos que foram elaborados pelos 32 alunos de uma turma de 
33, onde apenas 1 aluno não quis participar. Foram produções carregadas de 
muita criatividade, fantasia e aventura. Na próxima sessão serão apresentados 
e analisados alguns recortes dos textos. 

2. ANÁLISE DOS TEXTOS PRODUZIDOS PARA COLETÂNEA

Observando a estrutura dos textos produzidos pelos alunos, percebi a ma-
neira como eles se apropriaram da utilização dos elementos de composição do 
texto para organizarem suas produções textuais, do imaginário e da liberdade 
criativa para expressão criadora. Então a partir da análise de um dos textos 
produzidos pelos alunos será observado e analisado a forma organizacional 
dos operadores da narrativa e os aspectos textuais e literários que foram em-
pregados na produção escrita como resultado de todo o processo de prepara-
ção aplicado em sala de aula anterior ao processo de produção textual. 



TEXTO 1

A VISITA DE UM ANJO 

Era uma vez uma vez...
Em uma vila qualquer, um garoto chamado Junior, ele era muito alegre e feliz com sua 
família, os nomes de seus pais eram: Francisca e Deré. Em uma certa noite, Junior estava 
dormindo quando, de repente, escutou uma batida em sua janela, ele abriu os olhos as-
sustado mas logo voltou a dormir. Novamente a janela volta a abrir-se e Junior acordou 
em um pulo e avista um anjo entrando pela janela até sua casa, Junior com medo, rapida-
mente se esconde atrás da sua cama, com muito medo ele pergunta ao anjo: 
__Qual o seu nome?
O anjo lhe responde: 
__Bem, meu nome é João Paulo e eu vim para uma missão, para te avisar que uma coisa 
boa vai acontecer na sua vida. 
Junior com muita curiosidade para saber o que seria, pergunta ao anjo: 
__O que vai acontecer? Me responda !
O anjo então responde:
__Junior, apenas aguarde...
E em um vulto o anjo voltou para o céu. Junior impressionado começa a chorar e volta a 
dormir. Quando a noite passou, Junior acordou muito feliz e curioso para saber o que iria 
acontecer de bom na vida dele. 
J. L— (10 Anos— 6º Ano) 

Análise do Texto 1. 

O aluno que produziu o texto “A visita de um anjo” tem 10 anos de idade, a 
maneira como ele constrói o texto chama atenção no sentido da construção dos 
personagens, pois ele próprio se coloca como personagem da narrativa, assim 
também ele inclui a permanência do nome verdadeiro dele e de seus pais, no 
entanto uma mistura de sonho e realidade no enredo do texto é notável. 

O aluno utiliza um cenário noturno que expressa a sensação de mistura 
entre o que é real ou não, há uma mistura de ações entre dormir e o acordar, 
no trecho: “Em uma certa noite, Junior estava dormindo quando de repente es-
cutou uma batida em sua janela, ele abriu os olhos assustado, mas logo voltou 
a dormir. Novamente a janela volta a abrir-se e Junior acordou” a linguagem 
utilizada pelo aluno na construção do texto demonstra fluxos de devaneios que 
geram dúvidas no leitor que se questiona se o conflito realmente aconteceu 
com o personagem ou ele se o fato foi apenas um sonho.

Um aspecto importante no enredo dessa narrativa é a forma como ele 
aborda a realidade da vida humana, ou seja, a vida do homem que deseja que 
coisas boas aconteçam em sua vida. O aluno que produziu o texto cria um per-
sonagem aparentemente que vive situações de problemáticas na vida e que 



deseja que algo agradável aconteça na sua vida. Logo esse momento é retrata-
do quando a criança utilizou o personagem do anjo para trazer boas noticias 
ao personagem, em relação ao futuro que é uma das coisas que o ser humano 
sempre tem medo e dúvidas sobre o que acontecerá futuramente e sonha que 
tudo seja sempre bom.

A figura do anjo é construída como o ser que traz as boas notícias, sendo 
essa uma característica que o cristianismo costuma associar ao anjo, na bíblia 
cristã é a figura do anjo quem anuncia o nascimento de Jesus para Maria, nova-
mente também anuncia aos pastores: “E o anjo lhes disse: Não temais, porque 
eis aqui vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo” Lucas 
2:9. Então percebe-se como o meio cultural, social e religioso influencia no de-
senvolvimento da expressão criadora. 

O aluno encaixa os elementos da narrativa de forma notavelmente organi-
zada: a situação inicial acontece quando no ato do sono o personagem ouve as 
batidas na janela, os personagens são elencados com a mistura de seres reais e 
seres que fazem parte da imaginação humana (O anjo). O clímax pode se dizer 
que acontece no momento que o anjo aparece para o garoto e lhe anuncia sua 
missão. O desfecho se dá na ocasião que o anjo anuncia a notícia para o garo-
to e volta para o céu deixando ele curioso. O texto apresenta uma construção 
bastante coerente com emprego de elementos de composição além de fortes 
marcas da criatividade e imaginário infantil, visto que o autor do texto foi um 
dos alunos que passou por todas as oficinas do projeto relatado.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Pode-se considerar que a junção do ensino da literatura e a produção de 
texto torna-se o melhor caminho para o incentivo à escrita, visto que a leitura 
de textos literários faz organizar as ideias, possibilita o conhecimento de novas 
culturas, traz subsídios para o domínio da expressão verbal, e quando as práti-
cas da leitura e da escrita estão aliadas, os alunos não estarão desprovidos de 
embasamentos para escrever e expressar com liberdade as novas ideias. É di-
ferente da prática de utilizar temáticas aleatórias que na maioria das ocasiões 
não estão familiarizadas aos alunos e lhes são propostas como atividade de 
produção de redação. No entanto, é preciso que essas práticas erradas que aca-
bam promovendo o bloqueio das crianças e adolescentes para afinidades com a 
leitura e a escrita sejam revistas pelo sistema de ensino que norteia a educação. 

Os caminhos para mudança existem, e os professores têm em suas mãos, 
diversas possibilidades para proporcionar o ensino de qualidade em relação as 
forma as formas de aplicar a literatura na sala de aula, porém, ele não poderá 
aplicar novas metodologias e didáticas para o ensino se não houver o engaja-



mento de toda comunidade escolar, assim como também o melhoramento nas 
condições de trabalho e carga horários que favoreçam o trabalho com qualida-
de para uma formação eficiente e autônoma dos alunos em fase de formação 
escolar e formação enquanto cidadãos. 
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INTRODUÇÃO

Com as inovações tecnológicas e as potencialidades das mídias digitais, as 
práticas de letramentos literários dos estudantes do ensino médio precisam 
ser continuamente debatidas, no sentido de buscarmos refletir sobre as rela-
ções entre a literatura e o leitor dentro e fora do contexto escolar. 

As práticas de letramentos literários desenvolvidas na escola podem não 
encontrar sintonia com aquelas que os estudantes efetivamente realizam no 
universo dinâmico do ciberespaço, com os apelos das redes sociais, das biblio-
tecas virtuais, dos gêneros emergentes que surgem em função dos novos su-
portes de interação online. Consideramos o letramento literário como prática 
social (COSSON, 2006) que precisa ser priorizada na escola em sua dimensão 
plural, propiciando a contínua interação dos estudantes com variedades de 
textos, gêneros e suportes em diversos cenários de ensino/aprendizagem. 

O objetivo principal desta investigação foi identificar percepções dos dis-
centes sobre práticas de letramentos literários dos estudantes do ensino mé-
dio, considerando articulações entre o processo de escolarização e a influência 
das mídias digitais. O estudo foi orientado pelos seguintes objetivos específi-
cos: 1. Estudar abordagens direcionadas ao letramento literário no contexto 
do ensino médio. 2. Identificar percepções dos discentes sobre práticas de le-
tramentos literários, considerando o processo de escolarização da literatura. 
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3. Verificar práticas de letramentos literários de estudantes do ensino médio, 
considerando percepções dos discentes sobre mídias digitais e novos suportes 
tecnológicos. 

Certamente muitos estudos já foram realizados sobre ensino de literatura, 
tais como: Beach e Marshall (1991); Cereja (2005); Rouxel (1996, 2013); Silva 
(2003, 2005, 2017); Cereja (2005); Dalvi, Rezende, Jover-Faleiros (2006); Lajo-
lo (2001); Pinheiro (2001) e outros. No entanto, parece-nos que não há muitas 
pesquisas direcionadas às percepções dos discentes, considerando as deman-
das dos estudantes no ensino médio. Muitos estudos tratam do ensino de li-
teratura de forma global, considerando estratégias teóricas e metodológicas, 
valorizando, na maior parte das vezes, as percepções dos educadores sobre a 
inserção da literatura na escola.

Após pesquisa exploratória na Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dis-
sertações (BDTD), disponível em: http://bdtd.ibict.br/vufind/, observamos 
que, nos últimos cinco anos (2012 a 2017), foram publicadas teses e disserta-
ções sobre ensino de literatura, conforme descrição: 408 USP; 264 UNESP; 206 
UFSC; 166 PUC/SP; 155 UFRN; 124 UFRGS. Dentre as 6 primeiras instituições 
listadas, apenas uma (UFRN) situa-se no Nordeste, o que reforça a necessidade 
de ampliarmos pesquisas com vistas a incrementar a produção científica sobre 
ensino de literatura no contexto regional.

Quando realizamos nova busca na BDTD, colocando descritores “percep-
ção de alunos + ensino de literatura”, obtivemos os resultados: 6 dissertações 
de Mestrado e 1 tese de Doutorado, considerando as instituições: 5 UNB, 1 
PUC-GO, 1 UFMS. Notamos o número limitado de trabalhos científicos sobre as 
percepções dos discentes em relação ao ensino de literatura. Esses dados nos 
impulsionaram a realizar o presente estudo, com foco nas percepções dos dis-
centes sobre o tratamento dado à literatura no ensino médio, sobretudo, tendo 
em vista as vozes dos estudantes sobre práticas de letramentos literários. 

Como aporte teórico, o estudo pautou-se nos trabalhos que discutem o 
ensino da literatura − Silva (2005, 2017), Cereja (2005), Dalvi, Rezende (2006), 
bem como as reflexões sobre letramentos literários − Cosson (2009), promo-
vendo-se conexões com os desafios da cultura digital – (Lévy, 1999), Soares 
(2002). 

Em termos metodológicos, a pesquisa consolidou-se como predominan-
temente qualitativa, considerando coleta de dados em escola pública da rede 
estadual de Pernambuco. Como instrumento de coleta de dados foi aplicado 
questionário semiestruturado com questões abertas e fechadas para verificar 
as percepções dos estudantes sobre ensino de literatura e práticas de letra-
mentos literários. 



Os resultados apontam para o distanciamento entre as práticas escolari-
zadas de letramentos literários e aquelas relatadas pelos estudantes com base 
na influência das mídias digitais. Os estudantes revelaram suas expectativas 
e experiências sobre ensino de literatura, evidenciando a necessidade de se 
ampliarem reflexões teóricas e metodológicas direcionadas ao estudo da lite-
ratura em sala de aula.

1. LETRAMENTOS LITERÁRIOS NA CULTURA DIGITAL

Tendo em vista os desafios da cibercultura (LÉVY, 1999), é importante in-
vestigar o tratamento dado à literatura na escola de ensino médio, avaliando 
se as práticas escolarizadas de letramento literário (COSSON, 2009) estão em 
sintonia com aquelas efetivadas pelos estudantes no dinamismo do ciberespa-
ço, com as inovações das mídias digitais.

Na cultura digital, a tela surge como novo espaço para práticas de lingua-
gem, promovendo mudanças significativas nas relações entre escritores, textos 
e leitores de obras literárias. Soares (2002) afirma que essas mudanças reve-
lam consequências sociais, cognitivas e discursivas, configurando-se, assim, o 
letramento digital, ou seja, “certo estado ou condição que adquirem os que se 
apropriam da nova tecnologia digital e exercem práticas de leitura e de escrita 
na tela, diferente do estado ou condição – do letramento – dos que exercem 
práticas de leitura e de escrita no papel”. (SOARES, 2002, p. 151). 

Diante das transformações nos suportes, as formas e as expressões literá-
rias são redimensionadas, percebendo-se a criatividade de autores e leitores 
que (re)inventam outras práticas de “letramento literário” (COSSON, 2009) nos 
domínios dos espaços virtuais. Conforme Silva (2017), podemos afirmar, por 
exemplo, que encontramos uma espécie de “letramento literário digital”, quan-
do autores e leitores utilizam as tecnologias digitais para desenvolver outras 
práticas de leitura e produção de textos literários no ciberespaço. 

Silva (2017) defende a ideia de “letramento literário digital”, tendo em vis-
ta a própria dimensão plural da noção de letramento. Conforme Buzato (2009), 
diversos estudos foram consolidando a noção de que letramentos envolvem 
práticas sociais “situadas”, sendo esse, exatamente, um dos motivos pelos quais 
se fala hoje em “letramentos”, no plural. (BUZATO, 2009). 

Nesse sentido, quando hoje pensamos as práticas de letramentos literá-
rios, precisamos considerar aquelas que os estudantes estão desenvolvendo 
nas escolas, bem como as que são efetivadas a partir das inovações tecnológi-
cas que inauguram outras relações entre autores, textos e leitores.



2. DESENHO METODOLÓGICO DA PESQUISA

A metodologia utilizada nesse estudo fundamentou-se em uma aborda-
gem predominantemente qualitativa. Contudo, não descartamos o trabalho de 
coleta de dados quantitativos que colaboram para consolidar a análise dos re-
sultados da investigação. Nesse sentido, a presente investigação é desenvolvida 
a partir de pesquisa qualitativa e descritiva, por meio de técnicas procedimen-
tais, tais como: estudo bibliográfico e aplicação de questionários com estudan-
tes do ensino médio. 

A pesquisa foi realizada em uma escola pública da rede estadual de Per-
nambuco, localizada no agreste do estado de Pernambuco, a qual atua com tur-
mas de ensino médio (1º, 2º, 3º anos) e configura-se como escola de tempo 
integral, com funcionamento nos turnos manhã e tarde. 

Foram aplicados questionários com estudantes do ensino médio (1º, 2º, 
3º anos) da referida escola, considerando articulações entre o processo de es-
colarização da literatura e a influência das mídias digitais.

O questionário foi organizado de forma semiestruturada com questões fe-
chadas e abertas, priorizando-se modelo misto na composição da estrutura do 
questionário. O instrumento foi organizado em 03 partes. Na primeira parte, 
foram elaboradas 5 (cinco) questões gerais de identificação dos discentes, en-
volvendo variáveis, tais como: idade, sexo, turma em que o aluno estaria matri-
culado no momento da coleta, tempo de permanência do estudante na escola, 
questões relativas a trabalho.

A segunda parte do questionário apresentou 09 (nove) questões relativas 
ao eixo temático “Práticas de letramento literário na escola”, no sentido de ma-
pear as principais práticas de letramentos literários de estudantes do ensino 
médio efetivadas no contexto escolar, considerando as interações entre textos 
literários e leitores no processo de escolarização da literatura. A terceira parte 
do questionário apresentou 06 (seis) questões relativas ao eixo temático “Prá-
ticas de letramentos literários fora da escola”, no sentido de coletarmos infor-
mações sobre as principais práticas de letramentos literários de estudantes do 
ensino médio efetivadas no contexto das mídias digitais.

O questionário ficou disponível no google forms no período de 2 meses, 
para que os estudantes tivessem tempo hábil para participar da pesquisa, apre-
sentando suas percepções no instrumento de coleta de dados. No início da pes-
quisa, tivemos baixa adesão nas respostas e enviamos continuamente o link 
com o questionário online para estimular os estudantes para participação no 
estudo.

No tratamento dos dados coletados, adotamos a análise de conteúdo a fim 
de analisar as respostas dos estudantes.



3. LITERATURA DENTRO E FORA DA ESCOLA: PERCEPÇÕES DE 
ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO

As percepções dos estudantes do ensino médio precisam ser mais valo-
rizadas nos estudos sobre ensino de literatura e práticas de letramentos lite-
rários. Nesse sentido, o público-alvo deste estudo foi formado por discentes 
de escola pública da rede estadual de Pernambuco, com participação de 65 
estudantes do ensino médio. 

Como vimos na seção sobre a metodologia, a primeira parte do questio-
nário aplicado contemplou aspectos gerais de identificação dos discentes. Com 
os dados coletados, notamos que 32,3% têm 16 anos de idade, 27,7% dos es-
tudantes possuem 17 anos e 15,4% afirmaram ter 18 anos de idade. 50,8% 
dos discentes são do sexo feminino e 49,2% do sexo masculino. Quanto ao ano 
em que o discente estava cursando, temos a seguinte descrição: 21,5% esta-
vam matriculados no 3º ano do ensino médio, 46,2% no 2º ano, 32,3% no 1º 
ano. 15,4% dos estudantes afirmaram que estavam trabalhando no momen-
to da coleta de dados, enquanto que 84,6% comentaram que apenas estavam 
estudando.

A segunda parte do questionário apresentou questões relativas ao eixo 
temático “Práticas de letramento literário na escola”, no sentido de mapear as 
principais percepções dos discentes sobre práticas de letramentos literários 
de estudantes do ensino médio efetivadas no contexto escolar, considerando as 
interações entre textos literários e leitores no processo de escolarização da li-
teratura. Nesse sentido, perguntamos ao estudante que tipo de gênero literário 
ele conseguia ler com maior frequência. O gênero romance apresentou 35,4% 
da preferência dos discentes, seguido dos gêneros dramáticos, com 20%. Tal-
vez este dado comprove o trabalho que a escola desenvolve prioritariamente 
com o gênero romance, tendo em vista as listas de obras requeridas para leitu-
ras em função da formação dos discentes para o ENEM, bem como para outros 
exames com vistas ao ingresso no ensino superior. 

Surpreendentemente, os gêneros literários que circulam na internet, como 
fanfics, ciberpoemas, videopoemas e outros obtiveram 9,2% de preferência dos 
estudantes. Certamente, este último dado revela a necessidade de a escola bus-
ca integrar o estudo da literatura ao contexto das mídias digitais, estimulando 
os estudantes para a ampliação de práticas de leituras e letramentos ancoradas 
nas demandas dos novos suportes de interação e das potencialidades das ino-
vações tecnológicas.

Questionamos, também, como seria o trabalho em sala de aula com os 
gêneros literários, ou seja, quais os gêneros literários mais trabalhados pelos 
professores no ensino médio. Com 27,7% das respostas, o gênero poema con-



figurou-se como aquele com mais frequência no trabalho em sala de aula pelos 
docentes no contexto do ensino médio. Contos e crônicas aparecem em segun-
do lugar, com 24,6%, enquanto que os romances ocupam a terceira posição, 
com 15,4%. 

Em relação à leitura literária, perguntamos aos discentes sobre as indi-
cações de leituras de obras literárias. 58,5% dos discentes afirmaram que as 
obras literárias que leem são aquelas que os professores de literatura reco-
mendam em sala de aula. 41,5% selecionam individualmente, compram ou to-
mam emprestados por opção própria as obras literárias que geralmente leem. 
Notemos que as indicações dos professores de literatura e as leituras direcio-
nadas pela escola são determinantes nas influências das práticas de leituras 
literárias dos estudantes. 

O direcionamento das práticas de leitura literária também é evidenciado 
nas percepções dos estudantes quanto às indicações de leituras de obras li-
terárias.75,4% dos estudantes leem algumas das obras indicadas pela escola, 
enquanto que 15,4% leem todas as obras indicadas e 9,2% nunca leem as obras 
indicadas na escola. Observamos que a escola tem papel capital nesse processo 
de indicação das leituras para os estudantes, como instituição que orienta prá-
ticas de leituras e letramentos que os estudantes podem realizar dentro e fora 
dos muros escolares. 

Investigamos, também, a percepção dos estudantes sobre a função do es-
tudo de literatura na escola, conforme descrição a seguir: 41,5% dos estudan-
tes afirmaram que estudar literatura serve para aprender a ler textos literários 
e conhecer melhor a cultura e o mundo de que fazemos parte. 29,2% selecio-
naram a opção aprender as principais características das obras, dos escritores 
e dos períodos literários. 12,3% afirmaram que estudar literatura serve para 
compreender melhor o mundo em que vivemos. 

É muito importante observarmos as respostas dos estudantes para tal 
questionamento que aponta para a função do estudo da literatura na escola. 
Muitos alunos questionam-se: “por que estudar literatura na escola? Para que 
estudar literatura na escola?”. Os dados dialogam com as percepções dos dis-
centes que buscam um sentido para o estudo da literatura na escola. Notamos 
ainda que a ênfase na historiografia literária perdura, com 29,2% destacando 
o aprendizado de características estéticas de obras literárias organizadas nos 
períodos literários, como Barroco, Arcadismo, Romantismo, e outros.

Ao questionarmos sobre o que seria mais valorizado nas aulas de litera-
tura, obtivemos os seguintes dados: 41,5% dos estudantes responderam que, 
em suas aulas de literatura, o item mais valorizado seria ler, compreender e 
interpretar os textos literários. 29,2% dos discentes indicaram a opção memo-
rizar, saber de cor as características de um autor ou de um período literário 



(por exemplo, Classicismo, Romantismo, Realismo, etc.). 12,3% selecionaram a 
opção memorizar, saber de cor o nome de autores, obras e datas. É importante 
destacar que a maior parte dos estudantes (41%) reconhece a relevância dos 
processos de compreensão e interpretação de textos literários nas aulas de li-
teratura, o que nem sempre é valorizado no contexto escolar do ensino médio, 
em que a periodização e a história da literatura ainda revelam-se como eixos 
norteadores de enfoques tradicionais direcionados ao estudo da literatura. 

Observemos que as respostas de alguns discentes, selecionando opções em 
que o ato de “memorizar” seria o mais valorizado nas aulas de literatura, certa-
mente parecem soar como reflexo das abordagens monolíticas em que autores 
e obras são “memorizados” e classificados em períodos literários trabalhados, 
muitas vezes, de forma descontextualizada pelos livros didáticos e pelos profes-
sores/mediadores de leituras literárias. Nesse cenário, a leitura de obras literá-
rias e as práticas de letramentos literários ancoram-se em enfoques tradicionais, 
sem dinamizar as aulas e motivar os estudantes para a descoberta da literatura 
como fenômeno artístico repleto de plurissignificação e simbolismo.

Quando perguntamos sobre as práticas de leituras de obras literárias nos 
meios digitais, obtivemos as seguintes respostas: 56,9% dos estudantes res-
ponderam que às vezes liam obras literárias em formatos digitais, tais como: 
e-books, videobooks, audiobooks e outros, mas não com tanta frequência; 35,4% 
afirmaram que nunca leram, e apenas 7,7% informaram que liam com frequên-
cia. Surpreende o percentual ainda significativo, com 35,4%, de estudantes que 
nunca leram, ou seja, não tiveram acesso a obras em formatos digitais, o que 
repercute nas práticas de leituras e letramentos desses sujeitos quando pensa-
mos naquelas realizadas na escola e outras construídas fora do âmbito escolar. 

Certamente, a escola precisa buscar uma sintonia maior entre a propos-
ta escolarizada de letramento literário e aquela direcionada para letramentos 
literários nos espaços midiáticos, no sentido de os estudantes vivenciarem ex-
periências diferentes dentro e fora da sala de aula. A escola precisa considerar 
como ponto de partida levar o estudante a conhecer o universo da literatura em 
contato com diferentes autores, obras, suportes, mídias, experiências literárias.

Considerando o cenário das mídias digitais, questionamos o que os estu-
dantes gostam mais de ler na internet. 26,2% preferem ler romances e e-books 
na internet, o que parece pouco comum, devido à natureza das narrativas lon-
gas do gênero romanesco. Provavelmente, a leitura de gêneros literários com 
características mais complexas, como o romance, por exemplo, poderia deman-
dar mais tempo para leitura e talvez isso poderia desmotivar a leitura na tela. 
24,6% assinalaram a opção gêneros dramáticos, 13,8% optaram por contos/
crônicas. Esse último dado sobre as narrativas curtas parece ser incomum, ten-
do em vista as características dos gêneros contos/crônicas como narrativas 
breves que podem perfeitamente ser lidas de um só folego, combinando com o 



dinamismo das mídias digitais e das leituras rápidas nas telas de computado-
res ou smartphones. 13,8% assinalaram preferências por literatura em quadri-
nhos (graphic novels, webcomics etc.), 13,8% preferem poemas, poesia digital, 
ciberpoemas, videopoemas. Surpreendentemente, os gêneros com maior apelo 
visual e iconicidade, como os quadrinhos online, tiveram percentual relativa-
mente baixo, se compararmos com a preferência maior dos estudantes pelos 
e-books e romances (com 26,2%). 

Outra questão foi direcionada para as preferências dos estudantes em re-
lação aos meios impressos ou digitais para as práticas de leituras literárias. 
56,9% dos estudantes ainda preferem o meio impresso como forma de intera-
ção com o texto em relação, 26,2% buscam alternar a leitura dos textos optan-
do pelas duas formas (impresso/digital), enquanto 16,9% escolheram apenas 
ler obras literárias nos meios digitais. Notamos que a mídia impressa permane-
ce como preferência na interação texto-leitor, embora seja crescente o uso das 
plataformas digitais. 

Outro fator importante diz respeito ao ensino de literatura por meio das 
mídias digitais dentro do contexto escolar. Notamos que 60% apontam para o 
fato de o professor de literatura nunca trabalhar a literatura nos meios digi-
tais, ao contrário de 40% dos sujeitos que afirmaram posição contrária. Infeliz-
mente, essa realidade é frequente no cenário das escolas públicas estaduais em 
Pernambuco, sobretudo no contexto do agreste, cenário da escola pesquisada. 
Tendo em vista a realidade da escola pesquisada é importante salientar que 
a mesma não dispõe de recursos tecnológicos básicos em sala de aula, nem 
de uma infraestrutura de apoio tecnológico, com laboratórios de informática 
acessíveis aos estudantes e aos professores com internet e/ou recursos peda-
gógicos, como softwares especializados e outras ferramentas. 

Quanto à percepção dos estudantes sobre a interação leitores e textos con-
siderando as mídias digitais, 80% dos alunos acreditam que o leitor desenvolve 
uma interação mais ativa e dinâmica com o texto literário no ato da leitura, 
tendo em vista o advento das mídias digitais e as inovações tecnológicas. 20% 
pensam que não houve mudanças significativas na interação entre leitores e 
textos literários após o advento das mídias digitais, quanto comparamos com a 
leitura já realizada antes das inovações tecnológicas. Podemos observar que os 
alunos compreendem as potencialidades das mídias digitais e suas influências 
nas relações entre textos literários e leitores, quando pensamos no papel da 
literatura no cenário das tecnologias digitais.

Ainda investigando as percepções dos estudantes, perguntamos: “Se você 
tem contato com a literatura nos meios digitais, que sites você mais utiliza para 
ler ou produzir textos literários na internet? Indique os sites que você mais usa 
para acessar a literatura na internet (ler ou produzir textos literários na web)”. 
Os estudantes destacaram os seguintes sites: Literatura digital (http://www.



literaturadigital.com.br/); Script; Wattpad; tenteserbom.com.br; literatura.br; 
Amazon, kindle, iBooks, o pensador (www.pensador.com), UOL, Google, Re-
canto das Letras, Alguma Poesia, Spirit Fanfics; Brasil Escola; Genius; Fanfics 
https://www.fanfics.com.br/; unionmangas.net; www.animespirit.com.br/
fanfics e outros.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Com base na análise final de dados, podemos notar as percepções dos dis-
centes sobre o tratamento dado a literatura na escola, considerando os desa-
fios do ensino de literatura no contexto do nível médio. Em linhas gerais, os es-
tudantes revelaram suas expectativas e experiências sobre ensino de literatura 
e práticas de letramentos literários, evidenciando a necessidade de se amplia-
rem reflexões teóricas e metodológicas direcionadas a inserção da literatura na 
escola, com vistas a superar práticas ainda tradicionais direcionadas ao estudo 
da literatura em sala de aula. 

Fora do contexto escolar as mídias digitais complementam a interação dos 
leitores com os textos literários, apresentando características próprias de lei-
tura nestas plataformas, mesmo quando não utilizadas pelo professor no ensi-
no da disciplina. 

Em síntese, podemos notar que os estudantes estão imersos na cultura 
digital, revelam suas percepções e práticas de leituras literárias e letramentos 
literários de forma criativa. A escola precisa considerar essas percepções dos 
estudantes, no sentido de buscar elaborar planejamentos didáticos e estraté-
gias metodológicas em sintonia com as demandas dos discentes na cultura di-
gital. Nem sempre observamos propostas didático-pedagógicas, no sentido de 
abordar a literatura, tendo em vista o cenário dinâmico em que vivemos e a 
necessidade de formar leitores ainda mais dinâmicos e críticos.
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